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Cap. I: Dinamica personalului din aparatul de specialitate al Primarului

 Situatia la 31 decembrie 2009:


127 functionari publici;



74 personal contractual;



3 persoane alese in functiile ocupate;



49 administratori zonali(contract 2 ore/zi);



50 posturi vacante dintre care 11 sunt prevazute cu contract 2 ore/zi –
administratori zonali.

Intrari de personal:
La 5 ianuarie 2009 au fost incadrati pe posturile vacante, ocupate in urma concursului din
luna decembrie 2008, un numar de 34 salariati dintre care 30 functionari publici si 4 personal
contractual.
In luna mai s-a organizat concurs pt ocuparea unui post de consilier juridic la Consiliul
Local si au fost prelungite pentru inca 1 an, 2 contracte de munca.
In luna iunie s-au ocupat prin transfer 2 posturi vacante la compartimentele resurse
umane si proiecte cu finantare internationala.
In luna iulie au fost detasati de la S.C. Apa Serv S.A., pentru o perioada de 6 luni, 3
salariati in cadrul Serviciului Piete, Targuri si Oboare.
Iesiri de personal:
In lunile februarie, iulie si decembrie 4 functionari publici au incetat raporturile de
serviciu prin pensionare conform Legii 19/2000 si Legii 330/2009.
In lunile mai, octombrie si decembrie au incetat raporturile de munca 3 salariati –
personal contractual conform Legii 19/2000 si Legii 53/2003.
In luna aprilie, in urma cercetarii disciplinare, din cadrul Serviciului Piete, Targuri si
Oboare au fost detasati 2 salariati – personal contractual la A.D.P.
In luna august, in urma sanctiunii disciplinare in cadrul Centrului de sprijin social pentru
rromi au fost desfacute 2 contracte de munca – personal contractual.
In luna octombrie 1 functionar public a incetat raportulrile de serviciu conf art.97, lit.b)
din Legea 188/1999.
Promovari:
In luna martie au fost promovati in grad profesional, 7 functionari publici in cadrul
directiilor Buget, Finante, Taxe si Impozite si Administrare, Valorificare Patrimoniu.
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In luna iulie au fost promovati in functii de conducere 4 directori executivi si 3 sefi
serviciu in cadrul directiilor: Administratie Publica Locala, Buget, Finante, Taxe si Impozite,
Tehnic Investitii, Management, conform HG 611/2009.
In luna octombrie s-a ocupat prin promovare temporara un post de sef serviciu in cadrul
directiei Administrare Valorificare Patrimoniu.
In luna decembrie, in baza diplomelor de studii finalizate, au fost promovati in clasa 11
functionari publici conform HG.611/2009.
In anul 2009 au participat la cursuri de perfectionare 26 de functionari publici.

Cap. II: Administrare, organizare
S-a elaborat si s-a aprobat Regulamentul privind sanatatea populatiei si protectia mediului la
nivelul municipiului Alexandria;
S-a elaborat si s-a aprobat Regulamentul privind reglementarea cadrului general de evacuare
a persoanelor care ocupa in mod abuziv locuintele din fondul locativ de stat;
S-a elaborat si s-a aprobat Regulamentul privind organizarea si funcţionarea
cimitirelor din Municipiul Alexandria;
Au fost pregatite 12 sedinte ordinare, 3 sedinte extraordinare si 2 sedinte de-indata ale
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
Au fost organizate si pregatite din punct de vedere logistic alegerile pentru Parlamentul
European din 7 iunie 2009, alegerile turul I si II pentru Presedintele Romaniei din 22 noiembrie
2009 si respectiv 6 decembrie 2009, precum si Referendumul National pentru un Parlament
Unicameral din 22 noiembrie 2009;
Au fost organizate audientele la conducerea institutiei (primar, viceprimari, secretar), s-a
participat la aceste audiente si au fost evidentiate in registrul de evidenta 551 persoane care s-au
prezentat la audiente (solicitari locuinte – 202, solicitari locuri de munca – 84, solicitari ajutoare
de urgenta – 46, alte solicitari - 219) ;
Zilnic s-a primit corespondenta diversa, fiind inregistrate 31.560 cereri, petitii, reclamatii,
sesizari, documentatii.
2.1 Relatii cu publicul
In cadrul activitatii de relatii cu publicul se remarca:
 Colaborarea cu celelalte servicii şi compartimente pentru obţinerea de informaţii de
interes public, în vederea informării publice directe a persoanelor;
 Stabilirea de contacte şi realizarea de comunicări eficiente cu reprezentanţii mass-media,
informarea presei privind activitatea Primarului si a Primăriei;
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 Promovarea manifestărilor cultural - artistice, desfăşurate cu sprijinul sau sub egida
Primăriei Municipiului Alexandria;
 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului cultural al Municipiului Alexandria, atragerea şi
implicarea personalităţilor culturale în susţinerea unor acţiuni de profil, promovarea
schimburilor culturale intercomunitare şi internaţionale;
 Sprijinirea acţiunilor cultural - istorice, consacrate unor evenimente naţionale sau locale.
 Dezvoltarea actului de cultură la nivelul municipiului prin continuarea programelor
demarate;
 Promovarea manifestărilor cultural-artistice majore, desfăşurate cu sprijinul sau sub egida
Primăriei Municipiului Alexandria;
 Promovarea schimburilor culturale intercomunitare şi internaţionale;
 Sprijinirea acţiunilor cultural-istorice, consacrate unor evenimente naţionale sau locale;
 Realizarea de contacte culturale cu ONG-uri culturale locale, cu parteneri externi, în
special din oraşele înfrăţite;
 Participarea la audiente.
2.2 Liber acces la informatii
Numarul total de solicitari in scris de informatii de interes public: - 53:
- utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli, etc.) – 11;
- modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice – 6;
- acte normative, reglementari – 12;
- activitatea conducatorilor institutiei - 8;
- informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 6;
- altele - 10.
Din cele 53 solicitari, 49 au fost solutionate favorabil, iar 4 au fost redirectionate spre
solutionare altor institutii publice.
Cele 53 solicitari, solutionate se impart in:
- 19 solicitari adresate de persoane fizice;
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- 23 solicitari adresate de persoane juridice;
- 6 solicitari adresate verbal;
- 5 solicitari adresate pe suport electronic.
2.3 Activitatea juridica
Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata in anul 2009:
Judecatorie
•
•
•
•
•
•

Legea 10/2001 – 6;
Actiuni in constatare – 11;
Contraventii la Legea nr.50/1991 si obligarea la masurile dispuse – 11;
Legea nr.18/1991 – 3;
Fond locativ – 20;
Diverse - 4.
Tribunal

•
•
•

Sectia contencios administrativ si fiscal – 35;
Sectia civila – 11;
Lichidari judiciare – 30.
Curtea de Apel

•

Drepturi salariale - 44
Altele

•
•
•
•

Sesizari penale – 6;
Executari silite - 18;
Evacuari – 7;
Investiri cu formula executorie – 20.
Legea Nr.10/2001

•
•
•
•

adrese catre notificatori in vederea completarii dosarelor - 40;
dosare solutionate – 13;
dosare returnate in vederea completarii – 35;
dosare returnate si completate – 21;

•

corespondenta diversa - 46.
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Cap. III: Buget, finante, taxe si impozite
3.1 Constare, impunere persoane fizice
• Au fost emise şi înaintate contribuabililor persoane fizice 3.398 decizii de impunere
pentru stabilirea impozitului pe clădiri, pe teren si asupra mijloacelor de transport;
• Au fost intocmite si eliberate 1.826 adeverinte cu valoare impozabila pentru persoane
fizice care nu detin acte de proprietate;
• Au fost întocmite şi eliberate 4.444 certificate de atestare fiscală privind impozitele şi
taxele locale pentru persoane fizice;
• Au fost întocmite 516 referate de compensare/restituire a unor sume şi au fost înaintate
documentele de decontare catre trezorerie;
• Au fost verificate 1.379 de contracte de închiriere şi concesiune în ceea ce priveşte
respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata chiriei/redevenţei;
• Au fost intocmite 98 declaratii pentru stabilirea impozitului pe cladirea realizata pe
terenul inchiriat sau concesionat;
• Au fost predate 18.793 module chitante electronice la arhiva instituţiei cuprinzând
documente prin care s-a facut incasarea impozitelor si taxelor in anul 2008;
• Au fost predate 2.404 chitantiere prin care s-a facut incasarea impozitelor si taxelor in anul
2008 la arhiva instituţiei;
• Au fost intocmite 1.549 adrese de raspuns la cererile primite de la contribuabili si institutii;
• Au fost inregistrate in registrul de intrari-iesiri 17.953 documente;
• Au fost efectuate toate lucrarile legate de inchiderea anului fiscal 2009 si deschiderea
anului fiscal 2010;
• Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.711 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport ;
• Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.480 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului asupra mijloacelor de transport;
• S-a solicitat Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei comunicarea CNP-ului
şi domiciliului actual pentru contribuabilii persoane fizice făra CNP;
• Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.703 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe clădiri si teren;
• Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 687 contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului pe clădiri si teren;
• S-au întocmit chemări la sediul institutiei în vederea declarării terenului dobândit prin
Ordin al Prefectului si prin Hotarari judecatoresti. În urma înregistrării în evidenţa fiscală a
terenului s-au emis decizii de impunere;
• S-au acordat scutirile la plata impozitului pentru persoanele fizice conform Legii
nr.114/1996 privind Legea locuinţei şi OG nr. 19/1994;
• S-au întocmit chemări la sediu pentru declararea noilor imobile în baza situaţiilor
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înaintate de către Serviciul Autorizări Construcţii;
• S-au completat un numar de 300 sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale.
Facilitaţi fiscale
• S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 271
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 177
contribuabili care sunt incadrati in categoria persoanelor singure cu venituri mici;
• S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 31
contribuabili care au in intreţinere un membru de familie incadrat 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 104
contribuabili care sunt incadrati 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 210
contribuabili care sunt veterani de razboi si vaduve ale veteranilor de razboi sau vaduve de razboi;
• S-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 42
contribuabili care sunt deportaţi politic sau revolutionari;
• S-a acordat scaderea la plata impozitului pe teren arabil intravilan pentru un numar de 143
contribuabili( beneficiari ai HCL nr. 17/26.02.2009).
Emiterea şi transmiterea de somaţii
A fost întocmit un număr de 4.000 somaţii si un numar de 726 titluri executorii pentru
debitele ce nu au fost achitate la debitele stabilite de legislatia in vigoare. Acestea s-au transmis în
teren prin inspectorii fiscali, prin poştă cu scrisoare recomandată si confirmare de primire,
procedura de comunicare a actelor administrative, fiind finalizată prin publicitate ( afişarea pe
internet).
Procese verbale de constatare a contravenţiilor
În perioada anterior menţionată s-au primit spre executare silită un număr de 7.000
procese verbale de constatare a contravenţiilor, dintre care 500 au fost returnate întrucât
nu îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 1.000 au fost verificate şi arhivate
întrucât s-au achitat în 48 de ore, iar 5.500 au fost preluate în debit. Pentru procesele
verbale de constatare a contravenţiei preluate în debit în vederea executării s-au întocmit
somaţii, ce au fost comunicate către debitori.
Deoarece in anul 2009 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea
silită a unor debite s-au facut verificari pentru un numar de 1.110 procesele verbale de constatare
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a contravenţiei, ulterior intocmindu-se forme de executare silita.
Procese verbale de scădere
Întrucât in anul 2009 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea
silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate s-au
întocmit 100 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale.
S-au efectuat verificări în vederea declarării stării de insolvabilitate. În urma verificărilor au
rezultat 100 procese verbale de insolvabilitate.
In anul 2009 de la persoanele fizice a fost prevazuta a se realiza suma de 3.615,00 mii lei si
s-a incasat 3.374,40 mii lei, gradul de realizare este de 93,34 %.
mii lei

Denumire indicator

Impozitul pe cladiri

Prevederi
definitive
2009

Incasari
realizate la
31.12.2009

Grad de
realizare
(%)

1.700,00

1.610,93

94,76

Impozitul pe terenuri

670,00

497,51

74,26

Impozitul pe terenul extravilan

445,00

428,00

96,18

Impozitul pe mijloacele de transport

800,00

841,96

105,25

Ponderea impozitelor si taxelor pe proprietate de la persoanele fizice din totalul veniturilor
incasate la bugetul local in anul fiscal 2009 este de 3,69 %, iar din totalul veniturilor proprii
incasate este de 7,18 %.
3.2 Constatare, impunere persoane juridice
•
•
•

S-au eliberat 720 certificate fiscal;
S-au emis 520 somatii si tot atatea titluri executorii;
S-au emis suplimentar 1.130 decizii de impunere.

