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I N T R O D U C E R E 
 

Elaborarea unui raport privind starea generală economică, socială, culturală şi 
administrativă te obligă să ai o imagine deosebit de reală asupra unui viitor posibil, din 
toate punctele de vedere: 
• Dezvoltarea comunei; 
• Păstrarea tradiţiilor culturale; 
• Integrarea în standardele europene, în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţeanului; 
• Crearea unui mediu prosper; 
• Iniţierea unei acţiuni participative la viaţa de comunitate; 

• Asigurarea unui climat sănătos celor care trăiesc în unitatea administrativ-teritorială. 
Toate aceste deziderate pot fi realizate doar dacă sunt cuprinse într-o viziune de 
ansamblu a dezvoltării economico-sociale a comunităţii, argumentată ştiinţific şi pusă 
în practică de cei cărora li s-a încredinţat garanţia binelui fiecăruia. 

Abordarea viitorului comunei trebuie să fie diferită de cea de până acum, pentru 
că este nevoie de o impunere în relaţiile cu alte instituţii, societăţi comerciale şi 
oameni de afaceri, în aşa fel încât să putem atrage capital pentru realizarea 
obiectivelor strategice de dezvoltare a localităţilor noastre. 

Pornind de la acest deziderat, implementarea strategiei de dezvoltare pe termen 
mediu, de către toţi participanţii la viaţa socio-politică, a reprezentat un mod de a 
gândi şi de a lucra planificat.  

În anul 2010 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SLATIOARA realizată 
dîn anul 2008 a reprezentat un sprijin real în implementarea unor proiecte care s-au 
derulat dîn 2009 şi se vor derula pina  în 2013. 
Cel mai importante proiecte care s-au derulat dîn 2010 si se afla in derulare sunt: 

- prin Ordonanţa nr. 7 pentru obiectivul ”Amenajare baza sportiva 

com.Slatioara,jud.Valcea”  ,  
-pe Masura 322 Program PNDR proiect integrat „Imbunatatire (asfaltare)retele de 
drumuri,canalizare si epurare ape menajere,extindere retea apa,centru ingrijire 
batrani,organizare festival folclor; 

-prin Hg 577:Modernizare (asfaltare)drum DC 134 Milostea-limita jud.Gorj 
-Modernizare drum Cumpene-Cociobi; 
-„EXTINDERE SEDIU PRIMARIE SI AMENAJARE GRUP SANITAR” 

Am avut foarte mult de lucru, în ceea ce priveşte depistarea necesităţilor imediate ale 
comunităţii, la gândirea unui program uşor de transpus în viaţă, care să cuprindă atât 

lucrări de dezvoltare a comunei, prin atragerea de fonduri nerambursabile prin 
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programe structurale pe Masura 322 privind proiectul integrat aprobat cu obiectivele 

enumerate mai sus ,pentru satisfacerea nevoilor strict necesare ale comunitatii privind 
alinierea comunei Slatioara la standarde europene,atragerea de investitori ,dar şi un 
punct de atracţie pe harta judeţului . 
    Paralel cu aceste deziderate este necesar a avea în permanenţă în vedere, ori de 

câte ori este nevoie, transparenţa actului decizional, în aşa fel încât ea să nu mai fie o 
problemă de comunicare cu cetăţenii, ci un drept al acestuia de a şti ce se întâmplă cu 
viaţa lor şi cu mediul în care trăiesc. 
Consider că acum, putem avea un punct de plecare şi este necesar a face o analiză 
pertinentă a stării sociale, economice, culturale şi administrative, în anul care s-a 

încheiat.  

In conformitate cu prevederile legii 215/2001, modificată şi completată prin 

286/2006, vă prezint Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii, raport 

care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a 

administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu 
responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii 

locale pe principiile autonomiei locale. 

I. MISIUNEA INSTITUŢIEI 
 
Obiectivul fundamental al primarului a fost implementarea obiectivelor Agendei Locale, 

Strategia de Dezvoltare a localităţii Slătioara pe termen 2008-2013 la nivelul local. 
 
Strategia a fost elaborată în  cadrul unui proces consultativ la care au participat şi 

reprezentanţi ai tuturor segmentelor societăţii, autorităţilor locale şi membrii ai comunităţii.  
Dezvoltarea locală se reflectă întotdeauna la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest lucru 

presupune din partea actorilor dezvoltării locale şi a factorilor decizionali, manifestarea unei 
mai mari flexibilităţi în înţelegerea şi adaptarea rapidă la schimbările economice şi sociale, 
presupunând existenţa unui parteneriat local şi a unei strategii coerente de dezvoltare. 
Informaţiile dobândite în cadrul procesului de elaborare a Agendei Locale  au constituit un 
instrument important, care a fost utilizat în  activitatea de planificare a activităţilor. 
Dezvoltarea durabilă şi “Agenda Locală” sunt un răspuns la necesitatea rezolvării problemelor 
cu care se confruntă comunitatea noastră, printr-o viziune strategică unitară, exprimată în 
obiective specifice concretizate pe domenii de interes, cu responsabilităţi clar definite. 
Pentru anul 2010 activitatea s-a concentrat pe implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea proiectelor incluse în Planul Local de Acţiune, în conformitate cu 
obiectivele generale de dezvoltare durabilă: 
 
- PROTECŢIA MEDIULUI 
- DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 
- PROTECŢIE SOCIALĂ 
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Primăria Comunei Slătioara este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. 
Administraţia publică în  unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează 

în temeiul descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit. 

Primarul reprezintă autoritatea executivă în  realizarea autonomiei locale. 
Primarul reprezintă localitatea în  relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice 

şi juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în  aplicare a legilor, a D e c r e t e l o r P r e ş e d i 
n t e l u i României, a Hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a Hotărârilor Consiliului Local; 
dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 
publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean în condiţiile legii. 

La începutul anului, la propunerea primarului, Consiliul local a aprobat organigrama, 
statul de funcţii, numărul maxim de posturi şi numărul maxim de funcţii publice ale aparatului 
de specialitate de la Primăria Comunei Slătioara, direcţiile şi serviciile de specialitate. S-a 
aprobat , de asemenea, Strategia de dezvoltare a localităţii pentru perioada 2008-2013. 

În contextul exercitării atribuţiilor ce-i revin în  calitate de autoritate executivă şi pentru 
rezolvarea problemelor comunităţii locale, Primarul Comunei Slătioara a propus spre aprobare 
Consiliului Local, organigrama, statul de funcţii, numărul maxim de posturi şi funcţiile publice 
de la Primăria comunei Slătioara. 
 

 

 

 

II. VALORILE INSTITUŢIEI 

În cadrul Primăriei Comunei Slătioara activitatea este structurată pe compartimente şi servicii 
în funcţie de necesarul desfăşurării  activităţii: 

 Compartimentul Urbanism; 
 Compartimentul Buget-contabilitate; 
 Compartimentul Achiziţii Publice; 
 Compartimentul Agricol - Fond Funciar; 
 Compartiment Asistenţă socială 
 Compartimentul de urmărire impozite şi taxe locale; 
 Compartiment Juridic. 
 Serviciul Public de Alimentare cu Apă; 
 Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă 
 Serviciul Pentru Cultură şi Bibliotecă Comunală 
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III. ANALIZA CONTEXTULUI  - Puncte tari –Puncte slabe  

 

Prin analiza contextului puncte tari-puncte slabe, Primăria comunei Slătioara redă 

analiza situaţiei existente în localitatea Slătioara şi reflectarea căilor de trecere de necesităţi la 

oportunităţile de eliminare a nevoilor cetăţenilor. 

