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Conform prevederilor art.63,alin.3,lit. a) si b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, Primarul comunei Dichiseni judetul Calarasi, prezinta
Consiliului Local

RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A LOCALITATII
IN ANUL 2017
dupa cum urmeaza:
Preocuparea mea principala, a intregului aparat de specialitate din cadrul
Primariei Comunei Dichiseni in anul 2017 a fost gospodarirea eficienta a comunei, a
bugetului local si nu in ultimul rand, bunastarea cetatenilor din Dichiseni , vizand
dezvoltarea infrastructurii comunei Dichiseni,atragerea de fonduri in vederea realizarii
obiectivelor prevazute in ,,Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei,, ,atragerea de
investitori,repararea si intretinerea drumurilor din comuna in limita bugetului
local,extinderea, modernizarea,intretinerea si repararea retelei de apa existente,cu
instalatiile si puturile forate aferente,intretinerea si repararea imobilelor domeniului
public si privat, extinderea ,modernizarea si repararea iluminatului public al comunei,
mentinerea starii de curatenie a comunei prin lucrari de localizare si indepartare a
gunoiului menajer,mentinerea unui aspect ingrijit al zonei verzi din vecinatatea DN3B,
a parcurilor si a zonelor verzi din localitate,precum si asigurarea transparentei in ceea ce
priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor intreprinse de administratia
publica.Activitatea primarului s-a desfasurat in serviciul colectivitatii locale, in acord cu
interesele generale ale Comunei Dichiseni, pe baza atributiilor prevazute de
lege,respectand principiul transparentei decizionale.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni,principii care trebuie sa guverneze
administratia publica locala,redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2017
pe domenii de activitate:
IMPOZITE SI TAXE
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:
Impozite si taxe pe proprietate
-impozit cladiri persoane fizice
38.840 lei
-impozit cladiri persoane juridice
25.476 lei
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-impozit teren persoane fizice
-impozit teren persoane juridice
-impozit teren extravilan
-taxe judiciare de timbru
Taxe pe utilizarea bunurilor
-taxa pe mijloace de transport pf
-taxa pe mijloacele de transport pj
-taxe si tarife eliberare licente si autorizatii functionare
-alte taxe pe utilizare bunuri

Alte impozite si taxe fiscale
-taxa psi
Venituri din proprietate
-Concesiuni si inchirieri

96.779 lei
10.627 lei
497.870 lei
6.013 lei
23.108 lei
37.727 lei
5.003 lei
312 lei

13.326 lei
91.704 lei

Venituri din vanzari de bunuri si servicii
-Taxe cadastrale si din agricultura
2.432 lei
-Alte venituri din prestari servicii
136.479 lei
-Taxe extrajudiciare de timbru
121 lei
-Alte taxe administrative
730 lei
-Venituri din amenzi
36.837 lei
Gradul de colectare a veniturilor proprii in anul 2017 a fost de 87.75%.
Astfel, in anul 2017 , bugetul de venituri realizat se ridica la
4.533.962 lei
care:
-venituri proprii
2.561.200 lei
-ajutor de incalzire
26.455 lei
-finantare PNDL
112.000 lei
-subventii primite de la bugetul de stat pt PUG
15.307 lei
-sume defalcate de la bugetul de stat
1.819.000 lei
Bugetul de cheltuieli se ridica la

4.533.962 lei
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CHELTUIELI DE PERSONAL
In anul 2017 s-au cheltuit din bugetul local suma de
repartizata astfel:
-cheltuieli cu salariile personalului din administratia publica
-cheltuieli cu salariile personalului din invatamant

1.499.892 lei
621.495 lei
878.397 lei

ILUMINAT PUBLIC
S-a continuat decontarea lucrarii de ,,Modernizare iluminat public, in valoare de
374.952 lei ce se va achita in 3 ani in rate egale lunare respectiv 10.328,53 lei/luna,
pana in anul 2019. S-au achizitionat 60 stalpi din beton pentru extinderea iluminatului
public in zonele de interes public.