Gradul de realizare al impozitelor si taxelor de la persoane juridice, in anul 2009, a fost de
95,14 % (prevazut a se realiza suma de 6.770,00 mii lei si s-a incasat suma de 6.440,96 mii lei).
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mii lei

Denumire indicator

Impozitul si taxa pe cladiri
Impozitul si taxa pe terenuri
Impozitul pe terenul extravilan
Impozitul pe mijloacele de transport

Prevederi
definitive
2009

Incasari
realizate la
31.12.2009

Grad de
realizare
(%)

5.260,00

4.981,96

94,71

620,00

572,23

92,30

10,00

7,97

79,70

880,00

878,80

99.86

Ponderea impozitelor si taxelor pe proprietate de la persoane juridice din totalul veniturilor
incasate la bugetul local pe anul 2009 este de 5,45 %, iar din totalul veniturilor proprii este de
10,60 %.
Sumele neincasate la 31.12.2009, provenite din anul fiscal 2009 si din anii anteriori sunt in
suma de 661.007 lei, din care 408.540 lei reprezinta sume aferente agentilor economici aflati in
procedura insolventei, pentru care s-au depus cereri de incasare la masa credala.
• Prin HCL nr. 13 din 27 ianuarie 2009 a fost deblocat fondul de rulment necesar efectuarii
de plati catre furnizorii de investitii;
• Prin HCL nr. 38 din 27 martie 2009 a fost aprobat bugetul local al Municipiului
Alexandria;
• S-au efectuat in acest interval de timp 7 rectificari bugetare prin hotarari de consiliu
local, dupa cum urmeaza:
o HCL. 69 din 30 aprilie 2009
o HCL. 97 din 22 mai 2009
o HCL. 118 din 16 iunie 2009
o HCL. 131 din 17 iulie 2009
o HCL. 169 din 31 iulie 2009
o HCL. 174 din 25 august 2009
o HCL. 187 din 07 septembrie 2009
o HCL. 226 din 15 octombrie 2009
o HCL. 252 din 26 noiembrie 2009
o HCL. 268 din 21 decembrie 2009
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3.3 Amenzi Politia Comunitara
Pe parcursul anului 2009, Politia Comunitara Alexandria, prin reprezentantii imputerniciti sa
constate contraventii cu privire la asigurarea ordinii si linistii publice pe plan local, respectarii
curateniei pe teritoriul municipiului, asigurarii unui climat de comert civilizat pentru toti
cetatenii comunitatii, eliminarii comertului stradal din locurile neautorizate, depozitarii corecte a
deseurilor menajere ori alte contraventii prevazute in acte si hotarari administrative emise de
Consiliul Local, a aplicat un numar de 1305 amenzi contraventionale, dupa cum urmeaza:
‐
‐
‐
‐
‐

Incalcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 – 21 sanctiuni in valoare de 44503 lei;
Incalcarea prevederilor Legii nr. 12/1990 republicata – 35 sanctiuni in valoare de 17500
lei;
Incalcarea prevederilor HCL nr. 11/2005 – 619 sanctiuni in valoare de 7737,5 lei;
Incalcarea prevederilor HCL nr. 48/2009 – 627 sanctiuni in valoare de 16625 lei;
Incalcarea prevederilor HCL nr. 119/2009 – 3 sanctiuni in valoare de 750 lei;

Cap. IV: Administrare, valorificare patrimoniu
4.1 Vanzare terenuri
Terenuri apartinad domeniului privat:
-teren situat in str. Cuza Voda, nr.113, bl. V10, S= 57,60 mp.;
-teren situat in str. Aleea Primaverii, nr.6, S=395,00 mp,;
-teren situat in str. Dunarii, bloc 1605, parter, S=20,00 mp.;
-teren situat in str. Dunarii, nr.222, statia Auto 1 Mai, S=60,00 mp.;
-teren situat in str. Cuza Voda, zona bloc 252, S= 30,00 mp.;
-teren situat in str. Aleea Lalelelor, Zona SERE, S=100,00 mp.;
-teren situat in str. Independentei, nr.48, S=117,00 mp.;
-teren situat in str. Negru Voda, nr.152, S=176,00 mp.;
-teren situat in str. 1 Mai, nr.92A, S=142,00 mp.;
-teren situat in str. Crizantemelor, nr. 4-6, S= 86,00 mp.
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Vanzare terenuri cu drept de preemptiune apartinad domeniului privat:
- teren situat in str.M. Kogalniceanu, nr.7-9, S=2719,20 mp.;
- teren situat in Zona Dacia Service, S= 1578,00 mp.;
- teren situat in Zona Dacia Service, S= 1900,00 mp.
4.2 Inchirieri terenuri si spatii
- tonete bazar Piata Unirii – 10 pozitii;
- spatii comerciale Piata Unirii – hala parter, cupola – 11 pozitii;
- terenuri Piata PECO – comert – 3 pozitii;
- difuzare presa – 1 pozitie;
- terenuri cu destinatia panouri publicitare - 10 pozitii ( 2,00x5,00 mp/pozitie);
- 52 pozitii ( 0,5 mp/pozitie);
- terenuri pentru construirea de copertine - 275 poziti;
- teren cu destinatia alei acces - 13 locatii;
- comert in intampinare – 7 pozitii;
- terenuri cu destinatia prestari servicii – str. Al. Ghica ( 5,00mp);
- str. Al. Colfescu ∩ Al. Ghica ( 5,00mp).
- terenuri cu destinatia spatii comerciale:
– zona bloc L6 ( 30,00mp);
- str. Tr. Magurele, nr.2( 152,00mp);
- str. I.Creanga, nr.55, zona tipografie( 111,00 mp.);
- spatiu + teren statia Ion Creanga( 32,00mp);
- str. Lupeni ( 16,00mp).
- teren cu destinatia anexa gospodareasca – 1;
- teren cu destinatia chioscuri pentru difuzare presa – 3 pozitii ( 4,00 mp/poz) str. Libertatii;
- teren pentru amplasarea de aparate pentru bauturi recoritoare si inghetata – 3 pozitii str.
Libertatii;
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4.3 Concesionare terenuri
- Str. Dunarii, bloc 1603, sc.A, S=44,00 mp – destinatia – PRESTARI SERVICII ( SERVICII
MEDICALE)-perioada de concesionare 25 ani;
- Intersectia str. Carpati cu str. Al. Colfescu, S=8,00 mp – destinatia – ACTIVITATI DE
COMERT SI PUBLICITATE – perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Bucuresti, zona bloc 701C, S=16,00 mp – desinatia – ACTIVITATI COMERCIALE –
perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Dunarii, bloc 1614, sc.A, S= 9,00 mp – destinatia – PRESTARI SERVICII (SERVICII
MEDICALE) – perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Dunarii, zona bloc I 3, sc.C, S=17,00 mp – destinatia – ACTIVITATI COMERCIALE –
perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Viilor, nr.1, S=2808,00 mp – destinatia – ACTIVITATI DE PRODUCTIE COMERT SI
PRESTARI SERVICII – perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Bucuresti, zona cimitirul Sf. Alexandru, S=64,00 mp – destinatia – ACTIVITATI
COMERCIALE SI SERVICII FUNERARE – perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Dunarii, nr.220, bloc 1603, sc.D, S=35,00 mp – destinatia – PRESTARI SERVICII (
TEHNICA SI OPTICA MEDICALA) – perioada de concesionare 25 ani;
- Str.Ion Creanga, nr.55, zona bloc 315, S=76,00 mp – destinatia- ACTIVITATI COMERCIALE
– perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Cuza Voda, bloc 711B, parter, S= 62,00mp – destinatia – ACTIVITATI COMERCIALE –
perioada de concesionare 25 ani;
- Str. Dunarii, nr.51, bloc L5, sc.C, parter, S=113,00 mp - destinatia – ACTIVITATI
COMERCIALE DESFACERE PRODUSE FARMACEUTICE – perioada de concesionare 25
ani;

Cap. V: Piete, targuri si oboare
La inceputul anului 2009 s-a emis un nou regulament de functionare si organizare a
pietelor, targurilor si oboarelor si s-au actualizat taxele si tarifele practicate.
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VENITURI
- Taxa forfetare

140.010 lei

- Chirii mese piata

678.520 lei

- Chirii spatii comerciale

556.550 lei

- Taxa incasare balci

23.730 lei

Total VENITURI

1.398.810 lei

Total CHELTUIELI

813.574 lei

Cap. VI: Administrare Bunuri Publice
Preluarea gestiunii economice a Blocului Social din str. Alexandru Ghica, nr. 121;
Întocmirea contractelor de închiriere pentru Blocul Social - 46;
Primirea şi verificarea dosarelor de solicitări locuinţe - 217;
Verificarea şi completarea dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe( ANL, sociale,
convenabile, de serviciu) – aproximativ 1000 dosare;
Reannoirea contractelor de închiriere şi calcularea chiriei conform actelor depuse la
dosar şi legislaţiei în vigoare - 552, din care 200 ANL;
Întocmirea formelor necesare in instanta pentru 47 de cazuri in vederea recuperarii
debitelor, rezilierii contractelor de închiriere şi evacuarii;
Inventarierea anuală a fondului locativ de stat - 659 unităţi locative;
Controale inopinate la cele 92 asociaţii de proprietari/locatari pe tot parcursul anului
privind gestiunea asociaţiei şi organizarea contabilităţii;
Din cadrul compartimentului au fost delegate persoane la cererea expresă a conducerii
asociaţiilor ori a 20% din numărul proprietarilor membrii ai asociaţiei de proprietari conform art.
23, alin. (4) la organizarea de adunări generale extraordinare;
Asociaţia de locatari nr. 43 a fost transformată în Asociaţia de proprietari nr. 87;
În privinţa controlului financiar-contabil efectuat în perioada octombrie-noiembrie 2009
au continuat verificările la cele 92 asociaţii de proprietari/locatari pentru a fi urmărit modul de
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depunere a încasărilor de la populaţie la societatea furnizoare de agent termic, destinaţia sumelor,
precum şi modul de înregistrare în contabilitate a documentelor justificative, astfel:
- înregistrarea în ordine cronologică a documentelor ce fac obiectul rulajelor debitor,
respectiv creditor;
- verificarea depunerilor către societatea furnizoare de agent termic pe măsura încasărilor
ce fac dovada înregistrării corecte a documentelor în contabilitate;
- întocmirea şi afişarea listei de plată conform Ordinului M.E.F. 1969/09.11.2007,
aplicabil de la 01.01.2008;
- evidenţierea ajutoarelor de căldură şi operarea acestora conform listei emise de
societatea furnizoare de agent termic;
- constituirea fondurilor prevăzute conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
- modul de utilizare a veniturilor realizate de asociaţie din activităţile economice sau din
alte activităţi( închirieri de spaţii, reclame).