 

Puncte tari Puncte Slabe 

- Sistemul centralizat  de alimentare cu 

apă al Comunei Slătioara 

- Podeţe degradate şi drumuri 

neasfaltate(partial) .                                                                                                                                                                  

- Reţea diversificată de drumuri comunale 

pietruite   

- Turismul rural slab dezvoltat  

- Biserica de la Vioreşti – monument 

UNESCO 

- Punerea în valoare a elementelor 

culturale,  lipsa căilor de acces 

moderne 

- Elemente culturale-istorice 

(Piramidele de la Slătioara, Biserica de la 

Manaseşti, Crucea Sărarilor) 

- IMM-urile din localitate nu dispun 

de locuri de muncă necesare 

ocupării forţei de muncă 

- Resurse Umane Pregătite 

( Absolvenţi studii superioare, liceu, şcoli de 

arte şi meserii) 

- Lipsa investitorilor 

- Potenţial de investiţii ( spaţii de 

construcţii microîntreprinderi, depozite, 

etc).Darea in folosinta de teren pentru 

infiintare spatii comerciale,servicii si 

infiintarea de spatii verzi . 

- Lipsa parcurilor şi spaţiilor verzi 

pentru recreere, Parcuri 

Amenajate. 

- Populaţie Stabilă din punct de vedere al 

natalităţii 

 

- Aprobarea si derularea proiectului 

integrat care cuprinde in principal 

canalizarea si amenajarea unui camin 

pentru persoanele varstnice 
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IV. OBIECTIVELE  INSTITUŢIEI 

 

Având o analiză SWOT (puncte tari-puncte slabe) a situaţiei existente în localitatea 

Slătioara, misiunea Primăriei Comunei Slătioara, ca Autoritate Publică este de a elimina 

punctele slabe cu respectarea priorităţilor necesare creşterii calităţii vieţii, prin accesarea unor 

Programe şi Hotărâri Guvernamentale cu respectarea factorilor cultural-folclorici şi de mediu, 

protejarea patrimoniului cultural în zona noastră.   

 

 

STAREA ECONOMICĂ 
 

1. VENITURILE  BUGETULUI LOCAL la 31.12.2010: 
 

Veniturile la bugetul local sunt stabilite prin lege organică, în fiecare an emisă 
de Guvernul României, lăsând o destulă libertate consiliului local să controleze acest 
sistem sau să implementeze surse noi de venituri pentru creşterea puterii fiscale, care 
apoi poate fi distribuit prin crearea propriului buget de venituri şi cheltuieli, la nivele 
de administraţie, ce exceptează anumite zone, care sunt scutite de unele taxe şi 
impozite. 

Suveranitatea actului decizional al consiliului local, câştigată prin 
implementarea democraţiei se reflectă, mai ales în construirea bugetului, în 
implementarea de programe, precum şi în aprobarea unor împrumuturi pentru 
realizarea dezideratelor propuse. 

Aceste concepte moderne şi aliniate la Uniunea Europeană, creează prin 
aparatul propriu al unităţilor administrativ-teritoriale, servicii care să impună, pe de o 
parte taxele şi impozitele, iar pe de altă parte, să le cheltuiască respectând legislaţia în 
domeniu. Cunoscând toate aceste idei şi concepte nu a fost foarte greu să găsim, atât 
resurse, cât şi modalităţi de atragere a sumelor la bugetul local, care în anul 2008 arăta 
astfel: 
 

Structura bugetului local pe anul 2010 a plecat de la: 
 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL= 6414478 lei,  din care: 

 
 Total venituri proprii – 3133174 lei, din care: 
 impozite şi taxe pe proprietate – 150803 lei, din care: 

- impozite şi taxe pe clădiri total= 80224, din care : persoane fizice 45671 lei, 
persoane juridice 34553 lei. 

- impozite pe teren= 70579 lei, din care: persoane fizice 67861 lei, persoane 
juridice 2718 lei ; 

 venituri din concesiuni, închirieri –6896 lei 
taxe pe servicii specifice(impozit pe spectacole)=2448 lei 
 taxa pe utilizare bunuri sau alte activităţi total 97610 lei, din care: 

- mijloace transport persoane fizice – 78091 lei; 
- mijloace transport persoane juridice – 12937 lei; 
- taxe si tarife pt.eliberare licente=285 lei; 
- alte taxe pe utilizarea bunurilor=6297 lei; 

 alte impozite şi taxe locale – 549 lei; 
venituri din amenzi si alte sanctiuni – 20551 lei 
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taxe extrajudiciare de timbru – 16541 lei 
venituri din activităţi cadastrale – 318 lei 
 diverse venituri – 150 lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 271933 din care :  

- Sprijin financiar constituire familie=6715 LEI 
- Ajutor încălzire locuinţe – 241.096 lei 

- Trusou nou-nascut–3600 lei ; 
- Subventie finantare sanatate(asistent medical comunitar)-20522 lei 

 subvenţii de la alte administraţii – 48871lei, din care: 
- subventii de la bugetul asig.ptr.somaj ( Legea 76 /2002, art. 78) –48871ei ; 
 

-sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare –751447 lei 
-cote defalcate din impozitul pe venit=104223 lei 

 sume defalcate din TVA – 1978765  lei, din care: 
- sume defalcate TVA pentru finanţare cheltuieli descentralizate –1163765  lei; 
- sume defalcate echilibrare buget – 688lei; 
- sume defalcate TVA pentru drumuri-127000 lei . 

 
 
 
CHELTUIELILE TOTALE PE ANUL 2010 IN SUMA DE 6414198 LEI , STRUCTURATE PE 
CAPITOLE, ARATA ASTFEL: 
 

1.CAP.51.02-AUTORITATI PUBLICE EXECUTIVE=1124654 LEI 

2.CAP.56.02-TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL LA SANATATE=7117 LEI 

3.CAP.65.02-INVATAMANT=835662 LEI 

4.CAP.66.02-SANATATE=20522 LEI 

5.CAP.67.02.-CULTURA =560852 LEI 

6.CAP.68.02-ASISTENTA SOCIALA=1293693 LEI 

7.CAP.70.02-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA=355900  LEI 

8.CAP.84.02-TRANSPORTURI =605597 LEI 

9.CAP.74.02-PROTECTIA MEDIULUI-1610201 LEI 

 

CHELTUIELI STRUCTURATE PE CATEGORII : 

-CHELTUIELI DE PERSONAL TOTAL=1509252 LEI . 

 

-CHELTUIELI DE CAPITAL,TOTAL = 433104 LEI . 

 

-TRANSFERURI INTRE ALTE UNITATI TOTAL =113971  LEI,DIN CARE : 

 

-BUNURI SI SERVICII,TOTAL=777974 LEI 

 

-ASISTENTA SOCIALA ,TOTAL=554871LEI . 
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PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA-2960500 LEI 

 

EXCEDENT LA 31.12.2010=280 LEI 

OBIECTIV GENERAL 
ASIGURAREA UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL EFICIENTE ŞI DE 

CALITATE 

 Activitatea Primăriei Comunei Slătioara, sub organizarea şi îndrumarea Primarului 

localităţii este structurată pe domenii de activitate în funcţie de necesităţile de desfăşurare a 

activităţii în bune condiţii în folosul cetăţenilor comunei, după cum urmează:  

 

 

1. DOMENIUL EDUCAŢIE 

Infrastructura sistemului educaţional al comunei Slătioara este asigurata de o reţea de şcoli 
formată din 3 si 6 gradinite  scoli care găzduiesc in prezent un efectiv de 107 preşcolari si 223 
şcolari . 
Elevii şcolilor din comuna Slătioara beneficiază de o baza materiala buna si de un colectiv 
competent de cadre didactice, premise necesare pentru desfăşurarea in condiţii optime a 
activităţii de educaţie. 
 
