RAPORT DE ACTIVITATE

PRIMAR
Victor DRAGUSIN
2016

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
- functionalitate administrativa 2016



Aparatul de specialitate al primarului;



Directia Generala de Asistenta a Persoanei;



Administratia Domeniului Public;



SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL;



SC Piete si Targuri Alexandria SRL;



SC Termic Calor Serv SRL;



SC TR Administrare Imobile SRL;



SC Transloc Prest SRL;



SC Serviciul Sanitar Vetereniar SRL;



SC Primalex Proiect Tel SRL;

CONSILIUL LOCAL
- hotarari 2016 -

Organizatorice - 45
Pentru societati comerciale
subordonate - 34
Buget - 32
Cu caracter social - 16
Urbanism si investitii - 35
Asocieri si parteneriate - 16
Inchirieri, Concesionari,
vanzari - 112
Taxe si impozite - 3
Cultura, Sport, Tineret - 15

Legea 544/ 2001
- privind liberul acces la informatii de interes public 2016
Solicitări privind utilizarea banilor publici - 19;
Solicitări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice - 26;
Solicitări privind acte normative, reglementări - 5
TOTAL = 50

47 cereri au fost soluţionate favorabil;
3 cereri au fost soluţionate nefavorabil;
23 solicitări înregistrate, adresate de persoane fizice;
27 solicitări înregistrate, adresate de persoane juridice.

Legea 52/ 2003
- privind transparenta decizionala in administratia publica 2016
Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016 - 2;
Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate public - 2;
Numărul total al recomandărilor primite - 0;
Numărul participanţilor la şedinţele publice - 150;
Numărul dezbaterilor publice organizate pe baza proiectelor de acte normative - 2;
Numărul cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie cu nerespectarea
prevederilor prezentei legi - 0;
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 20;
Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului - 0.

DOSARE AFLATE PE ROL
- judecatorie 2016

Actiuni in constatare si
uzucapiune - 53
Contraventii Politia Locala 105
Legea 18/1991 - 7
Fond Locativ - 83
Contestatii la executarea silita
- 21
Prestatie tabulara - 1
Starea civila - 35
Autoritate tutelara - 68
Transformare amenda in
munca in folosul comunitatii 107
Diverse - 9

DOSARE AFLATE PE ROL
- tribunal sectia contencios administrativ si fiscal2016

Litigii de munca/ drepturi
salariale - 7
Anulare acte administrative 3
Drepturi banesti - 7
Litigiu privind domeniul
public - 1

DOSARE AFLATE PE ROL
- tribunal 2016
Secţia civilă
- Legea nr. 10/2001 - 6;
- Legea nr.18/1991 - 5;
- Procedura insolvenţei – 113.

Legea 10/2001
Legea 18/1991
Procedura insolventei

DOSARE AFLATE PE ROL
2016
Curtea de Apel

Altele

Legea nr.10/2001 - 7

Sesizări penale - 38 ( interdicţie drepturi +
arestare la domiciliu)

Litigii muncă/drepturi salariale - 3
Legea nr. 18/2001 - 3
Anulare act administrativ - 1

Executări silite - 33
Evacuări - 17
Aplicare menţiune definitivă - 70
Muncă în folosul comunităţii - 191

Înalta

Curte de Casație și Justiție

Sectia contencios administrative si fiscal - 2
Secţia civilă - 5

AUTORITATEA TUTELARA
2016
S-au primit 418 dosare alocaţie de stat.
S-au emis 379 dispoziţii privind alocaţia
pentru susţinerea familiei după cum
se prezinta grafic:
148 anchete psihosociale solicitate de
instanţa judecatorească şi biroul
notarilor publici cu privire la
exercitarea autorităţii părinteşti
pentru minori;
621 anchete sociale pentru verificarea
condiţiilor de acordare a alocaţiei
pentru susţinerea familiei conform
Legii nr. 277/2010;
310 dosare de alocaţie pentru
susţinerea familiei în plată;
Tutele în evidenţă - 46;

De stabilire
- 117
De
modificare 78
De incetare
- 150
De
suspendare
- 19
De reluare 15

EVIDENTA PERSOANELOR
2016
Eliberare acte de identitate:
Carti de identitate – 11.151;
Carti de identitate provizorii – 333(cu
precadere in zona rurala arondata
municipiului Alexandria).
Acte de identitate pe baza de procura
speciala – 353;
Mentiuni privind resedinta – 1.031.