Cap. VII: Registru Agricol si Fond Funciar
Intocmit si tinut la zi evidenta Registrului Agricol in anul 2009;
Emis adeverinte teren agricol - 5000;
Verificarea gospodariilor populatiei pentru care s-au eliberat carnete de producator – 39;
Verificat, intocmit si predat 103 dosare la Fondul proprietatea statului in vederea acordarii de
despagubiri banesti aferente dreptului de proprietate stabilit in baza Legii nr. 1/2000;
Verificat si intocmit 60 dosare care au fost inaintate in data de 25 februarie, la Fondul
proprieatea statului in vederea acordarii de despagubiri banesti aferente dreptului de proprietate
stabilit in baza Legii nr. 1/2000;
Intocmit si inaintat catre O.C.P.I documentatii pentru emitere unui numar de 13 titluri de
proprietate in baza Legii nr. 247/2005;
Initat trei proiecte de hotarare catre Consiliul Local privind :
- taxa de pasunat pe anul 2009 ;
- paza culturilor agricole pe anul 2009;
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- restrictionarea accesului in camp pe timpul noptii a animalelor si a mijloacelor de
transport cu tractiune animala.

Cap. VIII: Administrare Cimitire
Atribuirea in folosinta si prelungirea folosintei pe 7, 15 si 25 de ani, la cerere, a 843 de locuri de
inhumare:
‐
‐
‐

Cimitirul Sf. Alexandru – 462 locuri;
Cimitirul Sf. Adormire – 141 locuri;
Cimiturul Sf. Vineri – 240 locuri.

Incasarea taxelor( taxa anuala, taxa de folosinta, taxa de constructie, taxa de imprejmuire si alte
taxe) in valoare de 70.064 lei.
Cap. IX: Incheiere, evidenta contracte
Compartimentul încheiere, evidenţa contracte identifică, măsoară, verifică terenuri şi
spaţii aparţinând domeniului public şi privat de interes local al Municipiului Alexandria,
formulând rapoarte de specialitate, planuri de situaţie şi de încadrare în zonă şi întocmind
proiecte de hotărâre implicit dispoziţii pentru închirierea acestora prin licitaţie publică. După
încheierea procesului verbal de licitaţie, pentru persoanele fizice sau juridice care adjudecă
procedura, întocmeşte şi urmăreşte contractele de închiriere de la:
- terenuri garaje (aproximativ 1200 contracte de închiriere) şi spaţii de parcare;
- terenuri- diverse amplasamente pe raza municipiului (aproximativ 300 contracte de închiriere,
la care se adaugă contracte de închiriere pentru terenuri pe care se practică comerţ de
întâmpinare şi pentru alei acces);
- spaţii comerciale şi terenuri închiriate, cu amplasamente în Piaţa UNIRII şi Piaţa PECO(
aproimativ 235 contracte de închiriere - spaţii, 20 contracte închiriere terenuri la care se adaugă
contracte de închiriere încheiate pentru teren în faţa spaţiilor comerciale - comerţ de întâmpinare,
mobilier
stradal
etc);
În şedinţa Consiliului Local din 26 februarie 2009 a fost aprobată o hotărâre de
modificare a taxelor şi tarifelor practicate, până la acea dată. Avându-se în vedere impactul
produs de noile tarife şi urmare a accentuării crizei economice, s-a elaborat o nouă hotărâre a
Consiliului Local, nr. 92/30.04.2009 privind modificarea taxelor şi tarifelor, care a presupus
elaborarea altor acte adiţionale la contractele de închiriere în derulare, pentru toate spaţiile şi
terenurile închiriate. Ulterior, pe parcursul anului, în scopul amortizării impactului crizei
economice asupra agenţilor economici chiriaşi, au fost elaborate două proiecte de hotărâre, prin
care Consiliul Local a hotărât reducerea tarifelor de închiriere cu 15% pe perioada 01.09.200931.12.2009 şi ulterior pentru primul semestru al anului 2010. În acest sens au fost întocmite şi
transmise compartimentelor direct implicate din cadrul Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi
Impozite acte adiţionale şi tabele cu toţi chiriaşii având chiriile reduse corespunzător prevederilor
hotărârilor Consiliului Local.
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Cap. X: Autorizatii si licente
10.1 Comert
Activitatea desfasurata in domeniul comertului a constat in eliberarea de avize pentru
comert stradal si pentru activitati comerciale desfasurate in sedii fixe, eliberare si vizare
autorizatii pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si control comercial.
Astfel in cursul anului 2009 au fost eliberate un numar de :
- 89 avize pentru desfasurarea unor activitati economice cum ar fi :
- 26 alimentatie publica( fast food, bar, restaurant,etc.);
- 45 comert;
- 16 prestari servicii;
- 2 productie( mase plastice, paine).
Cu ocazia sarbatorilor de primavara si de paste s-au eliberat un numar de 55 avize, iar
pentru sarbatorile de iarna 65 avize pentru comercializarea obiectelor specifice acestor sarbatori.
Au fost eliberate un numar de 31 avize pentru comert stradal.
In cursul anului 2009 s-a organizat ,,Balciul Anual” unde au participat peste 200 de
agenti economici atat din Municipiul Alexandria cat si din tara( alimentatie publica, jocuri
distractive, comert) pentru care au fost eliberate avize in vederea desfasurarii activitatii.
Au fost eliberate 41 autorizatii pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica
(restaurant, baruri, fast food, cofetarie, patiserie) si au fost vizate 22 autorizatii.
A fost promovat proiectul de hotarare privind regulamentul referitor la orarul de
functionare al restaurantelor si al altor activitati de alimentatie publica pe raza Municipiul
Alexandria aprobat prin H.C.L. 199/2009.
10.2 Transport in regim de taxi
Activitatea privind transportul in regim de taxi a constat in eliberarea si vizarea
autorizatiilor de transport si a autorizatilor taxi si control in trafic cu reprezentanti ai Politiei –
Serviciului Circulatie, Serviciului Fraude si Politiei Comunitare.
Au fost vizate:
- 115 autorizatii de transport;
- 59 autorizatii taxi.
S-au eliberat 17 autorizatii de transport. La 103 autorizatii taxi s – a prelungit perioada
de valabilitate, iar la un numar de 25 autorizatii s – au inlocuit autoturismele.
S-a promovat proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.
123/17.12.2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si a taxelor aferente
pentru folosirea acestora pe raza Municipiului Alexandria aprobat prin H.C.L. 47/27.03.2009
(120 locuri).
In perioada mai – august s-au efectuat controale avand ca tema verificarea
desfasurarii activitatii de transport persoane. S – au avut in vedere urmatoarele aspecte:
- respectarea statiilor taxi aprobate prin H.C.L;
- respectarea statiilor de imbarcare – debarcare calatori, aprobate prin H.C.L. pentru
transportul local de persone;
- respectarea prevederilor legale privind desfasurarea activitatii de taximetrie.
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Cap. XI: Investitii
11.1 Investitii derulate de Primaria Municipiului Alexandria
Pe parcursul anului 2009 s-au urmarit “investitiile in continuare”, aflate in diverse stadii
de executie, astfel:
- Modernizare Piata PECO – receptionata in luna decembrie 2009;
- Modernizare centru de informare cetateni – investitia este inca in curs de executie;
S-au demarat o serie de investitii noi:
- reabilitare termica bl. 202 – valoarea investitiei, fiind finantata potrivit ordonantei nr.
22/2008 - investitie finalizata;
- reabilitare cartier bl. L29 – refacere alei pietonale, alei carosabile si spatii verzi,
realizare iluminat si imprejmuiri - investitie finalizata;
- reabilitare cartier bl 500, zona PECO - refacere alei pietonale, alei carosabile si spatii
verzi, realizat iluminat si imprejmuiri - investitie finalizata.;
- refacere covor asfaltic str. Dunarii – investitie finalizata;
- reabilitare str. M. Filipescu – refacere carosabil - investitie finalizata;
- reabilitare str. A. Colfescu - reabilitare trotuare, intrari in curti – investitie finalizata;
- sistem de ventilatie Hala Unirii – realizarea investitiei are in vedere incalzirea halei pe
timpul iernii si ventilarea pe timpul verii;
- reabilitarea strandului Vedea – lucrarile au inceput in toamna anului 2009, urmand a se
finaliza in cursul anului 2010;
- modernizarea a 10 puncte termice. Investitie realizata printr-un contract credit furnizor
pe o perioada de 5 ani - investitia finalizata;
- reabilitare, amenajare cabinete medicale scolare. S-au reabilitat un numar de 6 cabinete
medicale: doua de stomatologie si patru de medicina generala;
- montare de centrale termice la gradinitele: nr. 10, nr. 2, nr. 11 (2 locatii – str. Carpati si
str. Brancoveanu), nr. 9. S-au realizat de asemenea bransamente si instalatii de utilizare a gazului
natural la biserica Sf. Adormire si la Liceul M. Scarlat;
- reabilitare imprejmuire unitatea militara;
- amenajare drum acces pasarela peste raul Vedea;
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11.2 Investitii derulate de Administratia Domeniului Public
Nr.
Cr
1.

DENUMIRE LUCRARE

DATE
TEHNICE

Reabilitare trotuare si intrari in curti in Municipiul
Lungime
Alexandria:
trotuare
Strada Ion Creanga pe tronsonul cuprins intre strada 2296 m;
Cuza Voda si strada Alexandru Ghica:

STADIUL
LUCRARII
Se va finaliza
in anul 2010

- s-au reabilitat trotuare si intrari in curti, prin montare de
pavele din beton pe sapa din mortar de beton si substrat de
agregate naturale;
- amenajare parcaje prin supralargirea carosabilului.
2.