 
 
SRUCTURA SISTEMULUI EDUCATIONAL 
 
• 1 unitate cu personalitate juridica – Şcoala Slătioara - cu clasele I-VIII 
• 8 Structuri şcolare subordonate: 

- Scoala cu cls. I-VIII Milostea cu 49 de elevi 
- - Scoala cu cls. I-IV Rugetu cu 10 elevi 
-  Gradinita cu program normal Slatioara cu 21 de prescolari  
- Gradinita cu program normal Milostea cu 21 de presc  
- Gradinita cu program normal  Rugetu cu 18 prescolari 
- Gradinita cu program normal Cumpene cu 16 prescolari 
- Gradinita cu program normal Olari cu 18 prescolari 
- Gradinita cu program normal Gorunesti cu 13prescolari 

Buna funcţionare a şcolilor din comuna Slătioara este asigurată de următorul personal: 
• 29 cadre didactice 
• 6 persoane –auxiliar-nedidactic 
• 1 persoană –auxiliar-didactic 
 
La şcoala de centru  Slătioara procesul de învăţământ se desfăşoară intr-un singur schimb in o 
grupă de grădiniţa cu 21 preşcolari, 4 clase de ciclu primar şi 4 clase de ciclu gimnazial cu 164 
elevi si prescolari 
 
RESURSE MATERIALE ŞCOALA SLĂTIOARA-CENTRU 
- 6 săli grădiniţe ; 
- 4 săli ciclu primar ; 
- 4 săli ciclu gimnazial; 
- 1 laborator informatica; 
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- 1 laborator biologie-chimie; 
- 1 sala biblioteca ; 
- O sala profesorala; 
-  1 Birou director; 
- 2 Terenuri de sport – handbal şi baschet; 
Mijloace media: 37 calculatoare,  un televizor, 1 scaner, 3 imprimante, 1 fotocopiator. 

- alte dotări: fax, internet. 

- La Scoala Milostea s-a dat in folosinta un laborator de informatica de 10 calculatoare 

Şcolile Slătioara şi Milostea sunt dotate cu  centrala termica proprie . 

 

 

 

2. DOMENIUL SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECŢIA 

COPILULUI, A PERSOANEI CU HANDICAP, A PERSOANELOR 

VÂRSTNICE, A FAMILIEI ŞI A ALTOR PERSOANE AFLATE ÎN 

NEVOI SOCIALE 

 

 

Legea 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat este o lege apărută ca o 
necesitate privind combaterea marginalizării, dar şi a integrării unor persoane în societate în 
sistem lucrativ, în folosul comunităţii, pentru a crea, pe de o parte, mână de lucru pentru 
activităţile gospodăreşti şi, pe de altă parte, pentru a asigura existenţa celor care nu au nici o 
sursă de venit. 

Iată cum arată situaţia socială, aşa cum a fost prezentată de către serviciul social al 
Primăriei comunei Slătioara, pe anul 2010. 

 
1. Conform acestei legi, la Primăria comunei Slătioara, în cadrul serviciului social au fost 
înregistrate: 

dosare de ajutor social în plată 110  familii sau persoane singure aflate în nevoi sociale, LG. 
416/ 2001; 

în totalitate există 1242 de dosare de plată ale persoanelor care au nevoie de un minim de 
existenţă şi care sunt protejate de O.U.G. 107/2006 privind acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, unde de asemenea există 110 de 
cereri înregistrate pentru beneficiarii de ajutor social. 
 
2. De asemenea, la Primăria comunei Slătioara au fost angajaţi un număr de 18 asistenţi 
personali si 15 persoane cu indemnizaţii care se ocupă de îngrijirea persoanelor cu handicap de 
gradul I. Aceste angajări s-au făcut în baza O.U.G. 102/1999 aprobată prin Legea 519/2002 şi 
Legea 448/2006. 
 
3. Conform Legii 61/1993 la serviciul de asistenţă socială s-au înregistrat cereri pentru 
întocmirea a 45 dosare alocaţii de Stat pentru copii. 
 
4. Pentru indemnizaţii de creştere a copilului până la vârsta de 2 ani în baza OUG 148/2005 au 
fost înregistrate 18 cereri. 
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5. Au fost înregistrate 45 cereri privind alocaţia pentru copii nou născuţi. 
 
6. În urma apariţiei OUG 105/2003 şi a NM nr. 1539/2003, privind alocaţia familială 
complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală s-au înregistrat: 

80 dosare pentru alocaţia familială complementară; 
 8 dosare pentru alocaţia familială monoparentală; 
 au fost efectuate 300 anchete sociale 
 pe parcursul anului au fost monitorizaţi 30 minori care se află în plasament familial. 

 
     Conform prevederilor Legii 76/2002, art. 78 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea fortei de munca care sa realizeze lucrari edilitare, refacere si intretinere a 
infrastructurii , ecologizare in folosul comunitatii, s-au intocmit un numar de 20 dosare aferente 
unui numar de 20 persoane incadrate lunar cu contract individual de munca pentru a efectua 
diferite activitati in domeniul comunitatii . 
 
 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Activităţi Modalitate de măsurare Propuneri la 

sfârşitul anului 

Realizat 

2 Asigurarea Fondurilor pentru OUG 

107/2006 

330 – cereri ajutor încălzire 

a locuinţei 

-330 solicitări 

rezolvate 

100% 

3 Asigurarea Fondurilor pentru LG 

416/2001 

110– cereri ajutor social - 110 solicitări 

rezolvate 

100% 

 

 

 

 

3. DOMENIUL SĂNĂTATE 

 

În comuna Slătioara asistenţa medicală este asigurată de un centru de sănătate cu 2 cabinete 
medicale deservite de 2 medici primari, 3 asistenţi si 2 îngrijitori.  

 
Cabinet medical Dr. Brănescu-Răspop Maria Cabinet medical Dr. Rădulescu Maria 
Personal: 1 medic primar specialist, 1 asistent 
medical, 1 îngrijitor(femeie de serviciu) 

Personal: 1 medic primar, 2 asistenţi 
medicali, 1 îngrijitor(femeie de serviciu) 

1192 persoane înscrise pe listele proprii 
 

2670  persoane înscrise pe listele proprii 
 

Dotări – 1 sală consultaţii, o sală aşteptare, 
grup sanitar, hol, birou, sala tratament 

Dotări – 1 sală consultaţii, o sală aşteptare, 
grup sanitar, hol, birou, sala tratament 

Consultaţii 2010 - 9540 Consultaţii 2010 – 10556 
In evidentele cabinetului au fost inscrisi: 7 
gravide, 7 nou nascuti si au fost eliberate 15 

In evidentele cabinetului au fost inscrisi: 34 
gravide, 25 nou nascuti si au fost eliberate 



 11 

certificate deces. 
Deasemenea au fost vaccinati antigripal 85 
persoane . 