STAREA CIVILA
2016
Au fost înregistrate 2.761 acte de stare civila:
- acte de naștere – 1.590;
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- acte de căsătorie – 287;
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- acte de deces – 884.
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URBANISM
2016
- 357 Autorizații de construire;
- 48 Autorizații de desființare;
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- 541 Certificate de urbanism;
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- 70 Certificate de atestare a edificării
construcției / extinderii;
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COMERCIAL – INCHIRIERI
2016
Au fost încheiate un număr de 249 contracte de închiriere astfel:
- 215 contracte de închiriere pentru parcări, garaje, copertine ( 174 de contracte de închiriere
pentru parcări, 22 contracte de închiriere pentru copertine 4 contracte de închiriere pentru
garaje şi 15 contracte de preluare de la alţi titulari de contract);
- 5 contracte terenuri - preluare de la alţi agenţi economici;
- 5 contracte de închiriere spaţii comerciale preluare de la alţi agenţi economici;
- 18 de contracte de închiriere teren în urma procedurii de licitaţie;
- 6 contracte de închiriere spaţii comerciale în urma procedurii de licitaţie;
- 943 acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare.

AVIZE COMERCIALE
2016

Sarbatori de iarna - 30
Comert stradal - 80
Echipamente de agrement 40
Sarbatori de primavara - 80
Sarbatori pascale - 30
Folosirea spatiului din incinta
Universitatii Valahia - 5
Activitati pe stadionul
municipal - 7
Comert de intampinare - 50

LOCATIV
2016
S-au reinnoit 266 contracte de inchiriere
conform documentelor depuse la dosar si
legislatiei in vigoare pentru locuintele ANL;
S-au intocmit 266 acte aditionale privind
recalcularea chiriei la locuintele ANL;
S-au depus si completat 212 dosare pentru
obtinerea unei locuinte ANL;
S-au depus si completat 390 dosare pentru
obtinerea unor locuinte sociale si din fondul
locativ;
S-au depus 25 solicitari de cumparare a
locuintelor ANL;
S-au depus 8 solicitari pentru cumpararea
locuintelor din fondul locativ.

COMISIA MUNICIPALA DE ORGANIZARE A LICITATIILOR PRIVIND
INCHIRIERILE
2016
S-au organizat 24 şedinţe de licitaţie, în cadrul
cărora au fost aplicate prevederile a 43
dispoziţii de licitaţie.
Au fost licitate 224 terenuri şi 6 spaţii.
Dintre acestea s-au adjudecat 224 terenuri şi 6
spaţii, pentru care s-au încheiat 220
contracte de închiriere.
Suprafaţa totală închiriată:
2.817,00 mp terenuri ;
193,14 mp spaţii.

VALORIFICARE PATRIMONIU
2016
5 proceduri privind vanzarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria.
6 proceduri privind vanzarea cu drept de preemptiune a unor bunuri apartinand domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria.
2 proceduri privind concesionarea prin licitatie publica/negociere directa a bunurilor apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.
Vanzare terenuri apartinand domeniului privat al UAT:
Vanzare prin licitatie publica, in suprafata totala de 439 mp si valoare totala de 16.500 euro;
Vanzare cu drept de preemptiune, in suprafata totala de 2.034,50 mp si valoare totala de 85.319
euro;

TAXE SI IMPOZITE
- persoane fizice 2016 -

Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 2.019 contribuabili
persoane fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului asupra mijloacelor de
transport.
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.175 contribuabili
persoane fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe clădiri si teren.
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 50 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe teren extravilan.

TAXE SI IMPOZITE
- persoane fizice 2016 Facilitaţi fiscale:
- 454 contribuabili care sunt incadrati in gradul de invaliditate I si II si in gradul de handicap grav
sau accentuat.
- 83 contribuabili care sunt incadrati in categoria persoanelor singure cu venituri mici.
- 172 contribuabili care sunt incadrati in categoria familiilor cu venituri mici.
- 59 contribuabili care sunt incadrati in categoria persoanelor ce beneficiaza de venit minim
garantat conform Legii nr.416/2001.
- 59 contribuabili care sunt veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi sau vaduve de
razboi.
- 65 contribuabili care sunt deportaţi politic.
- 50 contribuabili care sunt revolutionari.
- 20 contribuabili care sunt veterani (persoane prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 82/2006) .
- s-a acordat anularea la plata a majorarilor de intarziere a impozitului pe cladire, teren, mijloace
de transport, taxe speciale pentru un numar de 419 contribuabili conform H.C.L.nr.338/2015.

TAXE SI IMPOZITE
- persoane fizice 2016 - facilitati fiscale – reprezentare grafica -

Nr. total roluri - 62000
Nr. total beneficiari
facilitati - 1381

TAXE SI IMPOZITE
- persoane fizice 2016 -

Procese verbale de contraventie:
In 2016 s-au primit spre executare silită un număr de 8.481 procese verbale de
constatare a contravenţiilor, dintre care 100 au fost returnate întrucât nu
îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 2.600 au fost verificate şi
arhivate întrucât s-au achitat în 48 de ore, iar 5.781 au fost preluate în debit.

