
RAPORTI.]L PRIMARULTI COMI]NEI MIHAIL KOGALIIICEANU
PRIVIND STAREA SOCIALA SI DE MEDIU A COMT]NEI

In executarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul Local, in calitate
de primar,imi revine obligatia de a prezenta in primul trimestru al anului un raport anual
privind starea sociala si de mediu a comunei,obligatie prezentata expres in art.63 alin(3)
lit.a din Legea 21512001 a administratiei publice locale,republicata cu completarile si
modifi carile ulterioare.

Avand ca suport strategia de dezvoltare locaia a comunei M Kogalniceanu , am

initiat o serie de proiecte inca din anul 2008,care au ca termen de finalizare 2}rc-2013.
Privind am;/.20l2la care ma raportez,voiface o evidentiere a principalelor actiuni

legate de starea sociala si de mediu a comunei M Kogalniceanu,analizand fiecare
compartiment in parte:

Impozite si taxe

- executia bugetara 20ll - venituri total 2.779.742 lei
-incasari impozite si taxe -550.728 lei
-impozit terenuri -369.011 lei
-impozit pe mijloace de transport -36.461lei
-concesiuni si inchirieri -32.939 lei
-taxe de timbru- 53.743lei
-alte venituri 43.110 lei
-procentul de incasare - juridice - 62%

- fizice-51%

O mare parte din terenul agricol este dat in arenda majoritar la SC SOPEMA SA-
dupa negocieri care s-au intins din 20A9-2010 am reusit sa convingem pe SC Sopema SA
sa suporte si impozitul pe teren,stipulat si in contractele de arendare.

I}tvf,STITII

1) Baza sportiva - OG. 7
2) Extindere retea electrica si iluminat public
3) Reabilitare iluminat public
4) Reabilitare parc
5) Refacere acoperis locuinta serviciu(cabinet stomatologic)
6) Achizitie 900 pubele pentru serviciul de colectare a gunoaielor menajere
7) PUG- reactualizare
8) ADI Lunca Dunarii-proiect integrat peM322 se afla in derulare, avand termen de

finalizarc martie 2013. Au fost incepute lucrarile la canalizarc si drumuri in cele
trei comune, iar lucrarile de extindere retea apa G Ialomitei si reabilitare ale

Caminului Cultural Giurgeni au fost frnalizate.



Starea civila

acte de casatorie-l2
acte de deces- 29
act de adoptie-l
act de nastere-l
transcrieri certificate sau extrase eliberate de autoritatile straine si inscrise in
registrele romane de stare civila;
eliberari la cerere- certificate de nastere, de casatorie, de deces;

eliberari extrase pentru uz oficial de pe actele de nastere, casatorie si deces la
cererea organelor abilitate: judecatorie, cabinete avocati, politie;
inaintare extrase pentru uz oficial la Registrul National al Notarilor privind
regimul matrimonial pentru casatoriti- lunar;
inaintare situatie decedati la Registrul Notarilor Publici- Bucuresti- lunar;
intocmit mentjuni pentnr actele de stare civila la exemplanrl I si comrmicate la
exemplarul al II lea DJEP sau primaria locului de nastere din tara al persoanei

respeetive;
cerere inbaza careia se elibereaza Anexa 24- perfiru defuncti privind dezhaterca
succesorala;
operat mentiuni de stare civila sosite din alte localitati pe actele de nastere,

casatorie si deces in registrele Mihail Kogalniceanu si Hagieni si comunicate Ia
DJEP;
sentinte judecatoresti de divort- ramase definitive-operate prin mentiune pe

marginea actelor de nastere si de casatorie ale celor in cavza;
inaintat extrase pentru uz oficial la SPCLEP Tandarei de pe actul de casatorie al
carui divort s-a pronuntat;
completat buletine statistice pentru nascuti, casatoriti, decedati, precum si pentru
cei al caror divort s-a produs in alte localitati, dar actul respectiv se afla la Mihail
Kogalniceanu;
eliberari liwete de familie;

