RAPORT DE ACTIVITATE
PRIMAR
VICTOR DRAGUSIN

DINAMICA PERSONALULUI
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Situatie persoane angajate in primarie:
130 – posturi aprobate;
3 – persoane alese (primar si 2 viceprimari);
91 – functionari publici;
26 – personal contractual.
10 – posturi vacante.
Situatie persoane angajate in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a
Persoanei:
18 – posturi aprobate;
10 – functionari publici;
1 – personal contractual;
7 – posturi vacante.
Dinamica personalului:
Plecati – 3 persoane;
Transferati – 5 persoane;
Pensionati – 3 persoana;
Angajati – 12 persoane;
Promovati in grad – 7 persoane;
Promovati in functie publica de conducere – 2 persoane.

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA
DECIZIONALA
o
o
o
o

o
o
o

o
o

Proiecte de acte normative adoptate in 2013 - 8;
Proiecte de acte normative care au fost anuntate public - 8;
Numarul total al recomandarilor primite - 0;
Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in
continutul deciziilor luate - 0;
Numarul participantilor la sedintele publice – 150;
Dezbateri publice organizate pe baza proiectelor de acte normative - 8;
Numarul cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie
pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi - 0;
Sedinte publice desfasurate in prezenta mass-media - 23;
Sedinte care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului - 0.

LEGEA 544/ 2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA
INFORMATII DE INTERES PUBLIC = 30 solicitari
















Informatii privind serviciile publice – 1;
Informatii privind planul de activitati si accesibilitatea spatiului public pentru
persoanele cu dizabilitati – 2;
Solicitari ale rapoartelor anuale privind transparenta decizionala si aplicarea Legii nr.
544/2001 – 4;
Solicitari privind activitatea institutiei publice – 11;
Solicitari privind situatia cainilor fara stapan – 5;
Solicitari privind utilizarea banilor publici – 3;
Informatii privind infrastructura – 2;
Informatii privind date personale – 1;
Reclamatie administrativa - 1;

Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001:
28 cereri au fost solutionate favorabil:
2 solicitari inregistrate, adresate de persoane fizice;
28 solicitari inregistrate, adresate de persoane juridice.

COMPARTIMENTUL JURIDIC
Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2013
Judecătorie










acțiuni în constatare și uzucapiune - 44;
contraventii la legea nr.50/1991 și obligarea la măsurile dispuse - 12;
legea nr.18/1991 - 11;
fond locativ - 56;
contestații la executare silită/contravenționale - 12;
prestație tabulară - 1;
stare civilă - 16;
autoritate tutelară - 42;
diverse - 9.

COMPARTIMENTUL JURIDIC
Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2013
Tribunal
 Sectia contencios administrativ si fiscal:

litigii muncă/drepturi salariale - 96;

obligația de a face - 9;

anulare acte administrative - 26;

drepturi bănești - 44.
Sectia civilă
legea 10/2001 - 4;
lichidări judiciare-procedura insolvenței – 108;
legea nr.18/1991 - 3.





COMPARTIMENTUL JURIDIC
Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2013


Curtea de Apel



litigii muncă/drepturi salariale



anulare acte administrative - 10;



achiziții publice - 7;




- 85;

Inalta Curte de Casație și Justiție secția civilă - 2
Altele



Sesizări penale - 4;



Executări silite - 3;



Evacuări - 14;



Aplicare mențiune definitivă - 39.

AUTORITATEA TUTELARA


-








Primire dosare alocație de stat – 414;
Emitere dispoziții privind alocația pentru susținerea familiei:
de stabilire - 135;
de modificare - 222;
de incetare - 83;
de suspendare – 15;
de reluare -6;
467 anchete sociale pentru verificarea condițiilor de acordare a alocației pentru
susținerea familiei conform Legii nr.277/2010;
Tutele active – 27;
Anchete sociale la solicitarea Judecătoriei pentru numire curator sau tutore - 6 ;
Anchete sociale pentru schimbare de reprezentant legal -3;
208 dosare de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului conf.OUG
nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare;
65 dosare stimulent de inserție conf.OUG nr.111/2010, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL


Au fost pregatite 13 sedinte ordinare, 8 sedinte extraordinare si 2 sedinte de indata ale
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.



Au fost emise 372 hotarari de Consiliu Local.

DISPOZITII ALE PRIMARULUI
Au fost inregistrate 2.230 dispozitii emise de Primarul Municipiului Alexandria.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane fizice














Au fost întocmite şi eliberate 4.200 certificate de atestare fiscală privind impozitele şi
taxele locale pentru persoane fizice;
Au fost întocmite şi eliberate 91 adeverinte cu valoare impozabila pentru persoane
fizice care nu detin acte de proprietate;
Au fost intocmite 1.956 adrese de raspuns la cererile primite de la diversi
contribuabili, institutii ;
Au fost inregistrate in registrul de intrari - iesiri 21.533 documente ce urmau sa fie
prelucrate in evidentele fiscale;
Au fost intocmite 162 declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat pentru
parcari;
Au fost intocmite 25 declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat pentru
garaje;
Au fost introduse in baza de date pentru incasare 13 persoane fizice, titulare a
contractelor de inchiriere teren pentru parcari;

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane fizice – Mijloace de transport








Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de

1.639 contribuabili

persoane fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului asupra mijloacelor de
transport ;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.261 contribuabili
persoane fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului asupra mijloacelor de
transport;
S-au întocmit chemări la sediul institutiei în vederea declarării mijlocului de transport
dobândit prin cumparare a unui numar de 158 persoane fizice;
In urma neprezentarii la sediul institutiei noastre in vederea înregistrării în evidenţa
fiscală a terenului, s-au emis 100 declaratii din oficiu, prin care contribuabilii
persoane fizice au fost instintati asupra debitelor stabilite.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane fizice – Cladiri, terenuri








Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.337 contribuabili
persoane fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe clădiri si teren.
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.120 contribuabili
persoane fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului pe clădiri si teren.
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 276 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe teren extravilan.
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 208 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului pe teren extravilan.