TAXE SI IMPOZITE
- persoane juridice 2016 S-au emis 1.114 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 178 dosare fiscale noi ale agentilor economici,
care au depus declaratii fiscale in urma dobandirii de bunuri mobile sau
imobile;
Deschiderea unui numar de 90 dosare noi de executare silita;
Intocmirea si transmiterea unui numar de 637 titluri executorii;
Operarea in evidentele fiscale a contribuabililor persoane juridice aflati in
procedura de dizolvare, insolventa, faliment si inscrierea sau completarea
la grefele tribunalelor cu creantele aferente pentru 106 de societati.

TAXE SI IMPOZITE
- persoane juridice 2016Din debitele datorate de catre contribuabilii persoane juridice, pentru anul
2016 in suma de 3.679.644 lei, s-a incasat suma de 2.793.559 lei:
- 835.834,00 lei - impozit cladiri;
- 693.316,00 lei - impozit teren intravilan;
- 48.863,00 lei - impozit extravilan;
- 1.050.945,00 lei - impozit asupra mijloacelor de transport;
- 164.601,00 lei - alte impozite si taxe.
Impozitele si taxele locale incasate in urma intocmirii documentelor privind
executare silita in perioada ianuarie - decembrie 2016, sunt in suma de
446.686,50 lei.

TAXE SI IMPOZITE
- persoane juridice 2016- impozit pe cladire 6000000
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Total debite 2015 - 5.656.630

Total debite 2016 - 1.297.198

Diminuarea debitelor in 2016 fata de 2015 este de aproximativ 77%, generata de scaderea
cotei de impozitare in municipiul Alexandria de la 1,5 la 0,2(minimul permis de lege).

POLITIA LOCALA
2016
S-a acţionat pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea
şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără
adăpost şi a celor bolnave psihic fiind luate următoarele măsuri legale:
- sancţiuni contravenţionale aplicate persoanelor apte de muncă, care
apelează în mod repetat la mila publicului : 183 în valoare de 18.100 lei;
- minori lipsiţi de supraveghere identificaţi şi încredinţaţi părinţilor,
reprezentanţilor legali sau instituţiilor de asistenţă socială – 46;
- persoane fara adapost identificate, preluate si transportate la spatiile special
amenajate sau la institutii medicale, in special pe timpul manifestarii
fenomenelor meteorologice periculoase - 21;

POLITIA LOCALA
2016
Au fost efectuate un numar de 1.054
controale si verificãri în domeniile
de competenta ale politiei locale,
stabilite prin lege, dupa cum
urmeaza:
- in domeniul ordinii si linistii publice –
84;
- in domeniul disciplinei in constructii
– 162;
- in domeniul protectiei mediului –
367;
- in domeniul activitatii comerciale –
441.

POLITIA LOCALA
2016
Au fost constatate un numar de 1.885 contraventii si aplicate 1.885 sanctiuni contraventionale in
valoare de 256.037 lei, dupa cum urmeaza:
Legea nr.12/1990 - 49 sancţiuni în valoare de 24.000 lei;
Legea nr.61/1991 - 264 sancţiuni în valoare de 27.700 lei;
Legea nr.50/1991 - 24 sancţiuni în valoare de 26.000 lei;
Legea nr. 145/2014 - 12 sancţiuni în valoare de 1.100 lei;
O.G. nr. 99/2000 - 7 sancţiuni în valoare de 3.400 lei;
H.C.L. nr. 48/ 2009 - 242 sancţiuni în valoare de 16.312 lei;
H.C.L. nr. 118/2011 - 215 sancţiuni în valoare de 17.725 lei;
H.C.L. nr. 179/2015 - 1.043 sancţiuni în valoare de 131.800 lei;
H.C.L. nr. 6/2007 - 4 sancţiuni în valoare de 3.000 lei;
Alte acte normative - 25 sancţiuni în valoare de 5.000 lei;

DISPECERAT
2016
Au fost preluate si rezolvate 1.892 de apeluri pe linia Tel Verde 0800 801 986 sau 0247/986
- 17 sesizari - interventie la fata locului - Politia Municipiului Alexandria;
- 1.200 sesizari - interventia la fata locului - Politia Locala;
- 323 sesizari - interventia la fata locului - Administratia Domeniului Public, Apa Serv,
Administratia Strazilor Constructii Edilitare, Directia Sanitar Veterinara, etc;
- 352 - alte probleme de interes cetatenesc;
- 47 solicitari pentru vizualizarea de imagini surprinse de sistemul de supraveghere video din
partea institutiilor abilitate;
- 70 de solicitari pentru eliberarea de inregistrari video, acestea fiind puse la dispozitia institutiilor
care au solicitat eliberarea.

TINERET, CULTURA, SPORT
2016
- Concursuri si festivaluri de pictura si desen,
poezie, teatru, stiinte, arta culinara, dans
sportiv, tenis de camp si tenis de masa,
fotbal, sah, table, rummy, fotbal - tenis, inot,
pescuit, FIFA, biliard, frumusete, colinde,
obiceiuri si traditii, etc
- Spectacole de Zilele Municipiului, de Paste,
muzica de promenada, etc
Au participat la concursurile organizate de catre
Primarie in 2016, aproximativ 4.540 de
persoane.
Au participat la toate evenimentele organizate
in cursul anului, aproximativ 70.450 de
persoane.