Registrul agricol - Agricultura

In registrul agricol sunt 1369 pozitii de rol ce inventariaza suprafatadeterenS62T
ha,intravilan 358 ha,extravilan 8269 ha,vaci 462,oi 4850,cai 347,porci l860,pasari
22.000,trac,toare 65,combine 1 0 etc.

ln20l2 au fost cultivate 7278ha- cuporumb-I868

::Iifi;,'u,
- orzaallca- 634
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Au fost eliberate : 48 certifirr,.ffiiltu;i;",
10 titluri de proprietate



Urbanism

- au fost emise certificate de urbanism- 56

- autorizatii de construire- 23

certifi cate de nomenclatura stradala-7

adeverinta pentru cartea speciala- 42

contracte de concesiune - 3 I
contracte de inchiriere- 4

aditional la contractul de inchiriere si concesiune- 4

fise de punere in Posesie - 12

Asistenta sociala si autoritate tutelara

-beneficiari L.4l6l- nr.dosare 90
- ff.persoane-180

alocatii de stat - 40
alocatii complementare -98
persoane cu handicap - cu insotitor - 28

- fara insotitor - 120

- subventie la incalzire-53

Sanatate

doua cabinete medic de familie;
un cabinet stomatologic;
o farmacie umana;
o farmacie veterinara;

Protectia mediului

serviciu de colectare selectiva a gunoiului menajer

contract de vidanjare a foselor de la scoala,gradinita,primarie;

igienizarea localiiatii folosind forta de munca a beneficiarilorLegii 416l;

contract de neutralizare a deseurilor
toaletizarea spatiilor verzi si a cailor de acces de pe trotuare

au fost plantati 700 de trandafiri,arbori si arbusti pe domeniul public

au fost asigurate 3 zone de protectie severe pentru foraje si statia de inmagazinare

si tratare aapei;
inlaturarea permanenta a focarelor poluante din zona riverana satului-actiuni

permanente folosind forta de munca a beneficiarilorLegii 416l;



Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Comitetul local pentru situatii de urgenta

- elaborarea si actualizare planurilor de interventie specifice;
- intocmirea si actunlizarea documentelor specifice desfasurarii activitatii

serviciului voluntar;
- au fost intocmite si distribuite catre populatie masuri de prevenire a situatiilor de

urgenta specifice riscurilor care se puteau manifesta in anumite perioade ale
anului, prin afisare la sediul primariei si al cei mai importanti agenti economici;

- organizarea si desfasurarea de sedinte de pregatire teoretica si practic aplicativa
cu membrii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, conform Planului de
pregatire in domeniul situatiillor de urgenta pe anul 20121"

- efectuaxea de controale privind respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si
protectie civila la gospodariile populatiei si la institutiile aflate in subordinea
Consiliului Local, prin intermediul compartimentului de prevenire. Au fost
efectuate un numar de 205 controale la gospodariile populatiei si 9 controale la
institutiile aflate in subordinea Consiliului Local;

- 6 interventii la Podul de la Hagieni pentu asigurarea integritatii podului in
perioadele cu gheata sau pentru indepartarea materialului lemnos din albia raului
Ialomita;

- interventii pentru deszapezirea drumurilor din comuna, interventie foarte dificila
avand in vedere fenomenele meteorologice extreme care au caracteizat lunile
ianuarie si februarie al anului 2012;

- serviciul voluntar are un numar de 34 membri voluntari care au incheiate
contracte de voluntariat cu primaria;

- dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se compune din 10 costume
de interventie, 10 masti pentru protectia impotriva fumului si a gazelor, l0 casti
PSI, 2 braie PSI, 10 pelerine de ploaie, 15 perechi cizme cauciuc, 5 role de furtun
tip C, materiale si accesorii pentru interventii(lopeti, tarnacop, frrci, sape, etc)

Ordinea si linistea publica

Serviciul depazaeste efectuat in fiecare seara de o echipa de barbati beneficiari
ai Legii 416 sprijiniti si de un politist comunitar compartiment infiintat in 2010 si
completat cu inca doi politisti in 2011.