S-au întocmit chemări la sediul institutiei în vederea declarării terenului dobândit prin
cumparare a unui numar de 40 persoane fizice.



In urma neprezentarii la sediul institutiei noastre in vederea înregistrării în
evidenţa fiscală a terenului, s-au emis 30 declaratii din oficiu, prin care
contribuabilii persoane fizice au fost instintati asupra debitelor stabilite.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane fizice – Facilitati fiscale













S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 430
contribuabili care sunt incadreati in gradul de invaliditate I si II si in gradul de handicap
grav sau accentuat.
S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 281
contribuabili care sunt incadrati in categoria persoanelor singure cu venituri mici.
S-a acordat scaderea/reducerea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar
de 283 contribuabili care sunt incadrati in categoria familiilor cu venituri mici.
S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 110
contribuabili care sunt incadreati in categoria persoanelor ce beneficiaza de venit
minim garantat conform Legii nr.419/2001.
S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 102
contribuabili care sunt veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi sau vaduve de
razboi.
S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 69
contribuabili care sunt deportaţi politic.
S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 54
contribuabili care sunt revolutionari.
S-a acordat esalonarea la plata a debitului si a majorarilor de intarziere aferente
impozitului pe cladire si teren pentru un contribuabil.
S-a acordat scaderea la plata a majorarilor de intarziere a impozitului pe cladire si
teren pentru un numar de 43 contribuabili.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane juridice














Operarea in evidenta informatica a unui numar de 519 decizii de impunere;
Primirea si verificarea declaratiilor fiscale depuse de contribuabilii persoane juridice
pentru stabilirea impozitului pe teren (intravilan si extravilan), intocmirea si operarea in
evidenta informatica a unui numar de 461 decizii de impunere;
Primirea si verificarea declaratiilor fiscale depuse de contribuabilii persoane juridice
pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport, intocmirea si operarea in evidenta
informatica a unui numar de 477 decizii de impunere ;
Primirea si verificarea declaratiilor fiscale depuse de contribuabilii persoane juridice si
intocmirea si operarea in evidenta informatica a unui numar de 110 decizii de impunere
depuse de contribuabilii persoane juridice pentru servicii de reclama si publicitate si
pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
Primirea, verificarea si operarea in evidenta informatica a unui numar de 17 cereri de
inregistrare si deconturi fiscale depuse de contribuabilii persoane juridice pentru impozit
pe spectacole ;
Primirea, verificarea si operarea in evidenta informatica a unui numar de 47 deconturi
depuse de contribuabilii persoane juridice pentru taxa hoteliera;
Verificarea si operarea in evidentele fiscale a unui numar de 37 procese verbale de
constatare a contraventiei si intreprinderea masurilor legale pentru incasarea acestora;
Emiterea, verificarea si transmiterea unui numar de 1.450 instiintari de plata / decizii de
impunere pentru contribuabilii persoane juridice;
Rectificarea in evidenta fiscala a cladirilor apartinand contribuabililor persoane juridice,
ca urmare a reevaluarii, modernizarii sau instrainarii in conditiile legii, operandu-se 887
borderouri de scadere .

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane juridice
















Radierea din evidenta fiscala a terenurilor apartinand contribuabililor persoane juridice, ca urmare a
instrainarii in conditiile legii, operandu-se 256 borderouri de scadere;
Radierea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport apartinand contribuabililor persoane juridice,
ca urmare a instrainarii in conditiile legii , operandu-se 440 de borderouri de scaderi;
Transmiterea unui numar de 145 declaratii de scoatere din evidenta catre primariile din tara pentru
luarea in evidenta a contribuabililor care au dobandit mijloace de transport de la contribuabilii persoane
juridice cu sediul in municipiul Alexandria;
Eliberarea unui numar de 913 certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele
si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, in conditiile legii;
Deschiderea unui numar de 106 dosare fiscale noi ale agentilor economici;
Inceperea sau continuarea procedurilor de executare silita in cazul contribuabililor persoane juridice
care inregistreaza obligatii restante catre bugetul local. S-au transmis 984 adrese catre contribuabilii
care nu au achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut de lege, cu privire la deschiderea
procedurii de executare silita;
Deschiderea unui numar de 296 dosare noi de executare silita;
Intocmirea si transmiterea unui numar de 988 somatii ;
Intocmirea si transmiterea unui numar de 984 titluri executorii;
Intocmirea si transmiterea unui numar de 97 adrese de infiintare a popririi la diverse banci.
Intocmirea si transmiterea unui numar de 22 adrese prin care s-a comunicat contribuabilului instituirea
popririi asupra disponibilitatilor banesti;
Operarea in evidentele fiscale a confirmarilor privind comunicarea actelor de executare silita si
inchiderea a unui numar de 238 cicluri de executare silita;
Intocmirea si transmiterea unui numar de 988 procese verbale de comunicare a somatiei.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane juridice