Reamenajare cartiere de locuinte in Municipiul
Alexandria:

4.215 mp;

Se va finaliza
in anul 2010

Cartierul PECO – zona de blocuri 600 cuprinsa intre str.
Sos Tr. Magurele, aleea de acces in Cimitirul Sf. Vineri,
stadionul PECO si calea ferata:
- s-au amenajat: un loc de joaca pentru copii, alei si
parcari betonate;
- s- a confectionat mobilier urban (banci, mese);
- executare imprejmuire la zonele verzi;
- amenajat zone verzi – semanat gazon;
- confectionat si monat stalpi pentru reteaua electrica;
- montat cablu electric subteran.
Cartierul PECO - zona de blocuri 594 spate, -597-38 Sere
cuprinsa intre str. Sos. Tr. Magurele, Dunarii si Cimitirul
Sf. Vineri:
- s-au amenajat: un loc de joaca pentru copii, 1000 mp alei
si parcari betonate;

Se va finaliza
in anul 2010

- s-a reabilitat iluminatul public;
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- turnat asfalt;
- executat imprejmuire la zonele verzi, din plasa bordurata,
fixata prin sudura pe stalpi din teava patrata, pe fundatie de
beton.
Zona de blocuri 250-255 cuprinsa intre str. Al. Colfescu,
str. Cuza Voda, str. M.Filipescu si str. Carpati:

Se va finaliza
in anul 2010

- s-au refacut aleile si parcarile in suprafata de peste 2.000
mp.
Zona V-711-713 cuprinsa intre str. Bucuresti, str. Cuza
Voda, str. C.Brancoveanu si str. Al Ghica:

Finalizata

- s-au amenjat parcari noi, s-au reparat aleile si parcarile
existente in suprafata de peste 5.000 mp, s-au reabilitat
peste 8.000 mp de zone verzi prin taierea arborilor
imbatraniti, taieri de regenerare, inlocuirea gardurilor vii
imbatranite si uscate, plantarea de arbori, arbusti si garduri
vii, protejate cu plasa de sarma bordurata;
- s-a reabilitat in totalitate iluminatul public, iar sistemul
de alimentare cu energie electrica s-a realizat integral
subteran;
- s-a executat circa 400 ml alei pietonale din pavele de
beton si s-au reparat peste 500 mp de trotuare, s-a montat
un loc de joaca pentru copii;
- s-au executat 70 copertine auto care ulterior au fost
inchiriate;

Cap. XII : Alte activitati desfasurate de Administratia Domeniului Public





Confectionat si montat cosuri pentru gunoiul stradal;
Confectionat si montat banci;
Confectionat si montat indicatoare « STATIE TAXI » ;
Amenajat locuri de joaca pentru copii :
• Cartier zona 1 Mai;
• Cartier zona blocurilor 1611;
• Cartier zona de blocuri V;
• Parc Padurea Vedea;
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• Cartier zona de blocuri Peco.
Imprejmuire alveole cu plasa bordurata;
Executat rampa acces persoane cu handicap, sediu AASPS Alexandria;
Executat reparatii adapost social ( renovare, revizuire instalatie sanitara si instalatie
electrica);
Dezafectat piata Peco si reamenajarea provizorie a unui nou amplasament;
Executat lucrari de renovare Sediu Politie Comunitara;
Amenajare parcare auto cartier zona blocurilor 328, pe strada Al. Colfescu;
Imprejmuire parc ZOO in Parc Padurea Vedea;
Lucrari de punere in functiune a fantanilor arteziene si intretinerea lor;
Confectionat si montat 10 umbrare;
Executat marcaje rutiere si delimitare parcari pe str. Dunarii si str. C. Brancoveanu;
Executat lucrari de reparatii la acoperisul Pietei Centrale;
Amenajat si montat cismea in Parc Primarie;
Reparat instalatie incalzire sere;
Confectionat mese si 20 tonete pentru Piata Centrala;
Confectionat, montat – demontat cabine si urne de vot;
Amenajarea municipiului pentru sarbatorile de iarna;
Amenajat locuri de picnic in zona de blocuri 600, zona de blocuri 400, zona de blocuri V;
Executat lucrari de reparatii la unitatile de invatamant ;
Executat reparatii gard imprejmuire si renovat cantina la Grup Scolar Agricol;
Executat gard din beton la Liceul Mircea Scarlat;
Montat calorifere la Liceul Al. Ghica.

12.1 Salubritate, deszapezire, intretinere spatii verzi
 Maturat manual si intretinut zilnic cai publice, alei parcuri, alei zone blocuri in suprafata
de 550.000 mp;
 Maturat mecanic zilnic cai publice cu automaturatoarea, suprafata de 48.000 mp;
 Salubrizat in fiecare sezon Parc Padurea Vedea si zona Veterani;
 Curatire manuala a zapezii pe strazi, trotuare, alei a suprafetelor unde nu se poate intra
cu mijloace mecanice;
 Imprastierea materialului antiderapant;
 Evacuarea zapezii de pe zona carosabila si trotuare;
 Ingrijit, sapat, plivit iarba si udat spatiile verzi in suprafata de 65.000 mp;
 Executat lucrari de cosit gazon – suprafata de 44.000 mp;
 Executat lucrari de tuns gard viu – suprafata de 11.000 mp;
 Plantat rasad flori in alveole( lucrare executata in doua cicluri) – suprafata de 10.000
mp;
 Plantat si intertinut gard viu;
 Amenajat noi spatii verzi prin semanarea de gazon – suprafata 15.000 mp;
 Plantat arbori si arbusti;
 Toaletat arbori si arbusti;
 Administrarea de ingrasaminte;
 Taierea de corectie a trandafirilor si ingroparea lor;
 Adunat samanta pentru producerea materialului dendrologic;
 Vopsit mobilier stradal si borduri stradale;
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 Varuit pomi si borduri alei;
 Executat lucrari de producere a rasadului de flori, necesar pentru amenajarea spatiilor
verzi din municipiu, rasaduri produse la sere in suprafata de 3.250 mp;
 Producerea de flori taiate;
 Strangerea si incarcarea resturilor vegetale din sera si oras.
12.2 Reparatii, intretinere strazi si trotuare
 Amenajari cu agregate:
• Soseaua Viilor ;
• Cartier Veterani ;
• Alei cimitire ;
• Amenajare drum de legatura pod vechi – pod nou ;
• Alee Gradinita nr. 6 ;
• Parcare Peco ;
• Zona de blocuri 914 ;
• Parcare cinema.
 Amenajare parcari( montat borduri si intins amestec optimal ):
• Str. Bucuresti doua parcari;
• Str. Dunarii doua parcari;
• Soseaua Viilor.
 Amenajare locuri de joaca( montat borduri, intins amestec optimal):
• Parc Padurea Vedea;
• Zona de blocuri ANL;
• Scoala nr. 4;
• Zona de blocuri 400.
 Amenajari cu amestec optimal:
• Cartier zona de blocuri I-uri;
• Cartier zona de blocuri 200;
• Str. Mircea cel Batran;
• Str. Victoriei;
• Drum de acces izvor;
• Str. Mestesugari;
• Str. 1907;
• Str. Dr. Stanca.
 Amenajari cu criblura:
• Cartier zona de blocuri 200;
• Cartier zona de blocuri 100;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cartier zona de blocuri 1500;
Gradinita nr. 8;
Gradinita nr. 6;
Soseaua Viilor;
Str. Confederatiei;
Str. Mircea cel Batran;
Locul de joaca din cartierul de blocuri I 15;
Str. Victoriei.

 Turnat mixturi asfaltice:
• Str. Dunarii;
• Str. Constantin Brancoveanu;
• Str. Al. Ghica;
• Liceul Al. Ghica.

 Reparat covor asfaltic prin plombare:
• Str. Mircea cel Batran;
• Str. Gheorghe Doja;
• Str. Cuza Voda;
• Str. Dr. Stanca;
• Str. Al. Colfescu;
• Str. Independentei;
• Str. Al. Ghica;
• Str. M. Kogalniceanu;
• Str. Fabricii;
• Str. Vedea;
• Str. N. Voda;
• Sos. Tr. Magurele;
• Str. Viitorului;
• Str. Agricultori;
• Str. V. Antonescu;
• Str. T. Vladimirescu;
• Parcare Hotel;
• Parc Padurea Vedea;
• Parc Prefectura;
• Scoala Ajutatoare.
 Turnat covor asfaltic:
• Trotuare str. Bucuresti;
• Trotuare str. Dunarii;
• Str. C. Brancoveanu – statia de taxi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartier zona de blocuri V;
Cartier zona de blocuri BM 1;
Cartier zona de blocuri 215;
Cartier zona de blocuri 600;
Parc Padurea Vedea;
Alee acces Gradinita nr. 6;
Alee acces Gradinita nr. 5;
Str. HCC- tronson str. Unirii - pod Vedea;
Strada Confederatiei.

 Alte amenajari:
• Patinoar;
• Teren baschet in Parc Padurea Vedea;
• Miniteren de fotbal in Parc Padurea Vedea si in zona blocurilor F;
• Teren de tenis.
 Izolat terasa blocuri:
• Bloc B 10;
• Bloc 505;
• Bloc F 16;
• Bloc 121.
 Executat lucrari de canalizare:
• Str. Confederatiei;
• Str. M. Kogalniceanu.

12.3 Iluminat Public:
•

Intreţinerea, remedierea defectiunilor şi menţinerea permanentă în stare de
funcţionare a tuturor punctelor de iluminat stradal şi pietonal din Municipiul
Alexandria ;

•

Întreţinerea, remedierea defectiunilor şi menţinerea permanentă în stare de
funcţionare a instalaţiilor electrice din incintele şi terenurile aferente instituţiilor de
invăţământ de stat din Municipiul Alexandria ;

•

Montarea de corpuri
deteriorate – 53;

de iluminat în

Municipiul Alexandria şi înlocuirea celor
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•

Separări electrice la punctele de aprindere între CEZ Distribuţie şi A.D.P.
Alexandria ;

•

Citirea tuturor contoarelor punctelor de iluminat şi compararea indexelor între CEZ
Vânzare şi A.D.P. Alexandria;

•

Montarea a 14 proiectoare la terenurile de minifotbal şi baschet amplasate în pădurea
Vedea;

•

Extindere reţea iluminat public :
¾ Parc Pădurea Vedea;
¾ Str. Viilor;
¾ Str. Mircea cel Bătrân, tronson str. Victor Antonescu - str. Meştesugari;
¾ Zona de blocuri M, tronson str. Libertăţii - str. Dunării – str. Dr. Stâncă;
¾ Zona de blocuri L, tronson str. HCC - str. Dr. Stâncă – str. Libertăţii - str.
Dunării;
¾ Zona de blocuri F1 - F2;
¾ Zona de blocuri I18 - I20;
¾ Zona de blocuri 400;
¾ Zona de blocuri 300;
¾ Zona aleea serelor;
¾ Zona de blocuri 200;
¾ Blocul P+7;
¾ Zona de blocuri 103;
¾ Zona de blocuri 1601 - 1602( loc de joacă pentru copii);
¾ Zona de blocuri 915( loc de joacă pentru copii);
¾ Zona de blocuri 820.
Extindere reţea iluminat public şi modernizare în zona Peco;

•
•

Montat corpuri de iluminat pe stâlpi existenţi, tronson str. T. Vladimirescu – str.
1907 si pe str. Mircea cel Bătrân ;

•

Extindere reţea iluminat public în cele 3 cimitire: Cimitirul Sf. Alexandru, Cimitirul
Sf. Paraschiva, Cimitirul Sf. Adormire;

•

Montarea şi demontarea instalaţiilor ornamentale în Municipiul Alexandria, stradal şi
pietonal, în perioada sărbătorilor de iarnă, conectarea acestora la reţeaua de iluminat
şi menţinerea acestora în stare de bună funcţionare.
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Cap. XIII: Arhitect sef
13.1 Disciplina in constructii
Documentul

Număr
documente
eliberate

1.

PROCESE VERBALE DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR

57

2.

CERTIFICATE DE ATESTARE A
EDIFICARII/EXTINDERII
CONSTRUCTIILOR

22

3.

NOTE DE CONSTATARE

110

4.

PROCESE VERBALE DE
RESTITUIRE GARANTIE
MATERIALA

16

5.

PROCESE VERBALE DE
VECINATATE

15

6.

PROCESE VERBALE DE
CONSTATARE SI SANCTIONARE A
CONTRAVENTIILOR

Nr.
Crt.

Observatii

7 P.V. – contestate in instanta
14

3 P.V. – executare silita
4 P.V. – incasate in valoare de
6000 lei

7.