ELABORARE DOCUMENTATII
- finalizate 2016 Intocmire documentatie pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu la sediu
Primarie;
Amenajare sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor – DALI+PT+DTAC+CS+DE;
Expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru "Casa de Cultura";
Expertiza tehnica imobile situate in:
- str. Negru Voda nr. 155;
- str. C-tin Brancoveanu nr. 2 ;
- str. C-tin Brancoveanu nr. 132;
- str.M.Kogalniceanu nr. 125;
- str. Cuza Voda nr. 85;
Amenajare loc de joaca in zona blocurilor ANL (proiectare si executie);
Studiu pedostational pentru terenul situat in municipiul Alexandria -T24/1 Parcela 187 Anini;

ELABORARE DOCUMENTATII
- finalizate 2016 -

Documentatie audit energetic sala de culturism;
Actualizare strategie de dezvoltare locala;
Actualizare plan de mobilitate urbana;
Elaborare "Program de imbunatatire a eficientei energetice + Strategie de imbunatatire a eficientei
energetice";
Modernizare zona Veterani in municipiul Alexandria SF+PT+CS+DE;
Reabilitare Pod Vechi peste Raul Vedea – DALI;
Amenajare teren sintetic la Liceul teoretic Al.I.Cuza;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Al.Colfescu SF, PT, DTAC;
Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica;
Sarpanta sala de sport si imprejmuire la Colegiul National Al.I.Cuza;

ELABORARE DOCUMENTATII
- finalizate 2016 Expertiza tehnica cladire laboratoare Liceul Tehnologic nr.1 (fost Grup Scolar Tehnic);
Amenajare loc de joaca la Gradinita nr.1(proiectare + executie);
Reabilitare si extindere cladire Gradinita cu PP nr.10 DALI+PT+DTAC+CS+DE;
Documentatii audit energetic cladiri unitati de invatamant;
Expertiza tehnica Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul;
Expertiza tehnica Colegiul National "Al.D.Ghica";
Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al.D.Ghica PT+CS+DTAC+CS+DE;
Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat - actualizare DALI;
Sarpanta sala de sport + imprejmuire la Colegiul National Al.I.Cuza - Expertiza tehnica
DALI+PT+DTAC+CS+DE;
Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri - Expertiza tehnica DALI+PT+DTAC+CS+DE;

ELABORARE DOCUMENTATII
- in curs de executie 2016 -

Reactualizare PUG Municipiul Alexandria;
Actualizare documentatie PUZ- Parc Industrial;
Elaborare PUZ si regulamentul aferent acestuia pentru terenul situat in Municipiul
Alexandria str. Sos.Turnu Magurele nr. 4;
Expertiza tehnica la blocurile 101, 112, 100G PECO din Municipiul Alexandria.

LUCRARI FINALIZATE
- bugetul local 2016 Lucrari instalatie detectare, semnalizare si
avertizare incendiu si lucrari instalatie
limitare si stingere incendiu cu hidranti
interiori in vederea obtinerii autorizatiei de
securitate la incendiu - cladire sediu
Primarie;
Amenajare sediu Directia de Evidenta a
Persoanelor Alexandria;
Amenajare sala mica a Casei de Cultura pentru
cinematograf cu proiectie in sistem 3D;
Amenajare sala de culturism imobil situat in
str.Dunarii nr.20 – 24;
Amenajare Centru Medical de Profilaxie Orodentara;

LUCRARI FINALIZATE
- bugetul local 2016 Imprejmuire Cimitir Sf.Alexandru - Amenajari
incinta Cimitirul Eroilor;
Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada
Tudor Vladimirescu (tronson cuprins intre
str.Negru Voda si str.Al.D.Ghica");
Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 1
Decembrie;
Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada
1907;
Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada
Fratii Golesti;
Amenajare loc de joaca zona blocurilor ANL;
Amenajare loc de joaca la Gradinita nr.1;

LUCRARI FINALIZATE
- bugetul local 2016 Construire sala de sport la Gradinita cu PP
nr.7;
Amenajare teren sintetic la Liceul teoretic
Al.I.Cuza;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala
nr.7;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala
Al.Colfescu;
Amenajare teren sintetic la Colegiul National
Al.D.Ghica;
Sistematizare verticala racorduri la utilitati sala
de sport la Colegiul Al.D.Ghica;

LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE
- bugetul local 2016 Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea;
Reabilitare si modernizare zona Strand Vedeastrada Bucuresti;
Retele tehnico edilitare locuinte colective in
regim de inchiriere - zona Pepiniera II Peco - 35 unitati locative - Lucrare sistata
avand in vedere realizarea etapizata a
blocurilor de locuinte de catre ANL.