Operarea in evidentele fiscale a contribuabililor aflati in procedura de
dizolvare, insolventa, faliment si inscrierea sau completarea la grefele
tribunalelor cu creantele aferente pentru 98 de societati;
Urmarirea si verificarea stadiului societatilor aflate in procedura de
insolventa conform Legii nr.85/2006, prin vizualizarea unui numar de 22.000
de Buletine a Procedurilor de Insolventa si luarea masurilor ce se impun in
colaborare cu Compartimentul Juridic si cu alte compartimente implicate din
cadrul institutiei noastre;
Operarea in evidente a unui numar de 27 societati noi care au intrat in
procedura de insolventa;
Creanta aferenta societatilor intrate in cursul anului in procedura de
dizolvare, insolventa, faliment este de 125.174,66 lei.
Intocmirea si transmiterea unui numar de 14 adrese catre lichidatori pentru
transmiterea documentelor privind valorificarea bunurilor detinute.
Intocmirea unui numar de 14 procese verbale de scadere din evidentele
fiscale pentru societatile radiate de la Oficiul Registrului Comertului, in
conditiile legii.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Persoane juridice








Indici de performanta

Incasarea in proportie de 85,63 % a impozitelor si taxelor locale stabilite pentru anul
fiscal 2013.
Procentul de realizare a fost influentat in mod negativ de numarul mare de agenti
economici aflati in procedura de dizolvare, lichidare si faliment, ale caror creante pentru
anul 2013 au fost de 550.905,93 lei, situatie in care, potrivit legii s-au suspendat
procedurile de executare silita, depunandu-se cereri de inscriere sau cereri
completatoare la masa credala.
Impozitele si taxele locale incasate prin procedura de executare silita in perioada
ianuarie - decembrie 2013, sunt in suma de 740.372,80 lei.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Serviciul Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal


S-au efectuat in acest interval de timp 9 rectificari bugetare prin hotarari ale
consiliului local:

o

HCL.

109 din 29 aprilie 2013

o

HCL.

163 din 27 iunie 2013

o

HCL.

202 din 25 iulie 2013

o

HCL.

222 din 14 august 2013

o

HCL.

241 din 12 septembrie 2013

o

HCL.

254 din 08 octombrie 2013

o

HCL.

270 din 30 octombrie 2013

o

HCL.

330 din 28 noiembrie 2013

o

HCL.

346 din 19 decembrie 2013

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE
Serviciul Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal
o

o

o

o

o

o

o

o

o

HCL privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru
anul 2013 - HCL.nr.25/30.01.2013
HCL privind aprobarea contului anual de executie bugetara al Municipiului Alexandria pe anul 2012HCL nr.106/29.04.2013
HCL privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria pe anul 2013- HCL
nr.107/29.04.2013
HCL privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la adata de 30.06.2013- HCL.
Nr.201/25.07.2013
HCL privind redistribuirea sumelor intre unitatile de invatamant cu personalitate juridica din cadrul
aceleiasi unitati administrativ teritoriale in cadrul bugetului local al Municipiului Alexandria in anul
2013- HCL nr.255/8.10.2013; HCL nr.399/09.12.2013
HCL privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la adata de 30.09.2013- HCL.
Nr. 271/30.10.2013
HCL privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de
functionare si devzoltare la trimestrul IV 2013, pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu
gradul de colectare al veniturilor- HCL nr.345/19.12.2013
HCL privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2013 din
excedentul anului 2012- HCL NR.347/19.12.2013
HCL privind validarea modificarilor privind majorarea bugetului Municipiului Alexandria cu suma
aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului – HCL nr.369/30.12.2013

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice








Modernizare str.Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre str. Doctor Stanca si str.
Bucuresti;
Reabilitare trotuare si intrari in curti str. Tudor Vladimirescu, tronson str. Negru Voda
str. Alexandru Ghica
Reabilitare trotuare si intrari in curti str. Fratii Golesti
Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1907
Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1 Decembrie

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice


Amenajare sala mica a Casei de Cultura pentru Cinematograf cu proiectie 3D

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice


Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate in
Municipiul Alexandria

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice


Amenajare parc tematic Tara piticilor in municipiul Alexandria

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice


Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M. in Municipiul
Alexandria

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice


Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in municipiul Alexandria

INVESTITII
Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice




Realizarea unui sistem de supraveghere video in cadrul creselor si
gradinitelor din municipiul Alexandria;
Imprejmuire Universitatea Valahia in municipiul Alexandria;
Extindere retea electrica de joasa tensiune pe DJ Alexandria-CernetuSocietatea Victoria;



Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Alexandria;



Expertiza tehnica Cinematograf Patria;



Expertiza tehnica Gradina de vara;



Studiu de Fezabilitate(SF) pentru obiectivul Construire zone ecourbanistice
in Euroregiunea Dunarea de jos-modele de dezvoltare urbana durabila prin
Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014 - 2020.

INVESTITII
Verificarea elaborararii documentatiilor tehnico-economice
promovate de unitatile de invatamant si serviciile din subordinea
Consiliului Local











Reabilitarea si modernizarea infrastructurii la Gradinita cu PP nr.4;
Sarpanta Gradinita cu PN nr.5;
Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr. 6;
Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7;
Construire sala de sport la Gradinita nr. 7;
Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel
Mare;
Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel
Mare;
Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al.Colfescu;
Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5;
Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala nr. 5.