STUDII SI PROIECTE
Au fost comandate continuate lucrarile de masuratori cadastrale si topografice
necesare(identificari ,intabulari,carti funciare)in vederea accesarii de fonduri europene
si nationale sau implementarii unor proiecte lucrative.
S-a finalizat lucrarea de masurare si intabulare a strazilor din intravilanul localitatii ,
ceea ce a permis accesarea de fonduri prin PNDL pentru ,,Modernizarea drumurilor de
interes local,,proiect pentru care s-a intocmit SF,s-au obtinut avizele necesare,s-a depus
documentatia pentru incheierea contractului de finantare cu MDRAP. De asemenea a
fost aprobat prin PNDL proiectul de ,,Extindere alimentare cu apa ,bransamente si
contorizarea consumului de apa,,proiect pentru care s-a intocmit si depus documentatia
necesara in vederea semnarii contractului de finantare cu MDRAP. Din pacate,proiectul
privind ,,Canalizare si statii de epurare,, pentru care s-a intocmit SF a fost aprobat fara
finantare ,dar avand SF vom reincerca accesarea de fonduri.
De asemenea s-a continuat lucrarea de masuratori cadastrale necesare precum si
lucrarea de realizare PUG incepand din anul 2017 avand in vedere ca in anul 2017
expira lucrarea existenta si conform prevederilor legale se impune realizare unui nou
PUG al localitatii actualizat.
S-a finalizat lucrarea privind elaborarea ,,Strategiei de dezvoltare a localitatii pentru
perioada 2017-2020,, fara de care nu putem accesa nici un fel de programe cu finantare
nerambursabila nationala sau europeana.
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S-a aprobat documentatia pentru finantarea proiectului ,,Reabilitarea,extinderea,
modernizarea si dotarea caminului Dichiseni’’ la CNI,urmand sa demareze licitatia de
lucrari de catre CNI.
In anul 2017 s-a finalizat lucrarea de ,,Reabilitarea gospodariilor de apa din satele
Satnoieni,Dichiseni,Coslogeni si statii de clorinare a apei,,.
Am achizitionat lucrarea de ,,Inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele
cadastrale pentru 2500 imobile situate in Comuna Dichiseni,, pentru care am obtinut
finantarea pentru suma de 150.000 lei de la ANCPI pentru anul 2018.
A fost intocmită si depusă documentatia necesară proiectului de „Modernizare Baza
sportivă în Comuna Dichiseni, județul Călărași”, proiect ce se afla în evaluare și va
primi finantare prin GAL.
SANATATE
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor am continuat cu CMI Telescu Iuliana conventia de
prestari servicii medicale in valoare de 700 lei /luna pentru a asigura asistenta medicala
necesara elevilor din comuna noastra si am finalizat lucrarile necesare pentru
amenajarea unui cabinet medical permanent pentru elevi si prescolari la Scoala Primara
nr.1 Coslogeni.
INVATAMANT
In comuna noastra functioneaza o scoala cu clasele I-VIII in satul Dichiseni si o scoala
primara cu clasele I-IV in satul Coslogeni la care se adauga gradinitele cu program
normal in care sunt scolarizati 199 copii.In anul 2016 am finalizat proiectul privind
,,Consolidarea,reabilitarea,extinderea scolii cu clasele I-VIII (corp B/Coslogeni),dar am
continuat dotarea cu mobilier a scolii si a vestiarelor salii de sport,am luat masuri pentru
eficientizarea sistemului de incalzire a scolilor,construirea unei magazii de lemne la
Coslogeni,completarea sistemului de hidranti.Nu am reusit sa finalizam amenajarea
curtii scolii Coslogeni in 2017. Am depus unui proiect pentru obtinerea finantarii in
scopul construirii unei
untităţi de învăţământ preuniversitar care practică programul „After School”pentru o
mai buna pregatire a elevilor .
La acestea se adauga si alte cheltuieli pentru intretinere si functionare in suma de
154.076
lei
reprezentand
cheltuieli
cu
energia
electrica
si
incalzirea,consumabile,telefon, motorina si alte utilitati, cheltuielile de transport
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ale cadrelor didactice in suma de 30.736 lei au fost decontate integral. Au fost sustinute
festivitatile de incheiere a anului scolar, Mos Craciun, Ziua copilului prin acordarea de
stimulente cu ajutorul sponsorilor.
ACTIUNI CULTURAL –SPORTIVE
S-au organizat actiuni cultural – distractive la caminul cultural(spectacole de
muzica,circ si magie)pentru copii si adulti.Din motive de vreme neprielnica nu am putut
organiza festivitatea prilejuita de sarbatoarea Bobotezei prin concursuri de frumusete
