COMUNA BUNESTI
JUDEŢUL VÂLCEA

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA,
SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI BUNESTI PE ANUL 2012

Potrivit art 63 alin.(3) lit a din Legea nr.215/2001 - a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, primarul localităţii prezintă consiliului
local in primul trimestru al anului un raport privind starea economico-sociala si de mediu a
localităţii pentru anul precedent. Acest raport se doreşte a fi o imagine generala a activităţii
desfăşurate in cadrul primăriei in cursul anului 2012, a modului de soluţionare a problemelor
comunităţii locale.
In primul rând tin sa mulţumesc cetăţenilor Comunei Bunesti pentru increderea pe care
mi-au acordat-o, reconfirmandu-ma in funcţia de primar pentru mandatul 2012-2016. Potrivit
Legii nr 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, " primarul indeplineste o funcţie de
autoritate publica , asigurând respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ,
a prevederilor Constituţiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor si ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local ".
Consiliul local are iniţiativa si hotărăşte in condiţiile legii, in toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi. In urma alegerilor
locale din iunie 2012, Consiliul Local Bunesti este constituit din 11 consilieri, in următoarea
componenta :
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NUME PRENUME -

FUNCLIA

CEBUC AUREL - VICEPRIMAR
MUTU GABRIEL- CONSILIER
PALRU CONSTANTIN- CONSILIER
ILIEMIHAI -CONSILIER
BĂLAN ION CRINU - CONSILIER
DINCA DUMITRU- CONSILIER
SURDU D. ION- CONSILIER
TANASIE MARCEL- CONSILIER
ANTONIE IONEL- CONSILIER
TAPUSU ADRIAN- CONSILIER
GRIGOROIU MIHAI- CONSILIER

Apartenenţa
politica
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PNL
PC
PNL
PDL

Cu fiecare an care a trecut ne-am propus sa aducem imbunatatiri muncii noastre si speram
ca rezultatele sa fie vizibile. In acest sens, toate masurile stabilite in 2012, concretizate in
hotărârile consiliului si in dispoziţiile cu caracter normativ emise de primar, au avut drept scop

valorificarea oportunităţilor in vederea rezolvării problemelor cu care se confrunta comuna
noastră.
Consider ca un rol important in demersurile mele de implementare a politicilor publice
1-a avut consiliul local care mi-a acordat sprijinul in aplicarea programului de investiţii pentru
anul 2012 , prin acordarea votului pentru proiectele de hotărâre iniţiate de mine. Tin sa subliniez
ca relaţia de colaborare si consultare dintre consiliul local si primar a avut un singur scop si
anume rezolvarea problemelor locale , cu respectarea interesului general si, bineînţeles in
conformitate cu legislaţia in vigoare.
Aparatul de specialitate al primarului este o instituţie la dispoziţia cetăţeanului.
Activitatea aparatului de specialitate a fost directionata spre responsabilizarea deciziilor in
ramura de activitate, determinând angajaţii sa depună eforturi pentru creşterea performantelor
individuale Raportul pe care o sa-1 prezint este doar o sinteza a proiectelor realizate, o parte din
activitatea depusa in anul 2012 de către angajaţii instituţiei pe care o reprezint.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetăţeni, principii care trebuie sa guverneze
administraţia publica locala, redau mai jos activitatea desfăşurata in anul 2012, in ceea ce
priveşte procesul de eliberare a actelor normative si luarea deciziilor , buget-fmante, sociala,
urbanism , mediu, educaţie, cultura, sport, investiţii, priorităţi pentru anul 2013.
PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE SI DE LUARE A
DECIZIILOR
In cursul anului 2012 activitatea Primăriei Bunesti si a Consiliului Local Bunesti, judeţul
Vâlcea s-au desfăşurat in conformitate cu prevederile Legii 215/ 2001 privind administraţia
publica locala, cu modificările si completările ulterioare si ale Regulamentului de organizare si
funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Bunesti.
In perioada analizata, Consiliul Local Bunesti a funcţionat cu un număr de 11 consilieri si s-a
Întrunit in şedinţe ordinare si extraordinare, adoptând un număr de 43 hotărâri inregistrate si
comunicate, in termenele prevăzute de lege, autorităţilor si persoanelor interesate.
Fiecare şedinţa a presupus activităţi conexe : elaborarea proiectelor de hotărâre, Întocmirea
ordinii de zi, convocarea consilierilor, şedinţele comisiei de specialitate, intocmirea si redactarea
procesului verbal de şedinţa, participarea la şedinţele de consiliu, Înaintarea hotărârilor către
Instituţia Prefectului, in termenul legal, sigilarea dosarelor de şedinţa .
In exercitatea atribuţiilor sale, conform art. 68 , alin (1) din Legea 215/ 2001, cu
modificările si completările ulterioare , primarul Comunei Bunesti a emis un număr de 417
dispoziţii cu caracter normativ si individual , inaintate Instituţiei Prefectului si persoanelor
interesate, cu respectarea termenelor legale.
Structura aparatului propriu , conform organigramei aprobata prin Hotărârea Consiliului
Local a cuprins 2 demnitari si 20 salariaţi ( funcţionari publici si contractuali).
întâlnirea cu cetăţenii a avut loc ori de cate ori au fost solicitări din partea acestora, chiar
daca nu era program de audiente . Discuţiile au fost diverse, temele cele mai abordate fiind legate
de asistenta si protecţie sociala, locuri de munca, stare civila, urbanism, consultanta pentru
depunere dosare la APIA in vederea obţinerii de subvenţii, restituirea proprietăţii in baza legilor
fondului funciar, informaţii si verificări ale rolurilor agricole. Acest demers de a fi in contact
permanent cu cetăţeanul a dovedit suportul nostru fata de problemele comunităţii, creând o mai
mare incredere in administraţia locala.