A existat o cooperare buna cu Postul de Politie Local si cu Politia orasului
Tandarei. h 2Al2 in comuna nu s-au inregistrat evenimente deosebite care sa tulbure
ordinea si linistea publica .Comunitatea este stabila,linistita,responsabila,ia atitudine,fapt
ce impune respect.

Relatia cu Consiliul Local

ln 2012 au fost convocate 15 sedinte de Consiliul Local (ordinare-l4 si
extraordinare- 1) fiind anuntate public;toate au fost sedinte deschise.



Consiliul Local a adoptat un numar de74 hotarari.

Proiectele de hotarari au ayut ca initiator primarul , initiatorul avand in
permanenta consultari cu comisiile de specialitate ale Consiliul Local.

Laintocmirea bugetului loca1 au avut loc dezbateri publice,consultari cu comisia

de buget-frnante,cu compartimentele din aparatul propriu al primarului.

Relatia primar- Consiliul Local o pot clasifica excelenta si pentru faptul ca a

existat o permanenta consultare si deschidere din ambele parti-

Consiliul Local Mihail Kogalniceanu este foarte responsabil,consilierii cunosc

foarte bine realitatile comunei,fapt ce usureaza luarea hotararilor.Exista o transparenta

totala in luarea deciziilor si analiza oporhrnitatitor astfel ca totul sa fie in folosul

comunitatii in ansamblul ei.

Relatia cu cetatenii

In anul 2Ol2 toate solicitarile cetatenilor au primit raspuns.A existat in
permanenta disponibilitatea primarului si a aparatului propriu in rezolvarea tuturor

solicitarilor cu respectarea legilor.
Au fost inregistrate un numar de 8288 acte in registrul de intrare-iesire al

primariei cu o medie de aproape 25 acte zilnic.
Primarul a primit in audienta permanent cetatenii si in aceeasi zi a pus rezolutia pe

solicitare,trimitand compartimentului vizat cu specificare de rczolvare ugenta.
Viceprimarul l-asuplinit pe primar foarte bine , a completat prin interventiile sale

munca ain aaministratie, s-a achitat foarte bine de obligatiile derogate din LEGEA 215l

200r.
Inhe primar si comunitatea locala exista o deschidere totala,propunerile venite din

partea cetatenilor s-au concretizat fie in HCL fie in proiecte rcalizate sau in curs

(ex.extinderea cimitirului,parcul,sistem de alimentare cu gaze, etc)

Comtrnitatea are acces la Biblionet gratuit ,poate comunica cu rudele din

Europa,poate trimite documente scanate in orice loc din Europa,prin programul video

poate comunica verbal si video cu persoane din Europa.

Elevii uzeaza de Biblionet si pentru faptul ca au o serie de lectii de la diferite

discipline prezentate intr-un mod atractiv cat si pentru comunicarea prin e-mail.

Permanent am cautat locuri de munca pentru tineri si nu numai,i-am incurajat sa

mearga la lucru la orase,pe santiere.
Telefonul primarului este public si poate fi apelat la orice ora de orice cetatean in

orice problema,fie ca priveste comunitatea sau probleme personale.

In limitele posibilitatilor am raspuns oricarei solicitari din partea cetatenilor.

Am simtit in permanenta incurajarea si sustinerea comunitatii din Mihail
Kogalniceanu in tot ce arr;,rcalizat.

Primar,
Alexandru Dinu.,' .
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Raportul primarului pe anul2012

In anul 2Al2 an dat 359 de dispozitii de primar,am avut 74 de initiative de
proiecte de hotarari care au fost supuse dezbaterii Consiliului Local ,am avut intalniri
cu cetatenii comunei-patru- in doua din intalniri am prezentat activitatea primarului,in
alte doua am discutat despre serviciul de salubrizare si proiectul de canalizare

In2012 am dat ordin de incepere pentru toate lucrarile din proiectul derulat pe
ADI Lunca Dunarii, fiind finalizatauna din lucrari, aceea de Reabilitare a Caminului
Cultural Giurgeni.