pentru cai si atelaje pentru care am achizitionat obiectele necesare acordarii de premii
specifice(capestre,capetele,bice) ,urmand ca acestea sa fie folosite in anul urmator.
Am sustinut finantarea ansamblului de dansuri populare format din elevi denumit
,,Mladitele Dichiseniului,,pentru care asiguram instructori de dans si acompaniament
muzical pentru care primaria plateste lunar suma de 2000 lei , si ne preocupam sa ii
sustinem financiar in deplasarile lor pentru a sustine programe artistice si a participa la
concursuri atat in tara cat si in strainatate.
Am continuat organizarea sarbatorii pentru ziua localitatii initiata pentru prima data in
anul 2014,programul artistic desfasurat pe parcursul a doua zile si focul de artificii fiind
suportate din fondurile proprii ale primariei,iar restul cheltuielilor fiind acoperite din
sponsorizari.
Am organizat si sustinut financiar din sponsorizari și prin aportul propriu al
participantelor, petrecerea ocazionata de ,,Ziua Femeii,,pentru toate femeile din
localitate la caminul cultural Coslogeni,o locatie care in urma reabilitarii prin
proiectul,,Club cu specific pescaresc,, detine toate utilitatile .
PROTECTIA MEDIULUI
Comuna noastra este membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare
a deseurilor in judetul Calarasi "Eco Management Salubris"(cu o cotizatie lunara de
2.500 lei).
Au fost intretinute parcurile comunei.
Pe parcursul anului s-au efectuat lucrari de strangere a gunoiului de grajd si menajer de
pe malul raului Borcea ,din islaz si la rampele de gunoi,precum si actiuni comune cu
scoala pentru curatirea zonei verzi de-a lungul carosabilului. S-a reusit incheierea de
contracte cu un operator de colectare a gunoaielor menajere.
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PRIMARIE
Nu am reusit sa finalizam din lipsa de fonduri executia anexei gospodaresti la primarie
care s-a realizat in proportie de 80%,anexa care prevede un spatiu de garaj pentru
buldoexcavator si alte vehicule,precum si un spatiu de depozitare a lemnelor de foc.
De asemenea ,tot din lipsa de fonduri nu am finalizat lucrarea privind ,,Proiectarea,
furnizarea ,si instalarea unui sistem video de supraveghere in comuna Dichiseni,,in
valoare de 128.136 lei , pentru care am obtinut avizele legale si am demarat lucrarile de
executie fiind amplasat intregul echipament pe pozitiile stabilite in proiect,urmand ca
finalizarea sa se faca in anul 2018 .Am asigurat printr-o firma specializata serviciul de
paza si protectie a cetatenilor si bunurilor acestora , precum si bunurile comunitatii pana
in ultimele doua luni ale anului cand am inrerupt activitatea din lipsa de fonduri,suma
cheltuita in an fiind de 121.537 lei .Am efectuat lucrari agricole pentru pregatirea
terenului in scopul insamantarii acestuia cu lucerna pentru sustinerea crescatorilor de
animale.
ASISTENTA SOCIALA
S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor si care s-au incadrat in prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protectia copiilor minori cu probleme si a familiilor
acestora,de prevenirea abandonului familial si in parteneriat cu scoala si a abandonului
scolar. Au fost elaborate planurile de servicii si s-a asigurat protectia persoanelor cu
dizabilitati.
S-a raspuns in timp util la solicitarile judecatoriei,ale organelor de politie,s-au intocmit
anchete sociale.
Au fost indeplinite urmatoarele prestatii si servicii:
ajutor social : 24 cazuri familii si persoane singure
alocatii de stat: 17 cazuri
alocatii pentru sustinerea familiei: 75 cazuri
indemnizatii crestere copil: 11 cazuri
indemnizatii persoane cu handicap: 48 cazuri
subventii incalzire : 132 familii
anchete sociale : 180 cazuri
consiliere primara in vederea obtinerii prestatiilor si drepturilor conferite de lege : 10
cazuri
consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori: 10 cazuri
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Au fost achitate in totalitate indemnizatiilor persoanelor cu handicap in suma de
498.077 lei, s-au acordat ajutoare pentru incalzirea locuintei in suma de 26.013 lei si
ajutoare pentru incalzire persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001 in suma de
2.958. S-au acordat tichete pentru stimularea invatamantului prescolar in suma de
11.400 lei media lunara fiind de 23 de cazuri.