24 certificate deces. 
Deasemenea au fost vaccinati antigripal 
280 persoane . 

 
Medicii de familie asigură asistenţă medicală pentru specialităţile medicină generală şi pediatrie. 
În centrul de comunei  funcţionează o farmacie de uz uman, care deserveşte atât comuna 
Slătioara, cât şi comunele învecinate. 

În localitatea Slătioara, mai funcţionează şi un Dispensar Veterinar unde lucrează un 
medic şi 2 tehnicieni veterinari  si un operator însămânţător pentru următoarele activităţi: 

- însămânţări artificiale 2010 – 90 şi repetarea unora la cerere; 
- cota de lapte – predarea caietului fermierului  către proprietarii de animale care deţin 

cotă de lapte şi vând laptele la procesator sau la piaţă – care se continuă şi în anul 2011; 
- microciparea cabalinelor  - 142 în anul 2010 şi predarea paşapoartelor; 
- predarea raportului M.S.C. lunar la OJRSA cu planul de montă şi fătări, şi realizarea 

planului în perioada desfăşurării activităţii lunar; 
- la cererea proprietarilor  - deplasări  în teren în perioada desfăşurării activităţii; 
- verificarea periodică a Evidenţei consumului de Azotat lichid.  
- controlul oficial al productiei de lapte . 
- participarea lunara la sedintele pentru predarea realizarii insamantarilor si completarea 

Registrului Unic de insamantari, plus catagrafia evidentei animalelor . 
 
 
Concluzii 

La nivelul sectorului de sănătate al comunei Slătioara investiţiile au fost destul de reduse 
în anul 2010.  
Acest lucru se datorează şi faptului că, în parte, cabinetele medicale funcţionează în regim 
privat, investiţiile fiind de competenţa proprietarilor. 

Se impune o creştere a interesul faţă de acest aspect al sănătăţii populaţiei, prin creşterea 
investiţiilor în infrastructură care vor aduce un plus de calitate actului medical. 

 

 

4. DOMENIUL TINERET 

 

 

 

În comuna Slătioara, există un nr. de: 110 preşcolari, 244 şcolari, 120 elevi de liceu, 11 

studenţi şi 11 elevi cu profil scoli de arte şi meserii, cu un procentaj de 20.8 % din populaţia 

actuală în nr. de 4200 locuitori. 

Nr. 

crt. 

Activităţi Modalitate de 

măsurare 

Propuneri la 

sfârşitul anului 

2009 

Realizat 

1 Organizarea festival-concurs 

folcloric 

- pentru 400 

persoane 

- festival folcloric 

în comuna 

Slătioara 
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Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au fost oferite cadouri „sub bradul de Crăciun”, tuturor 

copiilor din comună. Pe tot parcursul sărbătorilor a fost instalat un sistem audio unde atmosfera 

a fost „încălzită” de spiritul colindelor de Crăciun, au fost instalate sisteme de iluminat pentru 

sărbători şi anul nou în punctele principale din toate satele localităţii  Slătioara. 

 

 

 

5. DOMENIUL SPORT 

Activităţile sportive se desfăşoară pe Stadionul Slătioara in suprafaţă de 6000 m2, pe 
terenurile sportive şcolare şi alte terenuri sumar amenajate în celelalte sate. 

În anul 2009 a inceput executarea proiectului privind Modernizarea Bazei Sportive . 
Pe terenurile sportive ale unităţilor şcolare, elevii sunt antrenaţi la orele de sport, pentru 

fotbal, handbal, baschet şi volei. 
La nivelul localităţii Slătioara îşi desfăşoară activitatea 2 Asociaţii Sportive: 

- AS Măgura Slătioara – domeniul fotbal; 

- As Viitorul Slătioara – domeniul fotbal, handbal, atletism, volei 

Nr. 

crt. 

Activităţi Modalitate de 

măsurare 

Propuneri la 

sfârşitul anului 

2009 

Realizat 

1 Campionatul de fotbal Judeţean - participare cca.   

450 persoane/ 

etapa 

- finalizarea 

investiţiei 

privind 

Modernizarea 

Bazei Sportive 

2010-2011 

2. Concursul organizat pe 

01.06.2010 cu ocazia  Zilei 

Copilului, concurs cu probe de 

cros,sah hadbal ,fotbal 

Participare 200 

elevi ai scolilor 

din comuna . 

 Concurs realizat 

cu premii 

acordate de catre 

Consiliul Local 

Slatioara . 

 

 

 

 

6. DOMENIUL CULTURĂ 
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Pana in anul 1984 au fost construite trei cămine culturale : Slătioara, Rugetu, Milostea, 
funcţional fiind doar Căminul Cultural Slătioara. 

Aceste cămine culturale sunt folosite pentru diverse activităţi cultural-artistice si 
publice.   
Anual găzduiesc activităţi diversificate folclorice sau alte evenimente locale mai mici şi, în 
momentul de faţă se află într-o stare moderată necesitând reparaţii şi reabilitări, care,  cu 
sprijinul unor Programe cere se vor derula, pe parcurs vom contribuii la reparaţii şi reabilitării 
totale. 
  
 
Casa de Cultură 
 Construită în anul 1984, sub îndrumarea Maestrului Dinu Săraru, preşedinte al 

Fundaţiei „Nişte Ţărani”, găzduieşte an de an simpozioane, şi festivaluri culturale şi folclorice, 

printre cele mai însemnate şi  o rezonanţă naţională fiind Festivalul internaţional „ECO ETNO 

FOLK FILM, ajuns la ediţia a XI-a , în luna Septembrie 2009,festivitate ce a avut loc la 

Biblioteca Metropolitana Bucuresti . 

     Tot la Casa de Cultura Slatioara,alaturi de alte evenimente amintite, se desfasoara pe 

parcursul fiecarui an cateva editii ale cursurilor ,,Scolii de Vara a Medicilor de Familie” , 

cursuri la care participa medici de familie din intrega tara . 

 

 

 

Biblioteca comunală ,,DAMIAN URECHE ,, 
     În anul 2010 , biblioteca comunală a funcţionat asemenea celorlalţi ani, ca o adevărată 

bibliotecă, în spaţiul destinat cărţii. Fondul de carte diversificat însumând 6300 volume, dispuse 

pe 90 metrii lineari de rafturi, se îmbogăţeşte de la an la an cu noi volume, existând spaţiul 

necesar. Activitatea se desfăşoară in condiţii bune, in spaţii corespunzătoare, igienizate. În anul 

2009 a înregistrat un nr. de 509 cititori de toate vârstele\, avand un numar de 719 vizite/an si un 

numar de 10 evenimente culturale desfasurate, evenimente din care amintim ,,Simpozionul 

DAMIAN URECHE „ din data de 02.09.2010, precum si simpozionul prilejuit de ,,ZIUA 

SLATIOAREI „ din data de 07.09.2010 .  
    Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale 

bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli materiale.  

      În cadrul  bibliotecii comunale cu sediul în incinta Casei de Cultură  activitatea este diversă: 

simpozioane de carte, activităţi legate de sărbătorile naţionale, manifestări culturale de tradiţie 

etc., activităţi organizate prin strânsa colaborare dintre Casa de Cultură şi Bibliotecă, sub 

îndrumarea bibliotecarului comunal şi directorului Casei de Cultură a comunei Slătioara. 
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7. DOMENIUL ORDINEA PUBLICA 

Postul de Poliţie Slătioara, dispune de un nr. de 3 agenţi de poliţie, 1 Şef şi 2 agenţi adjuncţi. 