Proiecte in derulare:
- stadion- este aproape fitalizata executia luuarilor(95%)
- sistem de canalizare, modemizare drumuri comunale si dotare Camin Cultural

Mihail Kogalniceanu, cu termen de finalizare in martie 2013;
- parc- s-a realizat alimentarea cu apa si energie electrica, a fost montat

mobilierul:50 piese din lemn(mese,banci,leagane),au fost finalizate lucrarile la
grupul sanitar si fosa septica, pompele pentru fantana arteziana,urmand ca in 2013
sa efectuam lucrarile la parc cu forte proprii din lipsa de fonduri care sa acopere
lucrarea in integralitate;

- in cartierul nou de case, s-a extins prin proiect de finantare guvemamentala
reteaua de apa iar din fonduri de la bugetul local s-a extins reteaua electrica si de
iluminat public;
Pentru iama 2012 am procurat combustibil necesar incalzirii scolii, gradinitei si

salii de sport; in perioada de vara s-a efectuat si igienizarea acestora cu forte proprii;
salonul de nunti a fost reparat si imbunatatite conditiile pentru o nunta sau pentru
diverse evenimente; astfel au fost reamenajate grupurile sanitare si salonul propriu-
zis dotat corespunzator. In pepiniera proprie am produs trandafiri si arbusti care vor fi
plantati in parc si pe spatiile verzi din vecinatatea strazilor.

Primar,
Alexandru Dinu
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Raportul primarului comunei Mihail Kogalniceanu privind gestionarea bunurilor
din domeniul public si privat al comunei Mihail Kogalniceanu pentru anul20ll

In anul 2012 ca prioritate a fost buna gestionare a bunurilor din domeniul public
si privat al comunei Mihail Kogalniceanu. In acest sens obiectivele de interes p.rbli. u,
fost cu atentie monitorizate si s-a intervenit imediat fie ca a fost vorba despre gospodaria
de apa, scoala, sistem de alimentare cu apq gradinit4drumuri, pod Hagieni, etc.

Am reusit sa mentinem infrastructura de drumuri si trotuare in conditii de
functionare si am intervenit pentru inlatwarca factorilor oare ar fi putut participa la
deteriorarea lor (ploi, zapezi), prin finantare de la Consiliul Judetean a fost-asfaltat DJ
212 de la intrare in sat pana in centrul comunei.

Am avut interventii la conservarea cladirii unde a functionat vechea gradinita
pentru a nu fi supusa deteriorarii fiind prinsa in obiectivul de paza.

Podul de la Hagieni este permanent monitorizat de CLSU Mihail Kogalniceanu
pentru a nu fi in situatia de a fi blocat de gheturi, sloiuri, inundatii, luand masuri de
protectie, iar in situatii limita a fost ancorat la malul stang al raului Ialomita.

Am inventariat in 20ll inheg domeniul public si privat al comunei Mihail
Kogalniceanu, si am identificat vetrele de casa din intravilan pentru care cei care le
foloseau nu aveau acte de proprietate, acestea fiind trecute urgent in inventar si supuse
inchirierii.

Am obtinut toate avizele pentru proiectul ,,Reactualizare pUG,,.
ln20l2 s-au inchiriat si concesionat suprafete de teren la nivelul solicitarilor, am

facut public prin afisare la sediul primariei si in presa dorinta noastra de a inchiria sau
concesiona suprafete de teren celor interesati. In fiecare an in luna decembrie se face
inventarul la toate institutiile care apartin de primarie, se analizeaza starea ftzica a
cladirilor, a drumurilor, a sistemului de alimentare cu apa si a tuturor celorlalte obiective,
fiind inaintate catre Consiliul Local propuneri pentru interventie atunci cand este
cazul.Astfel, in 2012 am intervenit la refacerea cladirii din centrul comunei unde va
functiona sediul Politiei Locale Mihail Kogalniceanu.

Prin actiunile desfasurate de aparatul propriu al primarului am cautat sa pastram
bunurile,sa constientizam comunitatea, tinerii de obligativitatea respectarii legilor privind
folosirea, utilizarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei
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