IMPRUMUT INTERN
A fost respectat graficul de rambursare a imprumutului acordat de BRD sucursala
Calarasi cheltuindu-se in acest an 100 lei comisioane bancare, 22.000lei rambursare
credit, 2.600 lei dobanzi, diferenta de achitat fiind de 14.276 lei. La acesta se adauga
imprumutul de la Ministerul Finantelor in suma de 3.500.000 lei,din care s-au rambursat
408.331 lei si s-au platit dobanzi in suma de 224.000 lei,din pacate rata aferenta
trimestrului IV 2017 nemaiputand fii achitata din lipsa de fonduri,cu atat mai mult cu
cat Consiliul Judetean nu a virat sumele necesare conform legii.

STAREA CIVILA
In anul 2017 au fost inregistrate :
-acte de deces : 24 cazuri
-acte de casatorie : 16 cazuri
-transcrieri acte de nastere : 3 cazuri
-documente privitoare la Starea civila mentiuni: 247 cazuri
REGISTRUL AGRICOL-AGRICULTURA
In acest domeniu s-au reinnoit un numar de 198 contracte de arenda .
Anul trecut au fost eliberate un numar de 1020 adeverinte care au avut la baza
inregistrari din Registrul agricol.
Au fost eliberate 40 certificate de producator si 40 de atestate de producator.
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URBANISM
In anul 2017 autorizatiile de construire, bransament electric și certificate de urbanism
au fost eliberate prin Consiliul Județean Călărași în conformitate cu protocolul de
colaborare încheiat.

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Au fost convocate un numar de 20 sedinte ale Consiliului Local (12 ordinare, 6 de
îndată și 2 extraordinare).
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost aduse la cunostinta publicului prin
afisaj la sediul Primariei Dichiseni.
Au fost adoptate un numar de 97 hotarari. Toate proiectele de hotarari au avut ca
initiator Primarul.
Prezenta consilierilor a fost buna, o relatie bazata pe colaborare in folosul
comunitatii,aparand interesele comunei si ale locuitorilor,aspecte ce sper sa
caracterizeze si activitatea pe parcursul anului 2017.
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
In anul 2017 au fost primite spre solutionare un numar de aproximativ 20 cereri din
partea cetatenilor, in afara solicitarilor de adeverinte. Cetatenii s-au adresat Primariei fie
reclamand anumite aspect (ordinea si linistea publica,clarificarea situatiei juridice a
unor bunuri) fie solicitand sprijin in rezolvarea unor probleme personale (ajutor in bani
sau alimente). La toate solicitarile s-a dat raspuns in termenul legal, neexistand
reclamatie. Totalul documentelor inregistrate in Registrul de corespondenta intrare iesire in anul 2017 a fost de 6.053.
Au fost emise un numar de 188 Dispozitii ale Primarului, marea majoritate cu caracter
individual(stabiliri de ajutoare sociale,alocatii,reincadrari) dar si de constituire de
comisii ,etc.
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si ale Hotararilor
Consiliului Local au fost afisate la punctul de afisaj al Primariei.
Referitor la audiente putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent,cetatenii fiind
obisnuiti sa intre in audienta la Primar cat si la secretarul comunei fara un program
dinainte stabilit.
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Consideram ca dotarile Primariei (acces la internet,telefon,fax)permit institutiei sa
raspunda exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta acestor relatii.Comuna
Dichiseni are si un site intretinut si actualizat zilnic, site care poate fi accesat la pagina
www.primaria.dichiseni@yahoo.ro .
Concluzii:
Am incercat in acest raport sa redau imaginea reala a situatiei social-economice si de
mediu a comunei si progresele inregistrate pe parcursul anului 2017.
Fondul funciar reprezinta principala resursa naturala a comunei, care valorificata
corespunzator reprezinta baza dezvoltarii comunei.Am facut si voi continua sa fac toate
demersurile necesare pentru reintregirea fondului funciar al comunei cu diferenta de
teren de recuperat de la ADS. Exista de asemenea si preocuparea pentru regenerarea
pasunilor pentru a venii in sprijinul crescatorilor de animale.
Insistam in sensul accesarii de fonduri prin AFIR pentru modernizarea drumului agricol
in extravilanul localitatii pentru inlesnirea deplasarii utilajelor agricole .
Preocupandu-ne in continuare pentru modernizarea infrastructurii, a cailor de acces,
trotuare,intretinerea imobilelor din domeniul public si privat, identificarea de terenuri
disponibile, urmarim de fapt atragerea de investitori pentru crearea de locuri de munca
si ridicarea nivelului de trai al locuitorilor,formarea profesionala si recalificarea
cetatenilor ,crearea conditiilor de acces la instruire si cultura.
Urmarim in continuare dotarea spatiilor existente si crearea unora noi pentru petrecerea
timpului liber de catre tineri in sensul educarii si emanciparii acestora, al cresterii
nivelului cultural al acestora.
Scolile si gradinitele sunt in atentia noastra astfel incat copiii nostri sa aiba conditii
civilizate pentru invatat, sustinem cu toate mijloacele organizarea si participarea
acestora la concursuri si alte evenimente propuse de scoala.

PRIMAR,
RADU IULIAN
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