Agenţii din cadrul poliţiei Slătioara au acţionat pe raza comunei Slătioara pe linia menţinerii 
ordinii şi liniştii publice şi a combaterii actelor de comerţ ilicit în piaţa agro-alimentară, a 
depistării persoanelor care depozitează materiale de construcţii, moloz, gunoaie, resturi 
menajere. 

Au fost organizate acţiuni şi controale pe linia verificării modului în care sunt respectate 
normele referitoare la păstrarea curăţeniei în zonele aparţinând domeniului public . 

Agenţii de poliţie Slătioara au mai desfăşurat şi alte activităţi, în colaborare cu salariaţi 
din cadrul Primăriei, cum ar fi: 

 
      - însoţirea salariaţilor de la Compartimentul de Asistenţă Socială pentru efectuarea      
anchetelor sociale ; 
   

- însoţirea primarului şi a viceprimarului la efectuarea de controale şi la alte acţiuni 
specifice. 

- Insotirea membrilor Comisiei Locale de Aplicare a Fondului Funciar pentru solutionarea 
diferitelor litigii sesizate de catre cetatenii comunei . 

- Activitati de identificare a persoanelor care detin animale si le tin nesupravegheate , 
precum si identificarea cainilor fara stapan care pun in pericol siguranta cetatenilor . 
 
 

 

 

8. DOMENIUL SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriei Comunei Slătioara dispune de 1 

angajat şi un nr. de 37 persoane voluntare, după cum urmează: 

 - compartiment pentru       prevenire  -  11 persoane 
 -  formaţie de intervenţie - 26 persoane 
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Dotări 

Prin Proiectul „10 pentru o administraţie publică modernă” realizat în colaborare cu Asociaţia 

„Micro-depresiunea Horezu”, Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Slătioara a fost 

dotat cu noi echipamente şi utilaje moderne, necesare pentru intervenţii în caz de incendii, 

căderii de arbori în urma fenomenelor naturale, inundaţii. 

- 1 motopompa; 

- 1 moto-ferăstrău; 

- 1 scara de incendii; 

- 1 polidisc cu acumulator; 

- 1 generator curent alternativ. 

 

 

 

 

 

9.   DOMENIUL PROTECŢIA ŞI REFACEREA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR 

Raportat la starea de mediu generală a unităţii administrativ – teritoriale Slătioara, se poate 
spune că nu ne-am confruntat în anul 2010 cu poluări accidentale sau acţiuni majore de poluare 
a mediului. 

Pe teritoriul comunei nu-şi desfăşoară activitatea agenţi economici agresivi asupra 
calităţii aerului.  

Poluarea aerului cu noxe, precum şi poluare fonică şi vibraţii este dată de traficul greu 
care se desfăşoară prin localitatea Slătioara pe DN 67. 

Ca şi în alţi ani, calitatea apelor este afectată de evacuările de ape uzate neepurate sau 
insuficient epurate (datorate lipsei reţelei de canalizare şi staţie epurare), de evacuările 
neautorizate de dejecţii din crescătoriile de animale, de infiltraţiile din canalele de desecare, de 
depozitele de gunoi menajer pe suprafeţe neamenajate şi de îngrăşăminte chimice şi pesticide 
aplicate necorespunzător.  

Principala sursă de poluare a solului este datorată condiţiilor meteorologice de transport 
şi depunere din alte surse.  

În ultima perioadă se constată o scădere a suprafeţelor pe care se aplică îngrăşăminte 
chimice, datorată în principal considerentelor economice. 

Aşa cum am amintit, activitatea de gestionare a deşeurilor menajere, întreţinerea şi 
monitorizarea deponeului neconform a fost concesionată către un operator economic specializat, 

SC URBAN SA, colectarea deşeurilor se face săptămânal .Abonatii la serviciul salubrizare sunt 

impartiti pe sate dupa cum urmeaza : 

 SLATIOARA =37 CONTRACTE AFERENTE A 74 PERSOANE 

 MILOSTEA  =93 CONTRACTE AFERENTE A 176 PERSOANE 

 MOGESTI   =21 CONTRACTE AFERENTE A 42 PERSOANE 

 RUGETU    =79 CONTRACTE AFERENTE A 156 PERSOANE 
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 GORUNESTI =38 CONTRACTE AFERENTEA A 72 PERSOANE 

 

 TOTAL=  268 CONTRACTE =520 PERSOANE ABONATE 

 

 
            S-a depus proiectul pentrun infiintarea de spatii verzi de recreere pentru  populatia 

rurala din comuna Slatioara ,proiect finantat prin ,,Programul National de imbunatatire a 

calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi,, initiat de Ministerul Mediului si Administratia 

Fondului pentru Mediu .  

 

 

 

 

10. DOMENIUL DEZVOLTARE RURALĂ 

 

Dezvoltarea rurală  a fost centralizată în Strategia de dezvoltare a localităţii Slătioara, în 

cuprinsul căreia se regăsesc Obiective din infrastructură cum ar fii: canalizarea localităţii 

Slătioara, extinderea reţelei de apă la nivelul întregii comune,  construcţia de clădiri de 

utilitate publică. 

 Prin demararea unor Proiecte de interes local care contribuie direct la creşterea calităţii 

vieţii în localitatea Slătioara şi  structurată pe oportunităţi de finanţare prin accesarea unor 

programe şi/sau în funcţie de priorităţi,  această activitate de dezvoltare se desfăşoară în 

continuare sub atenta supraveghere a aparatului de specialitate al Primăriei comunei 

Slătioara.  

 INFRASTRUCTURA LOCALĂ SI TRANSPORT 

 
    Anul 2010 a început promiţător  pentru infrastructura locală a comunei Slătioara. 
Majoritatea căilor de rulare de pe drumurile comunale, uliţe săteşti, drumuri vicinale, 
poduri, podeţe datorită degradării de-a lungul timpului, necesitau reparaţii, reabilitări şi  
consolidări. 
   Prin demersurile pe care le-am făcut, prin proiecte şi intervenţii, am reuşit să 
obţinem fonduri la fiecare rectificare de buget şi printr-o bună gospodărire a acestora 
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să refacem ceea ce era de strictă necesitate precum  şi alte noi lucrări importante 
,dupa cum urmeaza : 
     -prin programul finantat prin HG 577 ,Modernizare,asfaltare DC 134 milostea-limita 
judetul Gorj,executare pod beton in punctul  ,,LA RATCU „ 
     -modernizare drum satesc Cumpene-Cociobi 

     -executare o punte de lemn la islazul din Coasta Cerbului 

 

 

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANŢARE, APROBATE ŞI/SAU ÎN CURS DE 
APROBARE,PROIECTE APROBATE SI IN CURS DE EXECUTARE 

 
1. Finanţare P.N.D.R.  – Administraţia Publică locală a depus o Cerere de Finanţare 

pentru un Proiect integrat, constituit din necesităţi şi oportunităţi de realizare 

pentru obiectivele: 
I. Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local – 6,3 km asfaltare; 
II. Extinderea reţelei de apă potabilă la nivelul întregii comune; 
III. Canalizare şi epurare ape uzate menajere – înfiinţarea reţelei de canalizare ; 

IV. Organizare de festivaluri cu specific local – Festivalul Folcloric de la 
Slătioara, organizare anuală; 

V. Construirea unui Centru de îngrijire bătrâni 
Întreaga valoare pentru realizarea obiectivelor este de 8.771.021,73 lei, Proiectul 

fiind in curs de derulare de catre SC CAZICOM SRL BAILE OLANESTI în asociere cu 
SC EUROPAN PROD SA PITESTI, SC TRANSPROIECT TRUST 2000 SRL PITESTI şi SC 

INTERPROIECT SRL BACAU . 

