ROMANIA

CONSILruL LOCAL CISLAU
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2017

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, Primarul si
Consiliul Local raspund de buna functionare a administratiei publice locale asigurand in
mod constant si unitar respectarea prevederilor constitutionale ,punerea in aplicare legilor
,hotararilor de Guvem ,precum si a hotararilor adoptate de Consiliul judetean si de
Consiliul local.
Modul de exercitare a prerogativelor legal recunoscute si stabilite Primar, continutul si
finalitatea unor actiuni si masuri dispuse de Primar in anul20l7 constitue obiectulacestui
raport,structurat pe urmatoarele segmente
1. Domeniul organizatoric

:

si indeplinirea hotararilor Consiliului local

2. Administratie publica locala si asistenta juridica

3. Urbanism si amenajarea teritoriului
4. Administrare patrimoniu si investitii
5. Domeniul economico-fi nanciar

;

;

;

;

;

6. Programe si proiecte de integrare europeana si regionala
7. Prot,ectie sociala si a drepturilor copilului

;

;

8. Coordonarea serviciului de stare civila.

1.

Domeniurl organizatoric si indeplinirea hotararilor consiliului local

Primarul ,in exercitarea atributiilor prevazute de art.116 alin(l) din Legea nr.2l5l200l. a
urmarit si stabilit masuri coerente care sa asigure buna
afunctionare a Clonsiliului local ,cu aplicarea unui management organizatoric flexibil si
adaptat conti nutul u i competentelor adm in istratiei publ i ce locale.
Astfel Primarul a initiat proiectul de hotarare privind Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local Primarul a depus toate eforturile pentru desfasurarea
tuturor sedintelor Consiliului local si a comisiilor de specialitate in conditii de confort
functional.

2. Administratie publlica locala si asistenta

juridica

Prioritatile activitatii rnele din anul trecut au fost elaborarea Programului de dezvoltare
economico-sociala a comunei Cislau pe anul 2017 (aprobat prirr Hotararea Consiliului
local si realizarea masurilor si actiunilor stabilite prin acest program.
In anul 2017, Consilir"rl local a fost parte in 2 cauze aflate pe rolul diferitelor instante
.iudecatoresti ,avand ca obiect actiuni civile ,contestatii la legile .proprietatii.
Pe segmentul sprijinului de natura juridica,actiunea Primarului a fost indreptata pe doua
coordonate ,realizate prin secretar si membrii din comisiile de aplicare a Legi l8i l99l
respectiv :
- reprezentarea in instanta a administratiei publice Iocale,prin delegare a consilierului
juridic privind :aplic,area Legii lSllgg l,contestatii la Legea l0l}00l,organizare si
desfasurare licitatii publice ;
- asistenta si consilierr: juridica pe probleme de administratie prublica locala (organizare
sedinte consiliul local ,intocmire regulamente de organizare si functionare a consiliului
local si aparatul de specialitate al primarului ,proiecte de hotarari etc.), administrarea
domeniului public si p,rivat,contracte,parteneriate cu toate persoanele fizice si iuridice
interesate.

In anul 2017 au lbst adoptate 58 de Hotarari de consliliu L,ocal clin care :
4 hotarari prin care s-au ales presedintii de sedinta a consiliului local Cislau;

- |

-

hotarare privind organizarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala in
cadrul aparatului de specialitate a primarului;
I hotarare privincl infiintarea Serviciului de evidenta a persoanelor;
I hotarare privincl infiintarea si organizarea Serviciului Public Salubrizare Menajera
al Comunei Cislau;
I hotarare privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul
2017;
I hotarare prin care s-a aprobat bugetul pe anul 2017.
I hotare de rectiflcare a bugetului pe anul 2017;
I hotarare pentru aprobarea unui plan de implernentare a s;trategiei de imbunatatire
situatiei ronrilor;
I hotarare priviind scoaterea din functiune a unor nrijloace fixe apartinand
patrimoniului comunei Cislau;
I hotarare privind aprobarea regulamentului de Organizare si functionare a
Serviciului Public Local de asistenta Sociala;
I hotarare privinrJ modalitatea de administrare a islazului comunal de la nivelul
Iocalitatii Cislau;
t hotarare Privincl aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitate al prinnarului ;
I hotarare privind aprobarea venitului minim garantatconfcrrm Legii 41612001;
I hotarare privind aprobarea taxelor si impoziteror pe anulit0lT;
I hotarare privind aprobarea programurui de achizitii pe anul 20l7
:

3. Urbanism si amenajarea teritoriului
In ceea ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privirnd autorizareaexecutarii
lucrarilor de construclii ,cu modificarile si completarile ult.erioare
,certficatele de
urbanism si autorizatiile de construire pentru oblectivele arnplasate in intravilanul

localitatii au fost un rlumar de 9 autorizatii de construire. Au fost eliberate
llcertificate
de urbanism ,9 autorizatii de construire .
O atentie deosebita a fost acordata respectarii disciplinei in constructii tehnicianul
,
responsabil cu urbanismul exercitand prin imputernicirea Primarului
actiuni de control si
monitorizare a respectarii prevederilor din autoriztiile de construire eliberate
.
Prin sprijinul ConsiliLrlui Judetean Buzau si Centrul de formare FORDOC
Calarasi s-a
definitivat atestarea tehnicianului de urbanism prin certifict de calificare
in domeniu.
Primarul a stabilit aa fiind prioritar ,impulsionarea intocmirii documentatiei
de
reactualizare a planului urbanistic generar al comunei cislau.
4. Administrarea patrrimoniului si investitii

fn cursul anului 2017, prin programele de lucrari aprobate
,s-a urmarit ca in limita

resurselor financiare alocate sa se execute lucrari .u." ia asigure
circulatia vehicolelor in
conditii de siguranta.
Din fondurile alocate cle la bugetul local au fost realizate urmatoarele
categorii

de lucrari

- lucrari de intretinere a drumurilor cu balast

:

- lucrari de intretinere curenta comuna tuturor drumurilor pe perioada
de vara care
au constat in : taieri acostamente ,cosirea vegetatiei decolmatarea santurilor
.
amenajarea scurgerii apelor

- lucrari de intrrotinere a podurilor si podetelor din administrare care au constat in
repararea sau inlocuirea unor podete ,aparari de maluri.
In anul 2017 s-a reusit

;

- depunerea a 2 proiecte la GAL

Valea Buzaului Achizitii IT si Asfaltarea

drumului din satul Barasti;
- asfaltarea drurnurilor Aninoasa si Valeni prin PNDL;

5. Domeniul economico-fi nanciar

Primarul exercita functia de coordonator principal de credite ,calitate in care a intocmit si
prezentat Consiliului local pentru aprobare proiectul bugetului propriu local in anul2017
, contul de incheiere a exercitiului bugetar.
Primarul a urmarit ,prin aparatul de specialitate al Consiliului local asigurarea ritmicitatii
realizarii veniturilor proprii care,la nivelul anului 2017 ,au fost cle 34561lei
Din acest punct de vedtlre, se poate aprecia ca pozitiva atat actiunea Primarului
de a initia actele administrative pentru realizarea cadrului legal de stabilire a impozitelor
si taxelor locale si taril'elor pentru prestarea unor servicii la termenele si in limitele legii,
de a urmari si coordona incasarea acestora si de a stabili prin dispozitii proprii modalitati
eficiente in aplicarea aoestor hotarari
In exercitarea atributului de ordonator principal de credite Primarul a asigurat si in anul
2017 o executie bugetara coerenta.

6.Programe si proiecte de integrare europeana si regionala
In acest domeniu Primrarul a definitivat proiectul ,,Alimentare cu apa > prin programul
SAPARD;
S-a finalizat si aprobal prin O.G 7 I 2006 proiectul ,,Retea de canalizare si statie de
epurare in comuna Cislau";
S-a finalizat si aprobat prin O.G 712006 proiectul Baza sportiva model II in comuna
Cislau ;
S-a finalizat proiectul Management integrat al deseurilor pe Valea Buzaului si Valea
Chiojdului cu statie transfer in comuna Cislau judetul Buzau finantat prin Phare 2005;
S-a finalizat proiectul finantat prin FEADR, PNDR masura 431 submasura 431.1
Institutionalizarea Grupului de Actiune Locala Valea Buzaului;
T.Protectie sociala si ar drepturilor copilului
In anul 2012 s-a acordat o atentie deosebita flamiliilor si persoanelor singure aflate in
nevoie socialade pe teritoriul comunei Cislau prin acordarea ajutorului social si ajutorului
pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Un element important de avidentiat este raspunderea Primarului in domeniul protectiei
drepturilor copilului si apersoanelor cu handicap.

8. Coordonare institutiilor si servicii de interes loqal
Serviciul de stare civila isi desfasoara activitatea in ponditii bune s-arealizat si amefajat
la primarie o sala pentru oficierea casatoriilor . S-all inregistrat un numar de 8 nasferi ,
casatorii 22 si 5 decese.
S-a infiintat Serviciul evidentaa Populatiei fiind arQpdate in afara comunei Cislau fllte 4
comune invecinate.

I

Acest raport a urmarit sa prezinte o sinteza a acfiiunii Primarului in concordantp cu
principalele competente reiunoscute de lege ori qtabilite de autoritatea administ{atiei

locale
Toate acestea insa implica responsabilitate deschidpre la dialog si coerenta a actulUi de
inteleg sa le promovezin cqntinuare in exercitarea mandatului'
decizie ,atitudini p"

"ui.
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