MDRAP
- Agentia pentru locuinte - finalizate 2016 Construire blocuri de locuinte pentru tineret
Ds+P+3Etaje – Ds+P+3Etaje+Ms – 35 ap;
Locuinte pentru tineri destinate inchirierii sppecialisti in snatate - amplasamnet zona
Modern, str. Ion Creanga, bl.G., sc.A, cu 30
unitati locative.

FONDURI EUROPENE
POR 2007 – 2013
- finalizate 2016 -

Reabilitare adapost pentru familii, persoane
adulte si copii aflati in dificultate;
Ferma Grup Scolar Agricol;

MDRAP
Programul National de Dezvoltare Locala 2016
Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost
atelier) Liceul Teoretic Al.I.Cuza – finalizat;
Modernizare strada Mircea cel Batran pe
tronsonul cuprins intre strada Doctor
Stanca si strada Bucuresti – in lucru;
Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu
Magurele - incinta fostei UM – in lucru;

MDRAP
Compania Nationala de Investitii 2016
Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 7 –
finalizat;
Sala de sport la Colegiul National Alexandru
Dimitrie Ghica – finalizat;
Reabilitare sala multifunctionala (sala
polivalenta) – finalizat;
Centru multifunctional pentru tineri – in
executie;
Reabilitare Campus universitar al Universitatii
Valahia din Municipiul Alexandria – in
executie.

PRIMALEX PROIECT TEL
2016

- antemasuratori si devize estimative - 41;
- documentatii audit energetic - 17;
- certificate de performanta energetica - 6;
- documentatii pentru avizarea lucrarilor de
investitii - 5;
- documentatii tehnice pentru obtinerea
autorizatiilor de construire - 5;
- expertize tehnice - 4;
- proiecte tehnice si detalii de executie - 5;
- studii de fezabilitate - 1;
- studii geotehnice - 6;
- documente cadastrale - 35;
- ridicari topografice - 21;

ASCE
- investitii 2016 -

Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea;
Modernizare str. Mircea cel Batran tr.I si tr.II;
Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu
Magurele – incinta fostei UM.

REPARATII STRAZI EXECUTATE DE ASCE IN 2016

Al. Colfescu, Fratii Golesti, Cuza Voda, Al. Ghica, Ion Creanga, Libertatii, Soseaua Turnu
Magurele, 1907, HCC, Negru Voda, Viitorului, Carpati, M. Kogalniceanu, Independentei,
Dunarii, Mestesugari, Confederatiei, 1 decembrie, Dr. Stanca, M. Filipescu, N. Balcescu,
Agricultori, V. Antonescu, Muncitori, Abatorului;
Lucrari de intretinere drum acces vii - drum centura - salba de lacuri;
Lucrari de reparatii trotuare str. Constantin Brancoveanu in tronsonul str. Negru Voda – str.
Mircea cel Batran;
Reparatii alei Parc Padurea Vedea;
Lucrari de reparatii str. Mircea cel Batran tronsonul str. Fabricii - str. Bucuresti;
Lucrari amenajare spatiu pentru parcare autoturisme si zona de oprire pentru autobuze la Bl. L4 –
L30.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- investitii 2016 Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea - in anul 2016 s-au executat urmatoarele etape ale
proiectului:
Lot 1 - Alimentare cu apa a parcului ( lucrari finalizate si receptionate ) in valoare de 592,30 mii
lei;
Lot 2 - Alimentare cu energie electrica a parcului ( lucrare finalizate si receptionate ) in valoare de
959,575 mii lei;
Lot 3 – Sistem automat de irigatii ( lucrare executata in procent de 75% )
Lot 4 –Amenajare parc, compus din amplasare mobilier urban, amenajare loc joaca, zona gratare
si zona picnic, foisoare pentru activitati, reabilitare pista popice, reabilitare terenuri de baschet
si teren tenis, vestiare si infochioscuri, amplasare container grup sanitar, panouri informative si
indicatoare (lucrari finalizate si receptionate) in valoare de 1.013,276 mii lei;
Lot 5 – Plantat arbori si arbusti.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- investitii 2016 -

Extindere retea de iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea –
Soseaua de centura si alimentare cu energie electrica semnal de intrare in
municipiul Alexandria – partea stanga” ( lucrare finalizata si receptionata ) in valoare
de 483,780 mii lei;
Amenajare grup sanitar public in zona primarie ( lucrare finalizata si receptionata) in
valoare de 196,282 mii lei;
Echipamente de joaca pentru copiii cu dezabilitati - amplasate in parcul de la Casa de
Cultura si Parc Padurea Vedea in valoare de 151,300 mii lei;
Mese tenis (3 buc.) – amplasate in parc Casa de Cultura, parc Cinematograf si parc
Consiliul Judetean, in valoare de 24,028 mii lei;