INVESTITII
Verificarea elaborararii documentatiilor tehnico-economice
promovate de unitatile de invatamant si serviciile din
subordinea Consiliului Local















Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 6;
Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr. 7;
Imprejmuire si constructie spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor
autoturismelor Liceul Tehnologic nr. 1;
Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1;
Campus scolar - Scoala de arte si meserii;
Amenajare laborator patiserie Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu;
Amenajare sala de festivitati Colegiul National AL.D.Ghica;
Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat;
Reabilitare si refunctionalizare cladire(fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza;
Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al. I. Cuza;
Sarpanta pentru fostul internat al Colegiului National Al. D. Ghica actualmente Scoala
Postliceala Sanitara;
Parcaje tip copertina in zona blocurilor 300 si 400.

INVESTITII
Verificarea elaborararii documentatiilor tehnico-economice
promovate de unitatile de invatamant si serviciile din
subordinea Consiliului Local








Amenajare terenuri de tenis padurea Vedea;
Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea;
Reabilitare modernizare si extindere cu un corp nou cantina ajutor social;
Reabilitare cresa Gradinita nr. 4;
Camin pentru persoane varstnice;
Extindere retea gaze strand Vedea.

ACHIZITII PUBLICE



S-au incheiat contracte de achiziţie publică, după cum urmează:

-

Contracte de servicii: 37;

-

Contracte de lucrări: 17;

-

Contracte de furnizare: 18;

-

Acorduri cadru de servicii:1

-

Acte aditionale la contracte de lucrari: 1;

-

Acte aditionale la contracte de servicii: 4;

COMISIA MUNICIPALA
PENTRU ORGANIZAREA LICITATIILOR PUBLICE
PRIVIND INCHIRIEREA BUNURILOR APARTINAND
DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT DE INTERES
LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA


18 sedinte de licitatie in cadrul carora au fost aplicate prevederile a 43 dispozitii de
licitatie.



Au fost licitate si s-au adjudecat 206 terenuri si 11 spatii comerciale, pentru care sau incheiat un numar de 217 contracte de inchiriere.



Suprafata totala inchiriata:

2536,36 mp - terenuri din intravilan;
200,00ha - terenul din extravilan;
225,04 mp - spatii comerciale.







Valoarea totala a contractelor de inchiriere incheiate:



101051,00 lei/an



10468,44euro/an


La sedintele de licitatie s-au inregistrat 2 contestatii.

COMISIA MUNICIPALA PENTRU ORGANIZAREA
LICITATIILOR PUBLICE PRIVIND CONCESIONAREA
BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC
SAU PRIVAT DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA
-

Dispozitii aplicate : 34 dispozitii ;

-

Licitatii si negocieri directe: 31 sedinte ;

-

Concesionari adjudecate : 17 obiective;

-

Proceduri anulate : 9 proceduri ( motive: lipsa 3 oferte sau oferte inacceptabile):

-

Proceduri in litigiu:1 procedura;

-

Suprafata totala teren concesionat : 23.260,00 mp

-

Valoarea totala adjudecata pentru redeventa anuala: 12.260 Euro/an;

INCHEIERE SI EVIDENTA CONTRACTE

-

244 contracte de inchiriere:
193 contracte de inchiriere pentru parcari, garaje, copertine;
5 contracte de inchiriere teren - preluare de la alti agenti economici;
4 contracte de inchiriere spatii comerciale - preluare de la alti agenti economici;
36 de contracte de inchiriere teren in urma procedurii de licitatie;
6 contracte de inchiriere spatii comerciale in urma procedurii de licitatie.



1.182 acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare.



16 avize pentru panouri publicitare si bannere.


-

LOCATIV









S-au primit si verificat - 656 dosare;
S-au reinnoit 468 contracte de inchiriere;
S-au intocmit 88 adrese pentru efectuarea de anchete sociale in vederea scutirii de la
plata majorarilor acumulate la chirie;
S-au rezolvat 620 petitii cu cetatenii si diverse institutii ale statului;
S-au intocmit 8 contracte de vanzare-cumparare
S-a preluat spatiul si inventarul de uz general aferent constructiilor de la 10 titulari de
contracte, la plecarea lor din locuinta.

TAXIMETRIE



Viza autorizatii de transport – 18;



Viza autorizatii taxi – 152;



Autoturisme verificate – 152;



Eliberare autorizatii de transport – 3;



Prelungirea perioadei de valabilitate autorizatii taxi – 23;



Inlocuit autoturismele - 2

ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT


Sarbatorile de primavara si de paste - 77 avize pentru comercializare obiecte specifice;



Sarbatorile de iarna - 18 avize pentru comercializare obiecte specifice;



Avize comert stradal – 48;



Zilele Municipiului Alexandria – 125 avize pentru alimentatie publica si artizanat;



Eliberare autorizatii privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (restaurant,
baruri, fast food, cofetarie, patiserie) – 24;



Vizat autorizatii de alimentatie publica – 65.