2. Ordonanţa 7/2006 – HG 1524/2008 – Programul de Dezvoltare a infrastructurii 
unor Baze Sportive din spaţiul rural. 

Proiectul „Modernizare Bază sportivă în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, fiind 
depus din august 2008, a fost aprobat  şi se află în curs de realizare, faza existentă 
fiind cea de executare a contractului de lucrări de catre Regia Autonoma de Drumuri şi 
Poduri Vâlcea, ofertant desemnat câştigător după realizarea licitaţiei publice deschise 

cu privire la executantul lucrării. 
Proiectul prevede construirea unei Baze Sportive multietajată compusă din: 
- Teren de Fotbal, standardizat, cu dimensiunile de 100m×65 m, acoperit cu gazon 

natural, desemnat jocurilor de fotbal din Liga II şi III, antrenamentelor membrilor 

AS Măgura Slătioara şi AS Voinţa  Slătioara; 
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- Pistă de atletism 100m×2,44 m; 
- Pistă de săritură în lungime; 
- Clădire pentru vestiare cu grupuri sanitare şi duşuri pentru sportivi şi arbitrii, 

Cabinet Medical inclus, Grupuri sanitare Publice,  construcţie prevăzută cu 
centrală termică; 

- Tribune etajate cu 160 locuri pe scaune; 
- Împrejmuire cu garduri din plasă zincată; 
- Tabelă de marcaj electronică ; 
- Porţi de fotbal cu plasă conform STAS omologate  jocului de fotbal. 
Valoarea totală a investiţiei Proiectului este de 777.672 lei, cofinaţare 278.922 lei.  
3. Programul Guvernamental privind Proiectul de Reabilitare a Educaţiei Timpurii 

(PRET) 
3.  Proiect privind Construirea Grădiniţei cu program Normal formată din: 

- Construirea de clădiri cu suprafaţă totală de 337 mp, pentru 2 gupe de 
preşcolari, 39 copii 

- Săli de grupă – 2  
- vestiar – 1; 

- cabinet medical – 1; 
- grupuri sanitare pentru copii şi personalul angajat; 
- centrală termică pentru încălzire proprie clădiri. 
Proiectul se află în stare incipientă, urmând a fi depus pentru finanţare.  
 

 

4. MODERNIZARE DRUM SATESC CUMPENE COCIOBI KM 0+000-KM 1+500 
COMUNA SLATIOARA,JUD. VALCEA, proiect care cuprinde reabilitarea drumului 
,proiect in valoare de 606.550,91 lei fara TVA 

 
 

          5.  MODERNIZARE (ASFALTARE) DC134  MILOSTEA km 0+000 – 1+200 comuna 
Slatioara ,jud Valcea ,proiect finantat prin HG 577/1997, proiect care va cuprinde reabilitarea 
drumului pana la limita cu judetul Gorj si executarea unui pod in punctul ,,LA RATCU ‘’ 
proiect in valoare de 1.447.553,76 lei fara TVA . 
 

 

 

INVESTIŢII  REALIZATE ÎN  PERIOADA -2010 
 

1. Reabilitare Sediu Primărie, cu fonduri bugetul local;  

2. Extindere sediu Primarie . 
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3. Igienizarea şi aprovizionarea cu combustibili solizi a tuturor şcolilor şi 
grădiniţelor comunale; 

4. Introducerea a 20.0000 tone  balast si piatra sparta pe drumurile săteşti şi 

comuna 

5. Montarea a 110 Lămpi de iluminat Public pe teritoriul Comunei, centralizarea 

iluminatului Public.. 

 

6. Incepere executie   proiectul integrat          „Imbunatatirea retelei de drumuri de 
interes local 6,3 km asfaltare,Extindere retea apa,Canalizare si epurare 
ape menajare,Organizare de festivaluri cu specific local,Centru de 
ingrijire batrini ”  Comuna Slatioara ,judetul Valcea . 

 
7. Incepere executie  proiectul MODERNIZARE (ASFALTARE) DC134  

MILOSTEA km 0+000 – 1+200 comuna Slatioara ,jud Valcea . 

 

8. Incepere executie proiectul MODERNIZARE DRUM SATESC CUMPENE 
COCIOBI KM 0+000-KM 1+500 COMUNA SLATIOARA ,JUD VALCEA . 

 
9. Consolidare, reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII SLATIOARA . 

 
         
 
 

 

 

 

SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ  
AL COMUNEI SLĂTIOARA 

 

 Înfiinţarea Sistemului Public de Alimentare cu apă potabilă al comunei Slătioara, 
aflat în subordinea Consiliului Local Slătioara, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 11 din data de 29.06.2006.  

 Profilul de activitate este captare, aducţiune, acumulare şi distribuţie apă 

potabilă. 
 Lucrările au fost finalizate la data de 03.11.2004, recepţia finală având loc după 

recepţia finală din data de 08.11.2006. 
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 Personalul specializat care are în atribuţie supravegherea, verificarea şi 
racordarea prin branşări  la Sistemul public de alimentare cu apă se compune din 4 
instalatori şi un laborant specializat în domeniu, care efectuează verificări ale calităţii 
apei. 

Totalul de Abonaţi la 31.12.2010 – 890, din care mentionam ca au fost bransati 

de catre angajatii Serviciului Public de Alimentare cu Apa un numar de 90 persoane 
in anul 2010 . 

Cei 890 de abonati de pe teritoriul comunei Slatioara sunt impartiti astfel : 
- Agenţi economici – 15; 
- Instituţii Publice – 16 
- Populaţie – 859 familii. 
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 68 km, 

împărţită pe sate după cum urmează: 

1 – Slătioara – 15 km; 
2 – Mogeşti – 10 km; 
3 – Rugetu – 10 km; 
4 – Coasta Cerbului – 9 km; 

5 – Milostea – 16 km; 
6 – Goruneşti – 8 km. 
 În satele Milostea şi Goruneşti Reţeaua de alimentare cu apă a fost introdusă 

prin  Proiectul depus în  cadrul  Hotărârii Guvernului cu nr. 577, finalizat în anul 2008 şi 
dată în folosinţă la începutul anului 2009, când a avut loc recepţia finală din cadrul 
lucrării de Extindere Reţea Alimentare cu apă executată de SC Cazicom Băile Olăneşti. 

 
 

 
 
 

ILUMINATUL PUBLIC 

          Si in  anul 2010 putem spune ca acesta a constituit una din activităţile importante 
ale executivului si a Consiliului Local Slătioara. 
             S-au făcut eforturi deosebite  pentru buna funcţionare si pentru modernizarea 
acestuia. 
             De comun acord , intre executiv si Consiliul Local ,s-a stabilit un program de 
funcţionare(orar) care a fost util cetăţenilor comunei indiferent de zona in care aceştia 
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locuiesc, modificându-se continuu pentru utilitatea cetăţenilor şi reducerea 
consumului de energie electrică în funcţie de ora de vară/iarnă.  
S-a urmărit ca acest program sa respecte cerinţele tuturor cetăţenilor si in special al 
celor care sunt navetişti si lucrează in schimburi, iar  cu ocazia Sfintelor Sărbători  de 
„Paste, Crăciun si Anul Nou” nopţile au fost iluminate integral.  