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- investitii 2016 Au fost montate 140 banci pentru odihna in oras (strazi, zone de blocuri la cerere);
Au fost montate 1.100 banci fara spatar pe strazile: Fratii Golesti, Agricultori, Nicolae
Balcescu, Dr.Stinca, 1907, HCC, locuri socializare;
S-au inlocuit si montat 17 gratare de gradina, s-au construit 14 gratare din caramida
in mai multe zone de blocuri si s-au confectionat si montat mese metalice si
bancute la locurile amenajate cu gratare;
Pentru colectarea gunoiul stradal au fost montate 106 bucati cosuri;
S-au confectionat si montat 26 bucati pergole din lemn pe str. Dunarii si Parc Padurea
Vedea;
S-a realizat imprejmuirea cu plasa bordurata a spatiilor verzi in diferite zone de blocuri
(3.936 ml );
In parcul central s-a construit un foisor ca loc de socializare;

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- spatii verzi 2016 Plantat rasad flori in alveole ( lucrare executata in doua etape ) – suprafata de 10.000
mp - plante produse in sera = 326 700 buc;
Plantat bulbi de lalele( achizitionati) in alveole oras - 27 500 buc;
Plantat bulbu Fressia(achizitionati) in sera – 10 000 buc;
Plantat butasi crisantema (achizitionati) alveole oras – 9 000 buc;
Transplantari cu balot de pamant 788 arbusti – spatii verzi oras si jardiniere ;
Transplantari cu balot de pamant 1.443 arbori – spatii verzi parcuri si strazi;
Pregatit aranjamente florale cu plante( doua etape) in 700 cosulete, la sera si montarea
cosuletelor pe stalpii si arcadele din oras - str.Dunarii, str.Libertatii - pietonal;
Produs 13.500 de butasi de gard viu si 200 butasi de trandafiri, care ulterior se vor
planta in oras.

COMPLEX STRAND VEDEA
2016

Numarul total de intrari la Complexul Strand
Vedea in anul 2016, a fost de 35.290;
Numarul total de gratuitati fiind de 1.525 intrari;
Reducerile de 50% au fost de 3.151 de intrari;
Sauna a fost vizitata de 1.277 de personae iar
jacuzzi-ul de 927 de persoane.
Bilet platit
integral
Reducere 50%
Gratuitate

PROTECTIE SOCIALA
2016
La data de 31.12.2016 se aflau in plata un numar de 434 dosare de ajutor social, conform
prevederilor Legii nr. 416/2001, fiind beneficiare un numar de 1.007 persoane.
Ajutoare de urgenta:
- pentru probleme de sănătate pentru 348 persoane;
- pentru efectuarea lucrărilor de reparație a locuinței constând în materiale de construcții pentru
191 persoane;
- pentru incendiu au fost acordate pentru 2 familii;
- acordate prin Consiliul Comunitar Consultativ pentru 17 persoane;
Sumele cheltuite in anul 2016 cu plata ajutoarelor de urgenta - 683.834,35 lei.
În cursul anului 2016, prin dispoziția Primarului au fost acordate pentru un număr de 15 copii
ajutoare de urgență constând în pachete cu produse alimentare pentru o perioadă de 6 luni, în
sumă de 16.168,01 lei.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie
termica:
- ianuarie 2016 - 314 beneficiari;
- februarie 2016 - 322 beneficiari;
- martie 2016 - 325 beneficiari;
- noiembrie 2016 - 255 beneficiari;
- decembrie 2016 - 262 beneficiari.
Suma cheltuita din bugetul local reprezentand
ajutoare pentru incalzirea locuintei in sistem
centralizat, a fost de 104.372,51 lei.

Total populatie
Total
beneficiari

PROTECTIE SOCIALA
2016
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze
naturale:
- ianuarie 2016 - 721 beneficiari;
- februarie 2016 - 727 beneficiari;
- martie 2016 - 728 beneficiari;
- noiembrie 2016 - 543 beneficiari;
- decembrie 2016 - 563 beneficiari.
Pentru anul 2016 suma alocata pentru plata
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu
gaze naturale din bugetul local a fost de
69.551,86 lei.

Total
populatie
Total
beneficiari

PROTECTIE SOCIALA
2016
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri ( altii decat
beneficiarii de venit minim garantat):
- ianuarie 2016 - 2 solicitari;
- februarie 2016 - 4 solicitari;
- martie 2016 - 2 solicitari;
- noiembrie 2016 - 401 solicitari;
- decembrie 2016 - 15 solicitari.
In anul 2016 sumele cheltuite cu plata
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au
fost de 66.796,00 lei, platile fiind efectuate o
singura data pentru intreg sezonul rece.

Total
populatie
Total
beneficari

PROTECTIE SOCIALA
2016
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri( pentru
beneficiarii de venit minim garantat):
- ianuarie 2016 - 2 solicitari;
- februarie 2016 - 8 solicitari;
- martie 2016 - 7 solicitari;
- noiembrie 2016 - 304 solicitari;
- decembrie 2016 - 12 solicitari;
In anul 2016 sumele cheltuite din bugetul local
cu plata ajutoarelor pentru incalzirea
locuintei au fost de 89.436,00 lei.