CULTURA
ACTIUNI TRADITIONALE







24 Ianuarie – „Hai sa dam mana cu mana!”;
1 Februarie – „Zarezan”
Dragobete
Festivalul Martisorului pentru copii
Concurs de cozonaci;
„Hristos a inviat” – concert de muzica religioasa;

CULTURA
ACTIUNI TRADITIONALE






Nunta de aur
„Au inflorit salcamii” – 1 Mai – spectacol de folclor
1 Iunie - Ziua Internationala a copilului
„Ziua persoanelor varstnice”
1 Decembrie – „Ziua Nationala a Romaniei”;

CULTURA
ACTIUNI TRADITIONALE





Premierea sportivilor din municipiul Alexandria cu rezultate la concursurile judetene,
nationale si internationale si a antrenorilor acestora;
„Cupa Alexandriei” la inot pentru copii si tineret
„Mos Craciun”

CULTURA
ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Premierea elevilor unitatilor de invatamant din municipiul Alexandria cu rezultate
deosebite la olimpiadele nationale si internationale si a profesorilor indrumatori;
 Muzica
 Dans
 Concursuri
 Expozitii etc
La actiunile organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Alexandria s-au inscris si au
participat la concursuri peste 1.500 de locuitori si au fost declarati castigatori 415.


CULTURA
SUSTINERE MANIFESTARI CULTURAL ARTISTICE
ORGANIZATE DE ALTE INSTITUTII







Festival de muzica usoara „Primavara in Teleorman”;
„Primii pasi in dans” - festival de muzica si dans ;
„In pasi de dans” - concurs international de dans;
„Tinere talente muzicale” - concurs de muzica.
Festivalul “Ideo Ideis” - regal de teatru tanar;
Festival de muzica populara „Pe deal la Teleomanel”;

SERVICII PUBLICE
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor


-

-

Au fost produse și eliberate 12.308 cărți de identitate .
Au fost întocmite și eliberate 361 cărți de identitate provizorii .
Au fost înscrise la cerere în actele de identitate 594 mențiuni privind stabilirea
reședinței
Registrului Național de Evidență:
798 persoane înregistrate ca urmare a nașterii;
1.542 persoane pentru care s-a înscris mențiunea decedat;
112 persoane pentru care s-a dispus măsura interzicerii de a se afla în anumite
localităţi, obligarea de a nu părăsi localitatea, precum şi interzicerea dreptului de a
alege sau de a fi ales;
4 persoane înregistrate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
10 persoane ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
125 persoane ca urmare a obținerii statului de cetățean român cu domiciliul în
străinătate ( C.R.D.S.).

SERVICII PUBLICE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
Reamenajare cartiere de locuinte:
 Zona de blocuri 200 – ,, Amenajare peisagistica’’
 Zona blocurilor 300 si 400 – Executie ,,Parcaje tip copertina’‘

SERVICII PUBLICE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
Productie Sere si Spatii Verzi
- Numar aproximativ de plante obtinute in sera si replantate in oras = 701.500
- Numar aproximativ de fire de flori taiate = 15.000
- Numar aproximativ de plante de gard viu obtinute la sera si replantate in oras = 32.000


SERVICII PUBLICE
POLITIA LOCALA

-

Au fost aplicate un numar de 1.278 sanctiuni contraventionale in valoare totala
de 252.125 lei
Pentru incalcarea prevederilor Legii 61/91Rep, asigurarea si mentinerea ordinii
publice = 215;
Pentru incalcarea prevederilor Legii 12/90Rep, privind respectarea regulilor
generale de comert = 320;
Pentru incalcarea prevederilor HCL 118/2011, privind Regulamentul de
Convietuire Sociala = 27;
Pentru incalcarea prevederilor HCL 119/2009, privind sanatatea populatiei si
protectia mediului = 258;
Pentru incalcarea prevederilor Legii. 24/2007, privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi = 10;
Pentru incalcarea prevederilor HCL 48/2009, privind Regulamentul de organizare
a pietelor,targurilor si oboarelor = 418;
Pentru incalcarea prevederilor HCL 42/2009, privind organizarea pasunatului pe
izlazurile municipiului = 6;
Pentru incalcarea prevederilor HCL 128/2001, privind transportul public local =
24;

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Ajutorul social
La data de 31.12.2013 se aflau in plata un numar de 521 dosare de ajutor social , conform
prevederilor Legii nr. 416/2001, fiind beneficiare un numar de 1.264 persoane:
- persoane singure=174 dosare ( 174 persoane);
- familii formate din 2 persoane =140 dosare ( 280 persoane);
- familii formate din 3 persoane = 84 dosare ( 252 persoane);
- familii formate din 4 persoane = 76 dosare ( 304 persoane);
- familii formate din 5 persoane = 32 dosare ( 160 persoane);
- familii peste 5persoane=15 dosare (94 persoane).


SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala



Ajutoare de urgenta :

In anul 2013 au existat solicitari privind acordarea de ajutoare de urgenta, fiind efectuate
anchetele sociale la domiciliul acestora in vederea stabilirii situatiei deosebite in care se
aflau persoanele solicitante si au fost aprobate, prin dispozitia Primarului un numar de
1.582 ajutoare de urgenta in cuantum de 497.637 lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala



Ajutoare de inmormantare:

S-a intocmit documentatia corespunzatoare si au fost aprobate , prin dispozitia Primarului
un numar de 22 ajutoare de inmormantare.
Sumele cheltuite pentru plata acestor ajutoare in anul 2013 = 15.215 lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Distribuirea de ajutoare alimentare , conform prevederilor H.G.R. nr. 600 / 2009:
In anul 2013 s-au primit produse alimentare in urmatoarele cantitati : faina 71.712 kg,
malai 39.840 kg , paste 1.992 kg , ulei 23.904 l , rosii in bulion 3.187.20 kg , zacusca
3.187,2 kg , conserva carne 1.195,2 kg , zahar 11.952 kg , miere 996 kg reprezentand
ajutoare alimentare pentru un numar de 3.984 beneficiari corespunzator a 6 categorii
defavorizate : pensionari cu pensii sub 400 lei , persoane cu handicap grav si accentuat ,
someri , beneficiari de ajutor social , revolutionari si alte categorii de pensionari aflati in
baza de date la luna iunie 2013 conform programului PEAD 2013.


SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica:

pentru luna ianuarie 2013 au solicitat acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei un numar de 12 familii si persoane singure, iar numarul total
de beneficiari a fost de 585;

- pentru luna februarie 2013 au mai solicitat acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei un numar de 5 familii si persoane singure, iar numarul total de
beneficiari a fost de 590;

- pentru luna martie 2013 a solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei o familie, iar numarul total de beneficiarifiind de 591;

- pentru luna noiembrie 2013 numarul de beneficiari care au solicitat
ajutorul pentru incalzirea locuinteia au fost de 419 familii si persoane singure;

- pentru luna decembrie 2013 numarul de beneficiari care au solicitat
acodarea de ajutoare pentru inacalzirea locuintei a fost de 25 familii si persoane
singure iar numarul total de beneficiari a fost de 444 familii si persoane singure;
Suma cheltuita in anul 2013, reprezentand ajutoare pentru incalzirea locuintei in
sistem centralizat,a fost de 213.470,50 lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

pentru luna ianuarie 2013 au fost 28 solicitari de ajutor pentru incalzirea
locuintei cu gaze naturale, numarul total de beneficiari fiind de 805;

- pentru luna februarie 2013 au fost 20 solicitari de acordare a ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, numarul total de beneficiari fiind de
825;

- pentru luna martie 2013 nu a mai fost nici o solicitare suplimentare pentru
ajutorul de incalzire cu gaze naturale, numarul de beneficiari fiind de 825;

- pentru luna noiembrie 2013 s-au depus solicitari de acordare a ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, numarul de beneficiari fiind de 788;

- pentru luna decembrie 2013 s-au mai depus un numar de 29 solicitari de
acordare a ajutorului pentru iuncalzirea locuintei cu gaze naturale, numarul total
de beneficiari fiind de 817;
Pentru sezonul rece 2013- 2014 prin hotarare de consiliu local s-a aprobat si
acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale din bugetul
local.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri (altii decat cei beneficiari de venit minim garantat) :

pentru luna ianuarie 2013 s-a mai depus o cerere pentru incalzirea locuintei
cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, numarul total de beneficiari fiind de
361;

- pentru luna februarie 2013 s-au mai depus 8 cereri pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, numarul total de beneficiari
fiind de 369;

– pentru luna martie 2013 nu au mai fost solicitari pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, numarul total de beneficiari
ramanand la 369;

- pentru luna noiembrie 2013 au existat un numar de 406 solicitari pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, numarul de
beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie
2013- martie - 2014 fiind de 406;

- pentru luna decembrie 2013 s-au mai depus 43 solicitari pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, numarul de beneficiari ai
ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada decembrie 2013 - martie
2014 fiind de 43;


SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri (
pentru beneficiarii de venit minim garantat):

- pentru luna ianuarie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru incalzirea locuintei
pentru un numar de 13 beneficiari;

- pentru luna februarie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru incalzirea locuintei
pentru un numar de 6 beneficiari ;

- pentru luna noiembrie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru un numar de 336
beneficiari;

- pentru luna decembrie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru un numar de inca 17
beneficiari;

Pentru beneficiarii de ajutoare pentru incalzirea locuintei aferent sezonului rece 20132014 , s-a aprobat prin hotarare de consiliu local si acordarea cantitatii de 1 tona lemne
de foc/ sezon;
In anul 2013 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au fost de
101.210,00 lei

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica:

- pentru luna noiembrie 2013 au solicitat un numnar de 487 beneficiari ajutor
pentru incalzirea locuintei cu energie electrica;
- pentru luna decembrie 2013 au mai existat un numar de 31 beneficiari pentru
incalzirea locuintei cu energie electrica, numarul total de beneficiari fiind de 518;
Pentru sezonul rece 2013 - 2014 prin hotarare de consiliu local s-a aprobat si
acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica din bugetul local.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Alte ajutoare pentru incalzirea locuintei:
Ajutoare de urgenta constand in lemne de foc :
in anul 2013 au fost 248 solicitari privind acordarea de ajutoare constand in lemne
de foc aprobate prin dispozitia Primarului, iar suma cheltuitain anul 2013 cu plata
acestor ajutoare a fost de 67.725 lei .
Ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei conform prevederilor H.C.L.nr.
123/ 2012, acordate din bugetul local al municipiului Alexandria, familiilor si
persoanelor sigure, care nu utilizeaza sursele de incalzire de incalzire prevazute in
OUG nr. 70/2011.
- in perioada ianuarie 2013 - martie 2013 s-au aprobat ajutoare de urgenta pentru
incalzirea locuintei cu energie electrica pentru un numar de 293 beneficiari,suma platita
fiind de 41.360 lei.
Ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, conform prevederilor HCL nr.
124/ 29.11.2012, constand in incarcaturi de butelii de aragaz.
- in anul 2013 au fost abrobate un numar de 227 ajutoare de urgenta constand in
incarcaturi de butelii, suma platita fiind de 14.733,99 lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala
Acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale
pensionarilor si persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele
necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal conform HCL nr.60/ 2012.