S-au montat un număr de  100 lămpi ecologice cu consum de electricitate redus, 
înlocuindu-se astfel becurile.  De asemenea s-a completat reteaua electrica si in satul 
Gorunesti, respectiv Gresarea . 

Pentru data la care ne raportam, peste 90 % din iluminatul public este in realizat, 
iar anul 2010 va fi anul finalizării acţiunii de modernizare a iluminatului public început 
in toamna anului 2007.  

 
 

 
 
 
 

 

11. DOMENIUL AGRICOL, FORESTIER ŞI DE FOND FUNCIAR 

AGRICULTURA  

 
     Situaţia terenurilor agricole pe categorii de folosinta  la nivelul comunei Slatioara pe 
anul 2010 se prezinta astfel : 
                - teren agricol    =   761 ha  
                - livezi                =    59 ha  
                - păşuni               =   1320 ha 
                - fâneţe                =   1291 ha 
                - teren forestier    =   982 ha 
                -vii                         =2 ha 
                           
STADIUL APLICARII LEGILOR FONDULUI FUNCIAR LA DATA DE 31.12.2009 SE 
PREZINTA ASTFEL : 
 

1. LEGEA 18/1991 
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  .SUPRAFATA VALIDATA SI PUSA IN POSESIE DIN CARE : 
                                                                 -TEREN AGRICOL =824 HA 
                                                                 -TEREN FORESTIER =261HA  
  . TITLURI DE PROPRIETATE EMISE SI SUPRAFETELE AFERENTE ACESTORA : 
                                     TEREN AGRICOL =603 TITLURI AFERENTE A 824 HA 

                                    -TEREN FORESTIER =546 TITLURI AFERENTE A 261 HA 

2. LEGEA 1/2000 
             .SUPRAFATA VALIDATA SI PUSA IN POSESIE DIN CARE : 
                                                                 -TEREN AGRICOL =125 HA 

                                                                      -TEREN FORESTIER =265 HA 
. TITLURI DE PROPRIETATE EMISE SI SUPRAFETELE AFERENTE ACESTORA : 

                                       -TEREN AGRICOL =85 TITLURI AFERENTE A 125 HA 
                                            -TEREN FORESTIER =158 TILURI AFERENTE A 265 HA 
 

   3.LEGEA 247/2005 
        S-au formulat un numar de 332 cereri, toate solutionate de Comisia Locala de 
aplicare a Fondului Funciar  . Din aceste cereri inaintate catre Comisia Judeteana au 
fost validate 250 cereri, 82 fiind respinse . 

     Au fost eliberate un numar de 158 titluri proprietate pentru teren agricol, aferente a 
180 ha teren, si 101 titluri proprietate teren forestier in suprafata de 80 ha . 
   Din pacate se inregistreaza si un numar de 5 litigii, din care 2 cu hotarari 
judecatoresti de obligare a comisiei locale in vederea punerii in aplicare si 3 litigii in 
curs de solutionare . 
   Aducem la cunostinta ca materialul prezentat mai sus reprezinta situatia totala a 
legilor Fondului Funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
mentiunea ca in cursul anului 2009 au fost realizate urmatoarele actiuni : 

       -REMASURATORI TERENURI IN SUPRAFATA  DE 15 HA CA URMARE A 
SOLICITARILOR CETATENILOR, ATAT LA TEREN AGRICOL CAT SI FORESTIER 
URMARE A LITIGIILOR APARUTE INTRE VECINATATI,  
      -INTOCMIREA PROCESELOR VERBALE CA URMARE A DESCARCARILOR DE 

TERENURI DE PE HARTA CADASTRALA A UNUI NUMAR DE PESTE 250 DIN CARE 150 
TRECUTE PRIN COMISIA JUDETEANA SI INAINTATE LA O.C.P.I. IN VEDEREA 
EMITERII TITLURILOR DE PROPRIETATE , URMAND CA RESTUL PROCESELOR 
VERBALE CARE DEJA SUNT INTOCMITE SA FIE VIZATE DE OCOLUL SILVIC HOREZU 
SI INAINTATE IN VEDEREA EMITERII TITLURILOR DE PROPRIETATE . 
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      -PENTRU LITIGIILE AFALTE IN INSTANTA , CAT SI PENTRU ALTE NEMULTUMIRI 
ALE CETATENILOR AU FOST ELIBERATE COPII DE PE DOSARE CU DOCUMENTELE 
SOLICITATE  CONFORM CERERILOR DEPUSE SI ADRESELOR DEPUSE . 
 

 
          In ceea ce priveşte efectivele de animale situaţie este cu totul diferita ca urmare 
a diminuarilor de efective  din cauza pretului scazut la desfacerea produselor . 

Efectivele de animale la finele anului 2009 se prezentau astfel: 
-         Bovine       = 1300 
-         Cai              = 130 
-         Ovine         = 600 
-         Caprine      = 50 
-         Porci           = 900 
-         Pasări aprox =5000 
-         Fam. albine   =  300 

          
12. DOMENIUL EVIDENŢA PERSOANELOR  

  

  Conform Legii 119/1996, în fiecare unitate administrativ teritorială funcţionează serviciul 
de stare civilă care are angajat un ofiţer stare civilă, ce întocmeşte actele de stare civilă şi ţine 
evidenţa tuturor evenimentelor legate de acest domeniu. 

Potrivit datelor obţinute de către serviciul de stare civilă în anul 2009 au fost întocmite un 
număr de 66 acte şi fapte de stare civilă după cum urmează: 

 acte de căsătorie înregistrate – 21. 
 acte de deces înregistrate – 42 
 naşteri  - 3. 

În cadrul activităţii desfăşurate în acest serviciu sau mai eliberat un număr de 232 
certificate de stare civilă după cum urmează: 

 certificate de naştere - 97 
 certificate de căsătorie – 53 
 certificate de deces – 82 

Tot în acest serviciu s-au mai eliberat un număr de 14  de extrase pentru uzul organelor 
de stat. 
  

13. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 
 

Pe parcursul anului 2010 Consiliul Local s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare adoptând în 
acest mod un număr de 21 hotărâri. 

Nu pot decât să fiu mulţumit, deoarece în perioada scursă de când sunt primarul comunei 
am fost sprijinit în aproape toate acţiunile întreprinse de către Consiliul Local în aproape toate 
cazurile cu majoritatea voturilor. 
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Aşa cum am spus ele au fost pline de conţinut şi au avut o calitate deosebită .  
Activitatea primarului reflectată prin emiterea unui număr de 1395  dispoziţii spune 

destul de mult despre calitatea şi cantitatea muncii în fruntea comunităţii. În cazul dispoziţiilor 
emise de către primar nu s-au semnalat abateri de la legislaţie. 

Activitatea Primăriei poate fi caracterizată prin formă şi conţinut, dar mai ales prin 
numărul mare al actelor ce au fost rezolvate pe perioada unui an de zile. 