Total
populatie
Total
beneficiari

PROTECTIE SOCIALA
2016
Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie
electrica:
- ianuarie 2016 - 361 beneficiari;
- februarie 2016 - 363 beneficiari;
- martie 2016 - 364 beneficiari;
- noiembrie 2016 - 245 beneficiari;
- decembrie 2016 - 257 beneficiari;
Sumele cheltuite din bugetul local pentru anul
2016 au fost de 38.382,45 lei.

Total
populatie
Total
beneficiari

PROTECTIE SOCIALA
2016

In anul 2016 conform HCL 92/2016 s-au acordat ajutoare pentru incalzirea locuintei constand in
lemne de foc distribuite la domiciliul beneficiarilor, suma cheltuita din bugetul local cu aceste
ajutoare fiind de 156.464,66 lei.
In perioada mai-septembrie 2016 s-au intocmit anchete sociale si au fost aprobate ajutoare
materiale constand in câte 1 tonă lemne de foc pentru un numar de 198 familii sau persoane
singure, ajutoare care au fost distribuite de catre ADP Alexandria, iar pentru un număr de 243
familii sau persoane singure câte un metru cub lemne din bani de la bugetul local.

PROTECTIE SOCIALA
2016

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.60/30 martie 2012.
In anul 2016 s-au acordat beneficii sub forma de tichete sociale in perioada sarbatorilor pascale si
a sarbatorilor de iarna pentru un numar de 2.884 beneficiari, suma achitata in anul 2016
pentru tichete sociale fiind de 143.200 lei.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Protectia copilului:
În cadrul programului „Fiecare copil în grădiniță” pentru stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate au fost acordate tichete
sociale pentru anul școlar 2015 - 2016 după cum urmează:
- martie 2016 - 37 persoane;
- aprilie 2016 - 50 persoane;
- mai 2016 - 47 persoane;
- iunie 2016 - 42 persoane;
- septembrie 2016 - 16 persoane;
- octombrie 2016 - 45 persoane;
- noiembrie 2016 - 47 persoane;
- decembrie 2016 - 45 persoane.
În anul 2016 pentru tichetele sociale acordate copiilor de grădiniță s-a cheltuit suma de 14.200 lei,
bani din bugetul national.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Centrul de ingrijire zi:

- capacitatea centrului este de 10 locuri;
- la data de 31.12.2016 se aflau in evidentele noastre un numar de 10 beneficiari;
- sumele cheltuite in anul 2016 cu alocatia de hrana au fost in cuantum de 17.761,53 lei.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Servicii sociale pentru persoanele cu handicap:
La data de 31.12.2016 se aflau in evidenta noastra un numar de 153 asistenti personali pentru
persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca, din care incadrati cu contract pe
perioada determinata un numar de 53 asistenti personali, iar pe perioada nedeterminata 100
asistenti personali.
La data de 31.12.2016 se aflau in evidentele noastre un numar de 222 persoane cu handicap
grav care beneficiau de indemnizatia lunara, din care 173 sunt persoane adulte si 49
persoane minore.
In anul 2016 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si
indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 5.276.405,00 lei astfel:
-2.905.755 lei - drepturi salariale ale asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav;
-2.370.650 lei – indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap grav.
Ingrijire persoane varstnice la domiciliu:
La data de 31.12.2016 se aflau in evidentele noastre un numar de 27 beneficiari.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Cantina de ajutor social:
Capacitatea cantinei este de 500 locuri.
La data de 31.12.2016 se aflau in evidentele noastre un numar de 410 beneficiari iar in cursul
anului au beneficiat in medie 411 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.
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2016 au fost in suma de 673.994,93 lei.

PROTECTIE SOCIALA
2016
Acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in
municipiul Alexandria conform HCL 272/25.09.2015:
- pentru persoane cu handicap 28 si pentru 4 asistenti personali ai persoanelor cu handicap;
- pentru 183 de pensionari;
- pentru persoane persecutate si persoane deportate din motive politice 2;
- pentru persoane luptatori pentru victoria revolutiei din decembrie 1989 - 2;
- pentru veterani si vaduve de razboi 2;
A fost aprobat transportul gratuit pentru 32 de elevi ai claselor I-VIII care frecventeaza cursurile in
unitatile de invatamant din municipiul Alexandria si care locuiesc in zona S-urilor din strada
Dunarii si cartierul de case din vecinatate si cartierul de blocuri ANL din zona Han Pepinieră;
Pentru personalul propriu din cadrul DGAS Alexandria care îndeplinește activități de îngrijire la
domiciliul persoanelor vârstnice, au fost emise un număr de 7 legitimații.