PETITII SOLUTIONATE

152
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13.2 Autorizatii de construire

Nr.
Crt.

Documentul

Număr
documente
eliberate

1.

CERTIFICATE DE URBANISM

556

2.

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE:

468

-

locuinte

55

-

spatii comerciale

61

-

bransamente

254

-

alte lucrari

98

3.

AUTORIZATII DE DESFIINTARE

27

4.

P.U.D.

4

P.U.Z.

4

P.A.T.

1

Cap. XIV: Managementul Calitatii
În anul 2009, conducerea Primăriei Municipiului Alexandria a stabilit ca unul din
obiective principale ale activitatii institutiei să fie obtinerea certificării SR EN ISO 9001:2001
pentru serviciile furnizate cetatenilor, obiectiv care urma să se desfasoare în conformitate cu
cerintele legale în vigoare si cele ale SRAC.
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În acest scop, pe parcursul anului trecut, a fost elaborată următoarea documentatie:
¾ Manualul calitatii (Manual SMI Alexandria);
¾ Organigrama;
¾ Proceduri operationale:
•

PROC OPER - Autorizatii constr.7.5

•

PROC OPER - Autorizatii si licente.7.5

•

PROC OPER -REGISTRUL AGRICOL 7.5.

•

PROC OPER - ACHIZITII PUBLICE 7.5

¾ Proceduri generale operationale:
•

PROC GEN OPER - ANALIZA MANAGEMENTULUI-c

•

PROC GEN OPER - ELAB DOCUMENTE-c

•

PROC GEN OPER - RELATIA CU CLIENTUL-c

•

PROC GEN OPER – INFORMATICA

•

PROC GEN OPER - INSTRUIRE-c

•

PROC GEN OPER - SATISFACTIE CLIENT-c

•

PROC GEN OPER -economic

¾ Fise de proces:
•

FISA DE PROCES - ANALIZA DE MANAGEMENT 5-6c

•

FISA DE PROCES - COMUNICARE 5-5-3c

•

FISA DE PROCES - CONTROLUL DOCUMENTELOR 4-2-3c

•

FISA DE PROCES - CONTROLUL INREGISTRARILOR 4-2-4c

•

FISA DE PROCES - PLANIFICARE 5-4-2c

•

FISA DE PROCES - ADMINISTRARE PATRIMONIU 6-4c

•

FIŞĂ DE PROCES – ADMINISTRATIE BUNURI PUBLICE

•

FISA DE PROCES - ADOPTARE HOTARARI - EMITERE DISPOZITII 7-3c

•

FISA DE PROCES - PROCESE REFER LA RELATIA CU CLIENTUL 7-2-1c

•

FISA DE PROCES - INSTRUIRE 6-2-2c

•

FISA DE PROCES - SATISFACTIA CLIENTILOR 8-2-1-c
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Documentaţia SMQ astfel elaborată, împreună cu procedurile generale de sistem, va
fi difuzată organismului de certificare la auditul de certificare.
Cap. XV: Tineret, Cultura, Sport
 S-au organizat in colaborare cu Directia Internationala Antidrog si Drepturile Omului,
spectacolele „Spartacus” - Balsoi Theatre, „Mincinosul” si „Christmas in Vienna”Filarmonica din Viena;
 Festivalurile „Ghiocelul de aur” si “Pe deal la Teleormanel” realizate in colaborare cu
Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman;
 Zilele Municipiului Alexandria;
 “Zarezan European 2009” realizata impreuna cu Asociatia Zarezan;
 „De ziua mamei”;
 Manifestari ocazionate de sarbatorile pascale;
 Spectacol organizat cu ocazia zilei de 1 mai ;


Activitati dedicate copiilor de 1 iunie;

 Politia de Proximitate, Inspectoratul Judetean Scolar si compartimentele Cultura, Religie,
Sport, Turism si Tineret au colaborat intr-o campanie de prevenire a absenteismului scolar,
organizand Concursul „Absenteismul si consecintele sale” si Concursul „Cea mai disciplinata
clasa” adresate elevilor din invatamantul preuniversitar primar;
 Organizarea unei expozitii de fotografie;
 Vin colindatorii!
 ALL STAR GAME;
 Concursul „Nu fi spectator! Partricipa!” realizat in parteneriat cu Directia Judeteana de
Tineret;
 Premierea echipei de baschet baieti de la Scoala cu clasele I-VIII ”Stefan cel Mare”
Alexandria campioni la olimpiada sportului scolar;
 Premierea sportivilor alexandreni cu rezultate deosebite la nivel international si national;
 Intocmire HCL-uri:
•

HCL-ul nr.216 din 29.09.2009 priveste asocierea Consiliul Local al Municipiului
Alexandria cu Clubul Sportiv Kanazawa Alexandria;
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•

HCL-ul nr.248 din 29.10.2009 priveste asocierea Consiliul Local al Municipiului
Alexandria cu Clubul Sportiv Universitatea Alexandria;

•

HCL-ul nr.296 din 21.12.2009 priveste asocierea Consiliul Local al Municipiului
Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar Alexandria.

 S-au organizat excursii cu pensionarii alexandreni – peste 400 persoane;
 S-au oganizat excursii cu copii participanti la concursul “In pasi de dans” - peste 90
copii;
 Dragobete 2009 – colaborare CLTA;
 Actiunea de inmanare a diplomelor de “Cetatean al municipiului Alexandria” pentru
tinerii care au implinit 18 ani(610 persoane);
 Spectacol si concurs de desene “De ziua Mamei”;
 Parada de 9 mai, “Ziua Europei”, in colaborare cu Consiliul Judetean, Asociatia
EuroTeleorman, Consiliul Local al Tinerilor Alexandria;
 “Tanar primar pentru o zi”, actiune realizata in colaborare cu CLTA;
 “A venit vacanta”, actiune realizata in colaborare cu CLTA;
 Spectacol de Halloween, actiunea a fost realizata in colaborare cu CLTA.
Cap. XVI: Informatica
 Aplicarea „ Strategiei de informatizare a Primăriei Municipiului Alexandria ” - document
ce stabileşte obiectivele şi măsurile pentru optimizarea rezultatelor procesului de
informatizare, în perioada 2007-2009;
 Extinderea reţelei de tip LAN ce acoperă aproape întreaga clădire, aproximativ 95 %,
existând astfel premisele exploatării unor aplicaţii care să deservească majoritatea
compartimentelor;
 Realizarea Sistemului Informatic Integrat prin implementarea aplicaţiilor etapei I –
Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activităţilor din Direcţia Economică
(Gestiune bugete, Contabilitate şi execuţie bugetară, Dare de seamă, Gestiune materiale şi
obiecte de inventar, Gestiune mijloace fixe, Management resurse umane – salarizare,
Registru de casă) şi etapei a II-a – Impozite şi taxe, persoane fizice si juridice;
 Asigurarea accesului la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoane
fizice şi juridice prin tehnologii informatice. Astfel, site-ul

administraţiei locale
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www.alexandria.ro) a fost actualizat permanent cu informaţii utile atât pentru cetăţeni
cât şi pentru agenţi economici, accesul la informaţii fiind asigurat prin portalul instituţiei;
 Acordarea de asistenţă tehnică hard şi soft. În acest sens, s-au efectuat intervenţii de
natură tehnică pentru conectare de echipamente, schimbări piese, instalări şi reinstalări de
soft de bază, devirusări calculatoare. De asemenea, au fost asigurate întreţinerea şi
administrarea sistemelor informatice aflate în exploatare, întreţinerea şi administrarea
reţelei de calculatoare precum şi acordarea de consultanţă angajaţilor Primăriei şi
unităţilor de învăţământ din municipiul Alexandria în utilizarea produselor software şi a
echipamentelor de calcul existente;
 Asigurarea securităţii şi a secretului informaţiilor din bazele de date, protejarea
conexiunilor externe împotriva atacurilor informatice (viruşi, acces neautorizat). Accesul
utilizatorului la informaţii se face numai cu parolă, au fost instalate programe antivirus pe
sistemele de calcul şi pe servere şi un sistem Firewall. Calculatoarele conectate la Internet
au fost protejate prin intermediul produsului antivirus NOD32;
 Crearea de rapoarte, documente, situaţii şi evaluări referitoare la activitatea şi
funcţionarea sistemului informaţional;
 Participarea la sesiuni, colocvii şi schimburi de experienţă în domeniul IT;

2007

2008

2009

PLAN

276.780,00

302.000,00

208.000,00

REALIZAT

267.975,47

293.744,99

205.895,06
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Cap. XVII: Programe cu Finantare Internationala
În anul 2009 au fost depuse un număr de 8 cereri de finanţare nerambursabilă din fonduri
europene – Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi fonduri
naţionale – Fondul pentru Mediu, în valoare totală de 45.104.454,50 lei din care, valoare
nerambursabilă solicitată 37.252.743,41 lei şi contribuţie proprie 7.851.711,09 lei.
Definirea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Alexandria în cadrul proiectului
european ( Phare RO/2002/000-586.03.02-TR684 ) cu titlul „ O administraţie europeană pentru
Alexandria ” s-a bucurat de continuitate şi durabilitate prin :
- Elaborarea „ Strategiei de dezvoltare economică şi socială a municipiului Alexandria ”,
adoptată în şedinţa Consiliului local al municipiului Alexandria din 30 noiembrie 2007;
- „Evaluarea Ex – Ante a Strategiei municipiului Alexandria” - iniţiativă susţinută de
către Primăria municipiului Alexandria şi finanţată prin Programul Phare 2005, Facilitatea de
Evaluare,

proiect având ca scop adecvarea Strategiei de dezvoltare a municipiului

Alexandria la nevoile reale de dezvoltare identificate la nivel socio – economic, comunitar şi
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de dezvoltare urbană, corelarea obiectivelor de dezvoltare şi a rezultatelor aşteptate cu
posibilităţile de finanţare şi capacitatea de management a Primăriei municipiului Alexandria;
- Prezentarea documentelor finale realizate prin proiectul Phare 2005/017-553.01.02
Transparenţă şi participare în administraţia publică, derulat în parteneriat cu Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici şi Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare
Durabilă Agenda 21 – Bucureşti, la cea de a V-a Conferinţă a Consiliului Europei de la
Paris, pe aspecte care privesc calitatea serviciilor oferite de administraţia publică. La standul
României a figurat Ghidul de bune practici( în limba română şi în limba engleză), cu
exemple de bună practică ale participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel
local – Primăria municipiului Alexandria – „DEZBATERILE PUBLICE – MODEL DE
DIALOG CU CETĂŢENII – Strategia de dezvoltare economică şi socială a municipiului
Alexandria pentru perioada 2008 – 2013”;
- Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alexandria în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate
de dezvoltare urbană, sub-domeniul:

Centre urbane şi a proiectelor integrate în Planul

Integrat de Dezvoltare Urbană, respectiv:
Titlul proiectului: „Sistem pentru Managementul Iluminatului public în municipiul
Alexandria”;
Programul : Programul Operaţional Regional 2007-2013;
Axa : Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere;
Domeniul : Domeniul de Intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Operaţiunea : Sub-domeniul: Centre urbane.
Valoarea totală a proiectului: 23.456.895,84 LEI.
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Scopul proiectului: sistematizarea şi optimizarea serviciului de iluminat public, creşterea
calităţii vieţii în Municipiul Alexandria prin introducerea unui nou concept al serviciului public
de iluminat.
Titlul proiectului: „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în municipiul
Alexandria”;
Programul : Programul Operaţional Regional 2007-2013;
Axa : Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere;
Domeniul : Domeniul de Intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Operaţiunea : Sub-domeniul: Centre urbane.
Valoarea totală a proiectului: 9.278.541,84 LEI.
Scopul proiectului: realizarea controlului adaptiv şi administrarea traficului urban,
monitorizarea şi gestionarea centralizată a acestuia în municipiul Alexandria.
Titlul proiectului: „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii
criminalităţii în municipiul Alexandria”;
Programul : Programul Operaţional Regional 2007-2013;
Axa : Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere;
Domeniul : Domeniul de Intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Operaţiunea : Sub-domeniul: Centre urbane.
Valoarea totală a proiectului: 3.466.283,22 LEI.
Scopul proiectului: creşterea siguranţei cetăţenilor, crearea unui climat general sigur
pentru întreaga comunitate a municipiului Alexandria.
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Au fost depuse cereri de finanţare în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi
energie eoliană ori alte sisteme, finanţat din Fondul pentru Mediu, pentru proiectele:
Titlul proiectului: „Montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră
la ansamblul de locuinte ANL (zona Sere) în Municipiul Alexandria”;
Programul : Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire
cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme;
Sursa de finanţare: Fondul pentru Mediu;
Valoarea totală a proiectului: 350.328 LEI;
Scopul proiectului: montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră
la ansamblul de locuinte ANL (zona Sere) în vederea îmbunătăţirii calităţii aerului, apei şi
solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili
utilizaţi şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc surse de energie regenerabile, nepoluante.
Titlul proiectului: „Montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră
la Adăpost pentru familii, persoane adulte şi copii aflaţi temporar în dificultate şi fără adăpost”;
Programul : Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire
cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme;
Sursa de finanţare: Fondul pentru Mediu;
Valoarea totală a proiectului: 117.226,43 LEI;
Scopul proiectului: montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră
la Adăpost pentru familii, persoane adulte şi copii aflaţi temporar în dificultate şi fără adăpost în
vederea îmbunătăţirii calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată
de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi şi stimularea utilizării sistemelor care
folosesc surse de energie regenerabile, nepoluante.
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A fost depusă cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice finanţat de Uniunea Europeană – Fondul European de Dezvoltare
Regională pentru proiectul:
Titlul proiectului: „Implementarea serviciilor on-line către cetăţeni, mediul de afaceri şi
automatizarea fluxurilor de lucru ale Primăriei municipiului Alexandria”;
Programul: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
Axa: Axa Prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele
Privat şi Public;
Domeniul: Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei
Serviciilor Publice Electronice;
Operaţiunea: Operaţiunea 1 – Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
Valoarea totală a proiectului: 6.498.327,01 LEI;
Scopul proiectului: implementarea de soluţii de e-guvernare, dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice furnizate de Primăria municipiului Alexandria.
Au fost depuse cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative finanţat de Uniunea Europeană – Fondul Social European pentru
proiectele:
Titlul proiectului: „Remodelarea şi îmbunătăţirea fluxurilor informaţionale dintre
Primărie şi unităţile de învăţământ la nivelul municipiului Alexandria”;
Programul: Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Cererea de
proiecte nr. 1/ 2009;
Axa: Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice,
cu accentul pus pe procesul de descentralizare;
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Domeniul: Domeniul major de intervenţie 2.1 – Sprijin pentru procesul de
descentralizare sectorială a serviciilor;
Operaţiunea:

Optimizarea

structurilor

pentru

noile

servicii

descentralizate/

deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;
Valoarea totală a proiectului: 1.200.000 LEI.
Scopul proiectului: eficientizarea comunicării prin minimizarea timpilor necesari
transmiterii documentelor între Primărie şi unităţile de învăţământ din municipiul Alexandria.
Titlul proiectului: „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, limbi străine,
dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor”;
Programul: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Cerere de
proiecte nr. 5/2009;
Axa: Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de
politici publice;
Domeniul: Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.;
Valoarea totală a proiectului: 736.852,16 LEI.
Scopul proiectului: Creşterea calităţii în procesul de luare a deciziilor, întărirea
capacităţii de implementare a reformelor.
În ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, şi în anul 2009 Primăria Municipiului
Alexandria a continuat exerciţiul de bună practică cu Morlaix Communauté (Franţa), în cadrul
Protocolului de parteneriat şi de cooperare între cele două comunităţi pe domeniile:
¾ Educaţie – Cooperare europeană Franţa – România – Bulgaria în domeniul
învăţământului universitar – Institutul Tehnic de Cercetare Morlaix, Universitatea
„Valahia ” şi Universitatea din Svishtov;
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¾ Gestiune şi administraţie urbană – schimb de bune practici, cooperare tehnică în
domenii de infrastructură, furnizarea de servicii publice (apă, salubrizare, încălzire), de
urbanism - identificarea oportunităţilor de finanţare a

propunerii de proiect „

Posibilitatea realizării unei noi capacităţi de producerea a energiei electrice şi termice
prin valorificarea biomasei în municipiul Alexandria ”;
¾ Cultural şi sportiv – schimburi cultural – sportive pentru promovarea celor două culturi,
intensificarea cooperării dintre tineri;
¾ Protecţia mediului înconjurător – elaborarea unei strategii privind prevenirea cauzelor
care ar putea pune în pericol echilibrul ecologic al celor două comunităţi;
¾ Domeniul social – elaborarea unei „ Politici a oraşului ”, a unei strategii privind
prevenirea cauzelor care ar putea pune în pericol echilibrul social al celor două
comunităţi;
¾ Domeniul comunicării – schimburi privind comunicarea cu cetăţenii.

Obiectivul general al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
Phare 2006 îl reprezintă promovarea dezvoltării economice durabile a regiunii de graniţă dintre
România şi Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul periferic, prin creşterea cooperării
transfrontaliere între sectoarele public şi privat, precum şi între cetăţeni.
În acest sens, în cadrul proiectului „ Organizaţii de afaceri – oportunitate şi necesitate! ” –
Phare RO2006/018-445.01.04.06, Programul Phare – Cooperare transfrontalieră România –
Bulgaria 2006, Fondul Comun al Proiectelor Mici, implementat în parteneriat de către Primăria
municipiului Alexandria cu Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman şi Primăria
oraşului Belene/Pleven/Bulgaria, a fost creată Asociaţia de Afaceri Româno – Bulgară, alcătuită
din întreprinzători din zona transfrontalieră Teleorman – Pleven, ce promovează oportunităţile de
cooperare în afaceri în zona transfrontalieră.
Alte activităţi :
¾ Aplicarea şi obţinerea Premiului II de către Primăria Municipiului Alexandria la
competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, „ Inovaţie şi
calitate în sectorul public ” – ediţia a II a, cu scopul de a identifica, evidenţia şi premia
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¾ Organizarea dezbaterii publice a documentului de lucru „ Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană a municipiului Alexandria ” şi a celor trei proiecte individuale propuse în cadrul
acestuia:
- Realizarea unui sistem pentru managementul iluminatului public;
- Realizarea unui sistem pentru managementul traficului rutier;
- Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii
criminalităţii, având ca scop creşterea calităţii vieţii şi siguranţei locuitorilor şi crearea
unui climat investiţional atractiv care să încurajeze menţinerea şi dezvoltarea
activităţilor economice şi a căror implementare asigură rezolvarea simultană a
problemelor legate de siguranţa şi confortul cetăţenilor identificate în Strategia de
Dezvoltare a municipiului Alexandria, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
urbane şi îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor municipiului.
¾ Elaborarea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului Local al municipiului
Alexandria privind proiectele depuse spre finanţare internă/ internaţională pe anul 2009.
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Cap. XVIII: Evidenta persoanelor
Lucrătorii din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
Alexandria, în perioada analizată şi-au desfăşurat activitatea pentru punerea în aplicare a
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum
şi în vederea eliberării documentelor în sistem de ghişeu unic.
Pentru punerea în legalitate a persoanelor restante precum şi a celor netransportabile, în
general persoane vârstnice sau cu posibilităţi materiale reduse care nu se puteau deplasa la
sediul SPCLEP Alexandria au fost executate un număr de 59 acţiuni cu camera mobilă în
mun. Alexandria şi în comunele arondate ocazie cu care s-a reuşit punerea în legalitate a unui
număr de 59 persoane .
Aşa cum rezultă şi din statistica activităţii de evidenţă a persoanelor, în perioada
analizată, lucrătorii serviciului au efectuat un volum considerabil de activităţi, concretizat în
principal prin: eliberarea unui număr de 9783 acte de identitate şi de înscriere în actul de
identitate a vizei de reşedinţă pentru 579 persoane precum şi luarea în evidenţă la naştere a unui
număr de 963 persoane.
De asemenea, au fost verificate în evidenţe un număr de 848 persoane la solicitarea
cadrelor de poliţie, 3763 persoane la solicitarea altor ministere sau instituţii publice şi au fost
soluţionate 29 de cereri ale persoanelor fizice.
Pentru punerea în legalitate a persoanelor din anii anteriori şi volumul de muncă s-a
cooperat cu lucrătorii posturilor de poliţie comunale din zona arondată şi cu lucrătorii de ordine
publică din cadrul Poliţiei Alexandria, astfel că au fost verificate, în evidenţele paşapoartelor 53
persoane, la starea civilă 270 persoane şi în baza de date centrală 546 persoane. Cu toate
eforturile depuse rămân în evidenţe la sfârşitul anului 2009 un număr de 3022 persoane restante
(din care 2382 persoane peste 18 ani şi 640 copii între 14 – 18 ani ).
Pe linia punerii în legalitate cu acte de identitate a persoanelor de etnie romă în perioada
analizată au fost puse în legalitate 16 persoane.
Lucrătorii de evidenţă a populaţiei au efectuat verificări pentru soluţionarea unui număr de
88 transcrieri ale certificatelor de stare civilă şi 11 dosare de schimbarea numelui pe cale
administrativă, precum şi pentru 15 rectificări de acte de stare civilă.
Pe linie de stare civilă, în perioada analizată, au fost eliberate 3976 certificate din care:
2739 de naştere, 452 de căsătorie, 785 de deces. S-au înregistrat 2508 acte de stare civilă, din
care 1528 de naştere, 321 de căsătorie, 659 de deces. S-au efectuat 3900 menţiuni pe ex.I şi au
fost înaintate la Consiliul Judeţean. Au fost eliberate 476 livrete de familie şi 227 extrase din
registrele de stare civilă. Au fost înregistrate şi soluţionate 240 cereri pentru acordare sprijin
financiar la constituirea familiei.
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Cap. XIX: S.C. APA CANAL S.R.L.
S.C. Apa Canal S.R.L., cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Vedea, nr.31, a fost infiintata
in baza HCL nr.73 / 31.07.2003 si este inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub
nr.34 / 388 / 2003, cod de identificare fiscala nr.RO15691834.
S.C. Apa Canal S.R.L. Alexandria are ca activitate principala inchirierea de cladiri si
utilaje si recuperarea de creante.
In urma activitatii desfasurate pe tot parcursul anului 2009, se constata ca unitatea
inregistreaza un profit in valoare 6749 de lei, profit generat din veniturile financiare.
Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel :
1. Indicatori de lichiditate
- indicatorul lichiditate curenta ………………………………….. 1,80
Nota: Nivelul acestui indicator este in jurul valorii recomandate acceptate, respectiv 2,
oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- indicatorul lichiditate imediata …………………………………1,79
2. Indicatorul de risc– respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula
deoarece societatea nu detine capital imprumutat.
3. Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune ) - indicatori ce exprima
viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea
firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de
baza:
- viteza de rotatie a stocurilor ………………………………… 12 zile;
- viteza de rotatie a debitelor – clienti ………………………... 979 zile;
- viteza de rotatie a creditorilor furnizori ……………………..