O altă statistică, cu referire la numărul persoanelor care trec pragul instituţiei noastre în 
scopul rezolvării unor probleme sau al culegerii de informaţie, ne arată că în ultimul timp 
numărul acesta a crescut la o medie estimată de aproximativ 25 persoane pe zi. Crescând 
numărul actelor normative, a legilor, cetăţenii vin spre noi pentru a se lămuri şi pentru a solicita 
întocmirea diferitelor acte necesare în alte instituţii. Au existat zile în care un singur birou a 
eliberat peste 60 adeverinţe. 

În anul 2010 aparatul propriu a fost asigurat de 20 angajaţi, după cum urmează: 
 2 - demnitari (primar, vice-primar), 
 7 funcţionari publici, din care 1 de conducere, 
 11 - persoane cu contract de muncă. 

Consiliul Local Slătioara a aprobat următoarele hotărâri care au vizat dezvoltarea economică şi 
socială a comunei: 

 Hotărârea nr. 18 pentru Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2011 . 
 Hotărârea nr. 16,17 privind prioritizarea proiectelor incluse în STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII SLĂTIOARA.. 
 
Activitatea juridică în cadrul Primăriei, în anul 2010 a fost asigurată de către Primarul şi 
Secretarul Localităţii,  care au studii de specialitate şi au asigurat reprezentarea instituţiei în 
instanţă. 

 

14. DOMENIUL URBANISM  
În cadrul Primăriei Slătioara activitatea biroului de Urbanism este executată de către 

Secretarul Localităţii Slătioara în strânsă colaborare cu Viceprimarul şi Primarul localităţii. 
Atribuţiile specifice ale reprezentatului local al biroului de urbanism – funcţie deţinută de 
Secretarul Localităţii – se structurează succint în trei categorii esenţiale: 
1. Emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire; 
2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 
3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 
Iată acţiunile întreprinse în acest sens: 
1. Emiterea de certificate de urbanism 

Pentru a face cât mai eficientă această activitate, s-au stabilit încă de la bun început actele 
primare, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, menţionate de 
art. 15. 

Solicitările venite din partea celor interesaţi au cuprins aproape toată paleta de activităţi 
ce se pot desfăşura în conformitate cu Legea 50 pentru care au fost emise 36 certificate de 
urbanism . 
Emiterea de autorizaţii de construire: 

Emiterea de autorizaţii de construire pentru obiective de investiţie, necesită depunerea de 
acte importante, care nu sunt tocmai uşor de obţinut şi cu toate acestea, la nivelul acestui 
departament nu s-a semnalat nici o nemulţumire din partea beneficiarilor. Aceasta datorită 
faptului că, prin certificatul de urbanism, Secretarul  comunei reuşeşte să precizeze de la bun 
început care sunt acestea, aducând la cunoştinţă, cu mult timp înainte numărul avizelor, precum 
şi emitentul acestora. 



 25 

În anul 2010 au fost eliberate în total 24 Autorizaţii de construire si  34 Certificate de 
urbanism . 

 
2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a desfăşurat în cadrul 
aparatului administraţiei publice – serviciul urbanism, prin corelarea documentaţiilor de 
urbanism elaborate şi avizate de către specialişti în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului (atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România). În acest sens s-a avut în 
vedere îndeplinirea strategiilor şi planurilor de dezvoltare rurală, urmărindu-se în special 
intercorelarea direcţiilor majore de circulaţie între teritoriile învecinate şi teritoriul 
administrativ al Comunei Slătioara, cât şi respectarea indicilor urbanistici teritoriali şi a 
zonificărilor funcţionale. 
 
3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului s-a desfăşurat în etape, după un Program de 
Control în teritoriu. S-a verificat existenţa autorizaţiei de construire pentru obiectivele de 
investiţii şi după caz, reglementarea situaţiilor faptice, în funcţie de natura abaterilor 
descoperite prin intrarea în legalitate. În cazurile în care s-a descoperit o abatere de la legislaţia 
în domeniul construcţiilor s-a procedat la intrarea în legalitate prin întocmirea documentaţiilor 
aferente. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUZII RAPORT 
 
 
 
 

Informaţiile privind procedurile administrative şi juridice, făcute publice şi prin acest 
raport, aduc o atingere directă în favoarea transparenţei, precum şi a asigurării procesului 
echitabil a interesului legitim al oricărui cetăţean, locuitor al comunei noastre. Răspunderea 
pentru aplicarea măsurilor revin în exclusivitate membrilor din aparatul propriu al Primăriei. 

Dacă prezentul raport a cuprins şi un număr de probleme, care nu au fost rezolvate, 
există pentru acestea explicaţii de ordin procedural, de imposibilitate juridică sau create de 
factorul uman. 

De aceea în continuare vom căuta să îmbunătăţim sistemul administrativ, precum şi 
ridicarea acestuia la alte cote pentru a ne face auziţi ca şi comunitate cu valori culturale, istorice 
şi de altă natură la toate nivelurile. 

Este foarte important să amintim cât de exact şi cât de corect percepe fiecare dintre noi 
poziţia pe care o ocupăm, ce mijloace de influenţă pozitivă avem faţă de cei din jur, pentru a 
evita să ajungem în final, să nu fim dominaţi de puterea sau de slăbiciunea comparativă cu omul 
de lângă noi. Pentru aceasta este bine să abordăm de la bun început cele mai eficiente căi de 
comunicare pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, componentă importantă a muncii 
administrative. 

Cu speranţa că acest raport s-a reflectat pozitiv în viaţa Dumneavoastră, vă mulţumesc 
pentru importanţa pe care aţi acordat-o problematicii de zi cu zi, pentru puterea de a trece peste 
unele inconveniente, precum şi de timpul acordat în cunoaşterea activităţii ce o desfăşurăm în 
vederea bunăstării şi creării de noi orizonturi în dezvoltarea comunităţii noastre, de creştere a 
calităţii vieţii cetăţenilor la standardele europene într-un mediu prosper participativ şi sănătos. 
Vă mulţumesc atât pentru sprijinul acordat pe parcursul perioadei la care am făcut referire, 
precum şi de atenţia cu care aţi urmărit materialul prezentat! 
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           PRIMAR, 

Ec. ROMCESCU CRISTIAN SORIN 

  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
APARATUL  ADMINISTARTIEI PUBLICE LOCALE SLATIOARA 

 
                             ROMCESCU SORIN - primar 
                             ŞTEFAN CORNEL – viceprimar 
                             PÎRVOIU GABRIELA -   secretar 
                             ROMCESCU CAMELIA  - consilier cu atribuţii de contabil 
                             MILEA MARIA – referent cu atribuţii de asistent social 
                             ALBUICĂ CONSTANTIN – referent cu atribuţii impozite si taxe  
                              RĂDULESCU IULIAN – consilier cu atribuţii de inginer agronom  
                              GRECEANU ION - referent registru agricol  
                              POPESCU ELENA- referent cu atribuţii  geodezie si cadastru 
                              DRAGU CRISTIAN- referent Casa de Cultura 
                              TOREŢOIU ADRIAN   - bibliotecar 
                              GIUREA MARIANA  - guard 
           COMĂNAC EUFROSINA - laborant 
           BULACU GABORAŞI – instalator apa 

           MANASIA GHEORGHE– instalator apa 
           URECHE CONSTANTIN – instalator apa 
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           ANGHELESCU GHEORGHE - instalator apa 
           GHIBUŞI GHEORGHE – tractorist 
           TERTECI ADRIAN – şofer microbuz transport şcolari 
           CAPITANU IULIANA – operator insamantator 
            

    
 
 