PROTECTIE SOCIALA
2016

Distribuirea de ajutoare alimentare conform prevederilor H.G.R. nr. 799/2014 privind
implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie ale
Uniunii Europene.
Pentru anul 2015 au fost distribuite alimente pentru un număr de 3.884 persoane înscrise pe
listele inițiale și pentru 1.475 persoane înscrise pe liste suplimentare, total pentru un număr de
5.359 persoane.

PROTECTIE SOCIALA
2016

Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost:
Capacitatea adapostului este de 138 locuri;
La data de 31.12.2016 se aflau in evidentele noastre un numar de 23 beneficiari;
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2016 sunt in cuantum de 115.791,46 lei.

PROTECTIE SOCIALA
2016
La nivelul municipiului Alexandria isi desfasoara activitatea un numar de 3 crese:
Pentru venituri medii brute lunare/ familie peste 700 lei:
5 lei/ zi/ copil(familie cu un copil);
2.5 lei/ zi/ copil(familie cu 2 sau mai multi copii).
Pentru venituri medii brute lunare/ familie intre 255 lei – 699 lei:
2.5 lei/ zi/ copil(familie cu un copil);
1.25 lei/ zi/ copil(familie cu 2 sau mai multi copii).
Pentru venituri medii brute lunare/ familie sub 255 lei cresa este GRATUITA.
Alocatie hrana 2016 – 61.200 lei:
- contributie parinti – 27.180 lei;
- bugetul local – 34.020
Asistenta medicala comunitara( 4 cabinete medicale scolare, 6 cabinete medicale in gradinitele
cu program prelungit si 2 cabinete stomatologice).
Cheltuielile pe anul 2016 au fost in cuantum de 1.274.840,62 lei.

PIETE SI TARGURI
2016
Veniturile pentru anul 2016 sunt in suma de 1.414 mii lei si se desfasoara pe urmatoarele surse
de venit :
- Comercianti agenti economici = 291 mii lei;
- Producatori agricoli - 305 mii lei;
- Parcari auto - 93 mii lei;
- Cimitire - 556 mii lei;
- Balci anual - 37 mii lei;
- Alte venituri - 132 mii lei.
In 2016 s-au relizat investitii in valoarea totala de 128 mii lei, constand in :
- Amenajare alee Cimitir Sf Alexandru – 58 mii lei;
- Retea electrica balci – 44 mii lei;
- Dotare cupola piata cu aer conditionat – 26 mii lei.

TERMIC CALOR
2016
Societatea a furnizat agent termic in perioada 01. 01. 2016 – 31. 03. 2016, unui numar de 549
apartamente situate in zone aferente strazii 1 Mai, pentru blocul 49G de locuinte sociale,
precum si la sediul Politiei Municipale Alexandria.
Dupa debransarile efectuate in cursul verii, in sistem au mai ramas 433 apartamente carora li s-a
furnizat energie termica in perioada 01. 11. 2016 – 31. 12. 2016.
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 13 unitati de invatamant, 3 asociatii de locatari, IPJ, DGAS si Primarie.
La data de 31.12.2016 S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. avea de incasat de la beneficiari:
- populatie – 575.388,98 lei;
- institutii bugetare si agenti economici – 29.031,84 lei;
TOTAL: 604.420,82 lei.

ADMINISTRARE IMOBILE
2016

Societatea este singura din judetul Teleorman care are acest obiect de activitate si
administreaza 40 de condominii cu aproximativ 4.700 de apartamente, 4 condominii cu
aproximativ 450 de apartamente fiind preluate in 2016.
Din punct de vedere economic, activitatea desfășurată în cursul anului 2016 de către S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., a dus la realizarea unei cifre de afaceri de 763.585,02 lei.
La data de 31.12.2016 S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. avea de încasat de la
beneficiari 495.643,83 lei.

TRANSLOC PREST
2016
In anul 2016 societatea Transloc Prest a efectuat atat transport urban cat si transport
suburban, deservind astfel calatorii din municipiul Alexandria dar si din 20 de localitati
suburbane.
Astfel in anul 2016 operatorul Transloc a transportat un numar de 11.667 calatori pe baza de
abonament si un numar de 155.870 calatori pe baza de bilet de calatorie, dupa cum
urmeaza:
- 3.951 abonati urban, care au generat venituri in suma de 189.648 lei ;
- 7.716 abonati suburban, care au generat venituri in suma de 1.036.214 lei
- 57.181 calatori pe baza de bilete urban, care au generat venituri de 114.362 lei;
- 98.689 calatori pe baza de bilete suburban, care au generat venituri de 460.433 lei.
Tot din activitatea de transport, din inchirierea mijloacelor de transport pentru efectuarea
excursiilor sau a altor deplasari ocazionale, societatea a obtinut venituri in suma de
126.268 lei.

SERVICIUL SANITAR VETERINAR 2016

Total caini existenti in adapost pe parcursul anului 2016 – 641.