14 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa:
-

nivelul scazut al vitezei de rotatie a stocurilor, dat fiind faptul ca unitatea nu
detine stocuri imobilizate;
4. Indicatori de profitabilitate
- rentabilitatea capitalului angajat--------------0.65%
- marja bruta de vanzari------------------------- 4.7%
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La data de 31.12.2008, soldul facturilor neincasate este de 538.052 lei.
Din totalul de 538.052 lei, valoarea creantelor restante este de 490.038 lei,
ponderea detinand-o agenti economici 66.26% urmata de populatie si unitatile bugetare.
La 31.12.2009, soldul furnizorilor neachitati este de 3.586 lei, respectiv:
- furnizori activitate de productie ……………………… 3.586 lei;
- furnizori imobilizari …………………………………. - lei;
La aceasta data respectiv finele anului 2009, SC APA CANAL SRL inregistreaza o
datorie restanta fata de actionarul sau(Consiliul Local Alexandria) la nivelul sumei de 378.660 lei
reprezentand dividende neachitate aferente anului – 2006.
Pe parcursul anului 2006 a fost virata Primariei suma de 200.000 lei reprezentand
dividentele aferente anilor 2003-2005.
In prezent Primaria are de achitat o datori de 145.178,95 lei catre S.C. Apa-Serv S.A.
La randul sau S.C. Apa-Serv are de achitat suma 281.041,80 lei societatii S.C. Apa Canal S.R.L.
Cap. XX: Protectie sociala
20.1 Ajutorul social
Ajutorul social se acorda conform prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare :
 La data de 31.12.2009 se aflau in plata un numar de 500 dosare de ajutor social ,
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 , fiind beneficiare un numar de 1128 persoane,
astfel:
• persoane singure
= 198 dosare;
•

familii formate din 2 persoane = 115 dosare;

•

familii formate din 3 persoane = 97 dosare;

•

familii formate din 4 persoane = 59 dosare;

•

familii formate din 5 persoane = 22 dosare;

•

familii peste 5 persoane

= 9 dosare.

 Sumele alocate cu plata ajutorului social pe anul 2009 au fost in cuantum de 960.383 lei .
20.2 Alocatii si trusouri pentru copii nou-nascuti :
In anul 2009 au fost aprobate prin dispozitia Primarului, conform prevederilor Legii nr.
416 / 2001, un numar de 372 cereri pentru acordarea alocatiei de copii nou-nascuti iar sumele
alocate pentru plata acestor drepturi pe anul 2009 au fost in cuantum de 78.952 lei.
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In anul 2009 au beneficiat de trusou, conform prevederilor Legii nr. 482/2006 privind
acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, un numar de 347 nou-nascuti iar sumele alocate pentru
plata acestor drepturi au fost in cuantum de 51.300 lei, institutia noastra asigurand doar plata
acestor drepturi.
20.3 Sprijin financiar la constituirea familiei
In anul 2009 au beneficiat de sprijinul financiar la constituirea familiei, conform
prevederilor Legii nr. 396 / 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei,
un numar de 216 familii, iar sumele alocate pentru plata acestor drepturi pe anul 2009 au fost in
cuantum de 188.840 lei, institutia noastra asigurand doar plata acestor drepturi.
20.4 Ajutoare de urgenta
Ajutoarele de urgenta se acorda conform prevederilor Legii nr. 416 / 2001 si H.C.L. nr.
23/2008.
In anul 2009 au fost aprobate, prin dispozitia Primarului un numar de 219 ajutoare de
urgenta iar sumele alocate in anul 2009 pentru plata ajutoarelor de urgenta au fost in cuantum de
151.300 lei.
20.5 Ajutoare de inmormantare
In anul 2009 au fost aprobate, prin dispozitia Primarului un numar de 19 ajutoare de
inmormantare din care 8 ajutoare aprobate conform prevederilor HCL nr.23/2008 si 11 ajutoare
aprobate conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 416 / 2001, iar sumele alocate pentru plata
acestor ajutoare in anul 2009 au fost in cuantum de 10.700 lei.
20.6 Distribuirea de ajutoare alimentare
Distribuirea ajutoarelor alimentare se face conform prevederilor H.G.R. nr. 600 / 2009.
 In perioada octombrie – noiembrie 2009 s-a primit cantitatea de:
•

10760 kg zahar pentru un numar de 2690 persoane;

•

42432 kg faina pentru un numar de 2652 persoane.

Pe data de 29.12.2009 s-a primit o noua cantitate de ajutoare alimentare( 7464 kg zahar si 12440
kg faina) pe liste suplimentare pentru un numar de 1244 beneficiari corespunzator a 3 categorii
de persoane defavorizate: persoane cu handicap grav si accentuat, someri si beneficiari de ajutor
social, aflate in baza de date la luna noiembrie 2009, ajutoare pentru care distribuirea a inceput
cu luna ianuarie 2010.
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20.7 Ajutoare pentru incalzirea locuintei
Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda conform prevederilor O.U.G. nr.5/2003.
20.7.1 Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica
 Luna ianuarie 2009 = 4292 beneficiari iar suma corespunzatoare suportata din bugetul
local pentru plata acestor ajutoare s-a ridicat la valoarea de 316.584,52 lei;
 Luna februarie 2009 = 4312 beneficiari iar suma corespunzatoare suportata din bugetul
local pentru plata acestor ajutoare s-a ridicat la valoarea de 276.584,52 lei;
 Luna martie 2009 = 4288 beneficiari iar suma corespunzatoare suportata din bugetul local
pentru plata acestor ajutoare s-a ridicat la valoarea de 271.112,16 lei;
 Luna noiembrie 2009 = 3975 beneficiari iar suma suportata din bugetul local pentru
plata acestor ajutoare s-a ridicat la valoarea de 108.064,38 lei;
 Luna decembrie 2009 = 4003 beneficiari iar suma suportata din ugetul local pentru plata
acestor ajutoare s-a ridicat la valoarea de 217.892,09 lei;
In anul 2009, sumele cheltuite din bugetul local, reprezentand ajutoarele de incalzire in sistem
centralizat, catre furnizorul de agent termic s-au ridicat la valoarea de 1.803.223,94 lei.
20.7.2 Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
 In luna ianuarie 2009 = 246 beneficiari iar suma alocata pentru plata ajutorului de
incalzire catre furnizorul de gaze naturale de la bugetul de stat prin A.J.P.S. Teleorman sa ridicat la valoarea de 20.210,91 lei;
 In luna februarie 2009 = 252 beneficiari iar suma alocata pentru plata ajutorului de
incalzire catre furnizorul de gaze naturale de la bugetul de stat prin A.J.P.S. Teleorman sa ridicat la valoarea de 19.912,52 lei;
 In luna martie 2009 = 252 beneficiari iar suma alocata pentru plata ajutorului de incalzire
catre furnizorul de gaze naturale de la bugetul de stat prin A.J.P.S. Teleorman s-a ridicat
la valoarea de 19.560,21 lei;
 Pentru luna noiembrie 2009 au fost aprobate prin dispozitia primarului un numar de 294
ajutoare pentru incalzirea locuintei iar ajutorul lunar aprobat se ridica la valoarea de
27.840 lei;
 Pentru luna decembrie 2009 s-au mai aprobat un numar de 20 ajutoare pentru incalzirea
locuintei avand stabilit un ajutor lunar in cuantum de 1690 lei, numarul total de
beneficiari in luna decembrie fiind de 314;
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Pentru lunile noiembrie si decembrie 2009, nu s-au efectuat plati in anul 2009.
20.7.3 Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
(altii decat cei beneficiari de venit minim garantat):
 Pentru perioada ianuarie – martie 2009 s-au aprobat ajutoare pentru un numar de 3
beneficiari iar ajutorul aprobat a fost de 324 lei;
 Pentru perioada februarie – martie 2009 s-a aprobat 1 ajutor pentru incalzirea locuintei
iar cuantumul aprobat aferent a fost de 96 lei;
 Pentru luna noiembrie 2009 = 1143 beneficiari iar ajutorul lunar aprobat s-a ridicat la
valoarea de 40.675 lei ;
 Pentru luna decembrie 2009 s-au mai aprobat un numar de 11 ajutoare pentru incalzirea
locuintei ajutorul lunar aprobat fiind de 446 lei , numarul total de beneficiari pentru luna
decembrie fiind de 1154;
Numarul total de beneficiari pentru care s-au aprobat ajutoare pentru incalzirea locuintei pe
anul 2009 = 1158;
In anul 2009 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au fost de
20.493 lei.
20.7.4 Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri(
pentru beneficiarii de venit minim garantat):
 Pentru perioada ianuarie – martie 2009 s-au aprobat ajutoare pentru un numar de 11
beneficiari iar ajutorul aprobat a fost de 1914 lei;
 Pentru perioada februarie – martie 2009 s-au aprobat 11 ajutoare pentru incalzirea
locuintei iar cuantumul aprobat aferent a fost de 1276 lei;
 Pentru luna martie 2009 s-au aprobat 2 ajutoare pentru incalzirea locuintei iar cuantumul
aprobat aferent a fost de 116 lei;
 Pentru perioada noiembrie 2009 - martie 2010 = 326 beneficiari iar ajutorul aprobat s-a
ridicat la valoarea de 94.540 lei;
 Pentru perioada decembrie 2009 - martie 2010 s-au aprobat un numar de 18 ajutoare
pentru incalzirea locuintei , cuantumul aprobat fiind de 4.176 lei;
Numarul total de beneficiari pentru care s-au aprobat ajutoare pentru incalzirea locuintei pe
anul 2009 = 368;
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In anul 2009 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au fost de
97.092 lei.
20.8 Asistenta persoanelor cu handicap
Asistenta persoanelor cu handicap este organizata conform prevederilor Legii nr. 448 /
2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si
completata.
Beneficiaza de aceste servicii sociale, copii si persoanele adulte incadrate in gradul de
handicap grav. Capacitatea acestui serviciu social este 175 locuri.
Prin intermediul asistentilor personali sunt asigurate persoanelor cu handicap gradul grav
in principal urmatoarele activitati:
•

Asigurarea igienei corporale a persoanei cu handicap, lenjeria de pat si a cazarmamentul;

•

Asigurarea si aplicarea tratamentului si alimentatiei recomandata de medical specialist;

•

Asigurarea si respectarea indicatiilor prevazute in programul individual de recuperare si
integrare sociala a persoanei cu handicap;

•

Implicarea persoanei cu handicap in activitati care-i mentin, dezvolta sau recupereaza

•

capacitatile adaptive esentiale;