In anul 2013 s-au acordat beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete
sociale pensionarilor, persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele
necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal in perioada sarbatorilor pascale
si a sarbatorilor de craciun pentru un numar de 4.536 beneficiari , valoarea aferenta
pentru aceste tichete sociale fiind de 226.800 lei.


SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala



Asistenta persoanelor cu handicap

La data de 31.12.2013 se aflau in evidenta noastra un numar de 151 asistenti
personali pentru persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca.

La data de 31.12.2013 se aflau in evidentele noastre un numar de 168 persoane
cu handicap grav care beneficiaude indemnizatia lunara.

In anul 2013 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor
personali si indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 1.494.616 lei astfel:
- 577.249 lei - reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale
asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav;
- 917.367 lei – reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor indemnizatiilor lunare
pentru persoanele cu handicap grav .

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala



Centrul de ingrijire zi



Capacitatea centrului este de 10 locuri.
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale in vigoare = 6 lei/ zi/ asistat.
La data de 31.12.2013 se aflau in evidentele noastre un numar de 7 beneficiari .
Sumele cheltuite in anul 2013 cu alocatia de hrana au fost de 11.193,55 lei.





SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Asistenta sociala la domiciliu pentru persoane varstnice

La data de 31.12.2013 se aflau in evidentele noastre un numar de 9 beneficiari.
Sumele cheltuite in anul 2013 cu plata drepturilor salariale au fost in cuantum de 64.298
lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Adapostul social temporar
Capacitatea adapostului este de 50 locuri.
La data de 31.12.2013 se aflau in evidentele noastre un numar de 43 beneficiari.
Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale in vigoare = 8,3 lei/ zi/ asistat.
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2013 au fost in cuantum de 59.059,49 lei.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Cantina de ajutor social

Capacitatea cantinei este de 450 locuri.
La data de 31.12.2013 se aflau in evidentele noastre un numar de 404 beneficiari iar
in cursul anului au beneficiat in medie 349 asistati / luna.
Distribuirea hranei ( pranz si cina ) se face la sediul cantinei iar pentru persoanele
care nu se pot deplasa la sediul acesteia le este asigurat transportul gratuit la
domiciliu.
Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale in vigoare este de 6 lei/ zi/
asistat.
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2013 au fost in suma de 517.425,60 lei .

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala


Crese
La nivelul municipiului Alexandria isi desfasoara activitatea un numar de 3 crese:
Cresa 1 Mai , cu sediul in str. Alex. Ghica , nr. 148 (capacitate =25 locuri );
Cresa PECO, cu sediul in str. 1907, nr. 45 ( capacitate = 25 locuri );
Cresa Ion Creanga , cu sediul in str. I. Creanga , nr. 31 ( capacitate = 50 locuri ).
Sumele cheltuite in cursul anului 2013 au fost in cuantum de 471.229,05 lei , din care :
285.161,00 lei - cheltuieli de personal;
186.068,05 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii.

SERVICII PUBLICE
Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala






Cabinete medicale scolare
4 cabinete medicale scolare, amplasate in patru unitati scolare ( licee);
6 cabinete medicale in gradinitele cu program prelungit ;
2 cabinete stomatologice.

Finantarea asistentei medicale comunitare si asistentei medicale desfasurata in unitatile de
invatamant se suporta din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sanatatii catre bugetul local, iar cheltuielile pe anul 2013 au fost in cuantum de 708.229,49
lei, din care cheltuieli de personal 654.534 lei si cheltuieli cu bunuri si servicii 53.695,49
lei

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TRANSLOC PREST SRL
Societatea TRANSLOC PREST isi desfasoara activitatea cu un numar de 8
autobuze, 5 microbuze si 3 autocare, acestea din urma dotate cu aer conditionat,
find uneori insuficiente pentru a acoperi si solicitarile privind excursiile din timpul
vacantelor de primavara, vara .
Numarul de calatori a scazut de la 239.500 in anul 2012 la 226.630 in anul 2013,
numarul abonatilor a crescut de la 13.149 in anul 2012 la 13.383 in anul 2013

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII
EDILITARE SRL







-

Reparatii trotuare str. Bucuresti(Str. Independentei – Str. Negru Voda si Str. Carpati –
Str. Cuza Voda)
Reparatii trotuare str. Dunarii(Str. Agricultori – Str. V. Antonescu)
Refacerea trotuarului str. Av. Al. Colfescu(statuie)
Reparatii trotuare str. Libertatii(Str. Veterani – Spitalul Judetean)
Amenajare cartier Patria;
Alte lucrari:
Semaforizare
Montat indicatoare
Marcat treceri de pietoni
Marcat parcaje rutiere
Reparatii cu mixtura asfaltica
Amenajare fantana arteziana in Parcul de la Catedrala
Mutarea monumentului eroilor Revolutiei din 1989

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL
In perioada ianuarie - decembrie 2013, societatea a functionat cu un numar mediu de 48
angajati pe perioada nedeterminata si a realizat venituri de 1.531 mii ron pe
urmatoarele surse de venit :







-comercianti agenti economici = 387mii lei
-producatori agricoli = 486 mii lei
-parcari auto = 116 mii lei
-cimitire(3) = 375 mii lei
-balci anual = 55 mii lei
-alte venituri = 101 mii lei