La data de 31.12.2009 se aflau in evidenta noastra un numar de 161 asistenti personali
pentru persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca;
La data de 31.12.2009 se aflau in evidentele noastre un numar de 76 persoane cu
handicap grav care beneficiau de indemnizatia lunara;
Sumele alocate in anul 2009 cu plata drepturilor salariale a asistentilor personali pentru
persoanele cu handicap grav au fost in cuantum de 1.769.547 lei;
Sumele alocate in anul 2009 cu plata drepturilor indemnizatiilor lunare pentru persoanele
cu handicap grav au fost in cuantum de 364.613 lei;
20.9 Centrul de ingrijire zi
Centrul functioneaza conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capacitatea centrului este de 10 locuri, nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor
legale = 6 lei / zi / asistat.
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La data de 31.12.2009 se aflau in evidentele noastre un numar de 5 beneficiari.
Sumele cheltuite in anul 2009 cu alocatia de hrana = 11.895,30 lei.
20.10 Asistenta sociala la domiciliu
Asistenta sociala la domiciliu pentru batrani si pentru persoane varstnice aflate in
incapacitatea de a se ingriji singure functioneaza conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind
asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si completata).
Serviciile sociale sunt asigurate prin intermediul a 10 ingrijitori( capacitatea 10 locuri),
incadrati cu contract de munca.
La data de 31.12.2009 se aflau in evidentele noastre un numar de 22 beneficiari.
Sumele cheltuite in anul 2009 cu plata drepturilor salariale au fost in cuantum de 96.585
lei din care :
- 49.776 lei (bugetul de stat, conform Legii 76/2002);
- 46.809 lei (bugetul local).
20.11 Adapostul
Beneficiarii adapostului sunt familiile sau persoanele singure domiciliate pe raza
Municipiului Alexandria, aflate temporar intr-o situatie de criza si fara un adapost.
Principalele servicii sociale acordate in cadrul adapostului sunt:
Capacitatea adapostului este de 50 locuri.
La data de 31.12.2009 se aflau in evidentele noastre un numar de 16 beneficiari.
Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale = 8,3 lei / zi / asistat.
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2009 sunt in cuantum de 47.237,33 lei.
20.12 Cantina de ajutor social
Cantina este organizata si functioneaza conform prevederilor Legii nr. 208/1997 privind
cantinele de ajutor social.
Capacitatea cantinei este de 350 locuri.
La data de 31.12.2009 se aflau in evidentele noastre un numar de 314 beneficiari iar in
cursul anului au beneficiat in medie 327 asistati / luna.
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale = 6 lei / zi / asistat.
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Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2009 = 667.868,48 lei.
20.13 Crese
 La nivelul Municipiului Alexandria isi desfasoara activitatea un numar de 3 crese:
• Cresa 1 Mai, cu sediul in str. Alexandru Ghica, nr. 148( capacitate =15 locuri );
• Cresa PECO, cu sediul in str. 1907, nr.45( capacitate = 15 locuri );
• Cresa Ion Creanga, cu sediul in str. I. Creanga, nr. 3( capacitate = 40 locuri ).
 Sumele cheltuite in cursul anului 2009 au fost in cuantum de 342.603 lei, din care:
294.536 lei = cheltuieli de personal si 48.067 lei = cheltuieli cu bunuri si servicii.
Cap. XXI: Autoritatea Tutelara
 S-au instituit 3 tutele pentru persoanele prevazute la art.113 din Codul Familei;
 La cererea Judecatoriei, Birourilor notariale, a persoanelor interesate sau din oficiu s-au
instituit 70 de curatele in numele minorilor pentru acceptarea unei succesiuni, a unei
vanzari, cumparari sau donatii, tinand cont de interesul acestora;
 S-au primit darile de seama anuale si dupa caz generale pentru 14 tutele active s-a
verificat in ce mod sunt cheltuite veniturile si s-au intocmit actele necesare descarcarii
de gestiune a tutorilor;
 Actele necesare si verificarea la domiciliu pentru 82 dispozitii de numire curator privind
persoanele bolnave cu capacitate de exercitiu restrinsa care nu isi pot administra
bunurile;
 154 anchete sociale solicitate de instanta judecatoreasca cu privire la incredintarea
minorilor si anchete sociale privind situatia materiala si starea de sanatate a minorilor a-i
caror parinti sunt condamnati si solicita suspendarea pedepsei;
 10 adrese de a asista persoane virstnice in vederea incheierii unui act juridic cu titlu
oneros sau gratuita a bunurilor ce-i apartin in scopul intretinerii si ingrijrii sale;
 Dosare in plata pentru alocatia monoparentala 373, care se verifica lunar si se intocmesc
anchete sociale la termen de 6 luni, cu verificari in teren a situatiei si in cazul in care se
descopera nereguli se emit dispozitii in acest sens;
 85 cazuri noi de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala pentru care se
intocmesc anchete sociale si se verifica actele necesare pentru emiterea unei dispozitii;
 222 dosare de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului conf. OUG
nr.148/2005;
 29 dosare pentru stimulent ce se acorda persoanelor indreptatite;
 188 dosare pentru acordarea trusoului pentru nou nascut conform legii nr.482/2006;
 154 anchete sociale solicitate de instanta judecatoreasca cu privire la incredintarea
minorilor si anchete sociale privind situatia materiala si starea de sanatate a minorilor a-i
caror parinti sunt condamnati si solicita suspendarea pedepsei;
 82 dispozitii de numire curator privind persoanele bolnave cu capacitate restransa de
exercitiu, verificarea acestora la domiciliu si actele necesare pentru acestea;
 Dosare alocatie de stat -588;
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 S-au emis dispozitii privind alocatia complementara:
• -de stabilire -209;
• -de suspendare -14;
• -de restabilire – 27;
• -de modificare - 37;
• de incetare – 76.
 S-au efectuat anchete sociale pentru incadrarea minorilor intr-un grad de handicap -156;
 S-au efectuat anchete sociale pentru acordarea alocatiei familiale complementare - 450.
CAP. XXII: S.C. TERMA SERV S.R.L.
In urma solicitarilor facute catre Consiliul Local al Municipiului Alexandria, de
modernizarea a punctelor termice si de inlocuire a conductelor de transport agent termic de la CT
Zona la punctele termice, au fost supuse spre aprobare cele doua proiecte.
In luna aprilie 2009 au fost aprobate cele doua proiecte, iar in luna noiembrie 2009 a
fost modernizate punctele termice, prin inlocuirea in totalitate a schimbatoarelor de caldura,
urmand ca dupa sistarea furnizarii energiei termice sa se realizeze inlocuirea partii aeriene din
conductele de transport agent termic primar de la CT Zona.
Atat modernizarea punctelor termice cat si inlocuirea conductelor de transport agent
termic au fost aprobate a se realiza prin credit-furnizor.
La solicitarea locatarilor, in vederea stoparii scurgerilor de apa de pe canalele termice
in subsolul blocurilor, au fost izolate conductele de distributie agent termic.
Tot in urma solicitarilor locatarilor din blocul ce are un perete comun cu CT 4, de a
gasi o solutie pentru evitarea problemelor cauzate de cosul de fum al centralei, s-a incheiat un
contract de realizare a unei alte solutii constructive, lucrare realizata in luna noiembrie 2009.
In vederea recuperarii restantelor de la populatie, s-a apelat la serviciile unei case de
avocatura, specializata in recuperare debite, reusind sa incasam o suma de 55.000,00 lei. In
acelasi sens, pentru stimularea administratorilor de la asociatii, s-au incheiat contracte de prestari
servicii de incasare, acordandu-se un procent de 1% pentru incasarile depuse in avans.
Din activitatea de valorificare a mijloacelor fixe casate apartinand domeniului public,
s-a incasat suma de 191.000 lei, suma ce a fost virata la Primaria Municipiului Alexandria.
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Cap. XXIII : CTDTDM
Pentru respectarea obligatiilor contractuale referitoare la dotarea punctelor de colectare
special amenajate din cvartalele de blocuri si a utilizatorilor persoane fizice de la gospodariile
individuale, cu recipiente de colectare a deseurilor, etanse si adecvate mijloacelor de transport
folosite, Serviciul Public CTDTDM a achizitionat in anul 2009, din venituri proprii urmatoarele
tipuri de recipiente:
-Europubela 240 litri culoare –negru (deseuri mixte)

- 1700 buc.

-Eurocontainer 1100 litri culoare –negru (deseuri mixte)

- 140 buc.

-Eurocontainer 1100 litri culoare –galben (deseuri plactic) - 50 buc.
-Eurocontainer 1100 litri culoare –albastru (deseuri hartie) - 50 buc.
S-au initiat actiuni pentru cresterea veniturilor Serviciului reactualizand in permanenta
evidenta utilizatorilor cu si fara contract de prestari de servicii de salubrizare. Impreuna cu
Autoritatile Administratiei Publice Locale la nivelul Municipiului Alexandria a fost instituita
taxa speciala de salubrizare, taxa care se aplica incepand cu anul 2010 tuturor producatorilor de
deseuri individuali fara contract. In vederea asigurarii echilibrului contractual, conducerea
Serviciului a luat masurile necesare in vederea modificarii si completarii contractului de prestare
a activitatii de colectare a deseurilor municipale si a anexelor acestuia ori de cate ori au aparut
dezechilibre contractuale in special in ceea ce priveste cantitatea de deseuri contractata lunar.
Pentru recuperarea debitelor restante de la clientii rau platnici, conducerea Serviciului prin
compartimentele de specialitate a actionat in permanenta prin emiterea de notificari sau pe cale
judecatoreasca. Astfel in anul 2009 au fost actionati in judecata 17 debitori persoane juridice si
au fost depuse cereri de admitere a creantelor in procesul de insolventa pentru doua societati
comerciale.
Pentru deseurile provenite din constructii si demolari a fost identificata o locatie speciala
pentru aceste tipuri de deseuri( str.Bucuresti, zona Service EUROCAR). Depozitarea s-a facut
controlat si s-au executat lucrari de nivelare si tasare cu sprijinul Primariei Municipiului
Alexandria.
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In anul 2009 Serviciul Public CTDTDM a participat la toate Campaniile de colectare a
Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice(DEEE) organizate la nivel national, in prima
sambata din fiecare luna si a colectat aproximativ 5000 kg de deseuri.
Serviciul Public CTDTDM Alexandria a înregistrat în perioada 01.01.2009-31.12.2009
un profit de 339.201 lei.
Cap. XXIV Audit public intern
În planul de audit public intern pentru anul 2009 au fost cuprinse 8 misiuni de audit
public intern.
Tema misiunilor de audit public intern precum şi instituţiile unde s-au desfăşurat acestea,
se prezintă astfel:
1)Auditarea activitatii financiar contabile la Politia Comunitara Alexandria ;
2)Auditarea activitatii juridice la ADP Alexandria si CTDTDM Alexandria ;
3)Auditarea activitatii de salarizare la CTDTDM Alexandria ;
4)Activitatea de constituire si incasare a impozitelor si taxelor de la agenti economici si
personae fizice la Primarie pentru activitatea proprie;
5)Auditarea activitatii de procurare , gestionare si utilizare a formularelor cu regim
special la CTDTDM Alexandria ;
6)Auditarea contractelor de inchiriere, concesionare si vinzare de bunuri din domeniul
public si privat la Primarie pentru activitatea proprie;
7)Evaluarea sistemelor de evidenta si control a drepturilor de natura sociala la AASPS
Alexandria.;
8)Auditarea activitatii de recuperare creante si inchiriere de cladiri si mijloace fixe la SC
APA CANAL SRL Alexandria.
Misiuni de audit ad-hoc:
1) Evaluarea si analiza elementelor de cost ce stau la baza determinarii tariflui la Gcal.
la SC TERMA SERV SRL Alexandria ;
2) Derularea contractelor de achizitionare a studiilor de fezabilitate si a proiectelor
tehnice la Primrie pentru activitatea proprie.
Verificarea activitatii financiar contabile la 12 Condiminii din Municipiul Alexandria.
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