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

Noi contracte de administrare:
- COND. 6 - BL.329
- COND. 56 - BL. F6(Sc.A,B,C,D,E), BL I13(Sc.A,B,C,D)
- COND. 68 - BL. I18(Sc.A,B,C,), BL.I22(Sc.A,B,C)
- COND. 72 - BL. 220
- COND. 73 - BL I1,Sc.C, I2( Sc.A,B)
- COND. 75 - BL M4( Sc.A,B,C), BL M16(Sc.A,B,C), BL M17(Sc.A,B,C)
BL L15, BL L30, BL L29(Sc.B,C)
- COND. 94 - BL BM1(Sc.C,D,E)
- COND. IMPERIAL - BL I3(Sc.A,B,C), BL I4(Sc.B), BL I5(Sc.A,B,C),
I6(Sc. A,B)
- COND. 11 - BL D3, BL 454(Sc.A,B), BL.315,BL 450, BL 460,
BL.456A(Sc. A,B,C,D), BL 456a(Sc.A,B)
Societatrea administreaza un numar de 4.300 apartamente.


SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL















Reparati capitale la subsolurile blocurilor - C1(Sc.A,B), F6 Sc.C, M17 Sc.A, I4 Sc.B,
615, I26 Sc.A
Reparatii partiale la subsolurile blocurilor - 220, 599, 221, 223, PATRIA Sc.C
Montat interfon - 508, C1
Reparatie lift - BM1 Sc D, H1, BM1 Sc.A, BL.L7
Reparatie capitala lift - BL.329
Anvelopare exterioara - Bl.598, Bl.508
Realizat trepte exterioare - Bl 452, Bl C1
Refacut canalizare exterioara - 590TR.
Realizat instalatie noua de curent electric pe scara , cu senzori - I13 Sc.D, 598 Sc.A,
598 Sc.C, 599 Sc.A
Realizat hidrizolatiela la blocurile - L30 Sc.A, 329, I4
Montat geamuri termapan pe casa scarii - BL.602
Montat usa termopan la intrare in blocul - F6 Sc.B

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TERMA SERV SRL

In baza prevederilor Legii 31/1990 modificată si completată, activitatea S.C.
TERMA SERV S.R.L. Alexandria a fost condusă de un Consiliul de Administraţie
pana in data de 13.03.2013 cand instanta a stabilit ca societatea intra in
procedura de insolventa in conformitate cu hotararea nr. 166 pe o cerere
introdusa de ROMGAZ Medias.


In cursul anului 2013, din cele aproximativ 15.100 apartamente construite in
municipiul Alexandria, S.C. TERMA SERV S.R.L. a furnizat agent termic unui numar
de 1.100 apartamente zona 100, zona 200 si zona blocurilor sociale aferente
strazii 1 Mai, pentru blocul 49 G de locuinte sociale precum si la sediul Politiei
Municipale Alexandria.


La data de 20.11.2013 instanta admite cererea administratorului judiciar si
dispune inceperea procedurii generale a falimentului.


SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TERMIC CALOR SERV SRL
S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. isi desfasoara activitatea in baza contractului
de delegare a gestiunii, nr. 27603/20. 11. 2013, contract incheiat pe o perioada de 10
ani.


In cursul anului 2013 a furnizat agent termic unui numar de 800 apartamente situate
in zone aferente strazii 1 Mai, pentru blocul 49G de locuinte sociale, precum si la
sediul Politiei Municipale Alexandria.


La data de 31.12.2013 SC TERMIC CALOR SERV SRL avea de incasat de la
beneficiari:




populatie ................................................................41.696,39 lei



institutii bugetare si agenti economici

..................66.567,41 lei



TOTAL:........................................................................108.263,80 lei



La data de 31.12.2013, societatea avea de achitat facturi catre urmatorii furnizori:



SC WIROM GAS SA......................................................... 94.509,58 lei



SC CEZ VINZARE SA...........................................................5.257,11 lei



Alti furnizori........................................................................ 8.052,20 lei


TOTAL: .....................................................................107.818,89 lei

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC TERMIC CALOR SERV SRL
In paralel cu activitatea de producere si furnizare a energiei termice pentru
incalzirea locuintelor, S.C. TEMIC CALOR SERV S.R.L. a efectuat servicii de
mentenanta, avand incheiate contracte cu urmatoarele institutii:


-

Sc. gimnaziala nr. 2 Mihai Viteazul;

-

Sc. gimnaziala nr. 5;

-

Sc. gimnaziala nr. 6;

-

Sc. gimnaziala nr. 7;

-

Gradinita nr. 3;

-

Gradinita nr. 5;

-

Gradinita nr. 6;

-

Gradinita nr. 7;

-

Gradinita nr. 10;

-

Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman.

SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
SC ALEXSAL PREST SA




Societatea a fost operator de colectare, transport si depozitare a deseurilor
nepericuloase pana la data de 31.07.2013.
La data de 31.12.2013 societatea se afla in procedura de evaluare interna in vederea
stabilirii actiunilor viitoare, principala activitate fiind recuperarea creantelor de la
populatie si societati comerciale si inchirierea utilajelor existente catre terti
beneficiarei.

AUDITUL PUBLIC INTERN
Auditarea ativitatatii de administrare si gestionare a impozitelor si taxelor
locale de la persoane juridice la Primarie – activitate proprie


Auditarea activitatii financiar - contabile – misiunea s-a desfasurat la AASPS
Alexandria




Auditarea activitatii de achizitii publice la Primarie – activitate proprie



Auditarea activitatii de achizitii publice la ADP Alexandria