SITUAŢIA ECONOMICA -BUGET -FINANŢE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE
In anul 2012 principala mea preocupare, in calitate de primar, si a întregului aparat de
specialitate din cadrul Primăriei Comunei Bunesti a fost gospodărirea eficientă a comunei si a
bugetului local, ne-am preocupat in mod deosebit de bunăstarea cetăţenilor din Bunesti incercand
sa obţinem o creştere economica la nivelul comunei. Am făcut eforturi pentru atragerea de
fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor propuse, am căutat sa atragem
investitori, am intreprins acţiuni pentru dezvoltarea infrastructurii comunei.
In comuna funcţionează 11 societăţi comerciale, cu activităţi in domeniul panificaţiei, a
comerţului, a prestărilor de servicii.
Infrastructura de telecomunicaţii este bine reprezentata, ceea ce dovedeşte ca avem o
comuna ce aspira la modernitate. Comuna Bunesti este străbătută de drumul judeţean 650 ce face
legătura Rm Valcea-Tg Jiu.
In ceea ce priveşte bugetul local, in anul 2012 a fost de 2.819.678 lei si provine din
următoarele surse :
• venituri din impozite si taxe
276.945
lei
• cote si sume defalcate din impozite pe venit
275.680
lei
• sume defalcate din TVA
1.779.004
lei
• subvenţii
488.049
lei
Impozitele si taxele locale au fost colectate prin sistem informatizat. In cadrul biroului
casierie s-au mai achitat sumele acordate cu titlu de ajutor de încălzire, sumele acordate
persoanelor beneficiare de ajutor social sau celor cu handicap, in baza dosarelor înregistrate la
compartimentul de asistenta sociala . S-au operat înmatriculări de autoturisme, radieri, s-au
eliberat certificate fiscale pentru persoane fizice si juridice.
Compartimentul de impozite si taxe s-a implicat in soluţionarea problemelor ridicate de
numărul mare de amenzi neachitate, procedând la Înaintarea către cei in culpa a somaţiilor si
titlurilor executorii, precum si inaintarea dosarelor in vederea transformării amenzilor in munca
in folosul comunităţii. In cursul anului 2012 s-au făcut 174 de somaţii si 174 de titluri executorii.
Prin biroul contabilitate s-a procedat la întocmirea bugetului, efectuarea plaţilor facturilor,
onorarea drepturilor salariale , s-a procedat Ia întocmirea inventarieri anuale a patrimoniului
instituţiei.
URBANISM SI PROTECŢIA MEDIULUI
In cursul anului 2012 in cadrai biroului de urbanism au fost eliberate un număr de 17
autorizaţii de construcţii , 14 certificate de urbanism . De asemenea s-au mai eliberat autorizaţii
de bransare si racordare la diferite utilităţi . Tot in cadrul acestui birou s-a monitorizat activitatea
de mediu la nivelul comunei prin organizarea de acţiuni de salubrizare .

STARE CIVILA
Atribuţiile de stare civila sunt delegate prin dispoziţie secretarului.
Având in vedere importanta întocmirii actelor de stare civila, , am asigurat buna desfăşurare a
acestui serviciu, actele de stare civila fiind păstrate si gestionate in condiţiile prevăzute de lege.
In cursul anului 2012 au fost înregistrate 3 naşteri in localitate din care 2 transcrieri, 9
căsătorii, 33 decese. In completare au fost inregistrate declaraţii de căsătorie, de deces, certificate
constatatoare de naştere si deces, au fost intocmite publicaţii de căsătorie , au fost intocmite
dosare pentru obţinerea avizului pentru transcriere , au fost inaintate extrase pentru uz oficial, au
fost primite radiograme , au fost eliberate adeverinţe si certificări ale stării civile. S-au completat
livrete de familie si s-au eliberat duplicate, in baza solicitărilor inregistrate.
REGISTRUL AGRICOL
Preocuparea de baza a locuitorilor comunei a fost si in anul care a trecut agricultura si
creşterea animalelor , ponderea cea mai mare fiind reprezentata de producţia individuala .
Culturile principale au rămas cele tradiţionale, cum ar fi cultura de căpşuni, de legume si pomi
fructiferi. La nivelul comunei sunt inregistrate 278 bovine, 69 ecvine, 1010 ovine. 130 caprine,
342 porcine, 4400 pasări, 500 familii de albine.
La registrul agricol sunt inregistrate aproximtiv 1800 poziţii de rol, din care 400 poziţii ale
strainasilor. In baza registrului agricol au fost eliberate carnete de producător agricol, s-au
eliberat adeverinţe pe venit pentru obţinerea de rechizite şcolare de către elevii din comună; au
fost eliberate, la solicitarea producătorilor agricoli, adeverinţe în vederea obţinerii de subvenţii
de la APIA ; au fost eliberate adeverinţe pentru O.C.P.I., referitoare la diverse probleme legate
de situaţia terenurilor; au fost eliberate adeverinţe necesare la evidenţa populaţiei.
ASISTENTA SOCIALA
Prin compartimentul de asistenta sociala s-a încercat sa se vina in sprijinul cetăţenilor aflaţi
in dificultate . In acest sens la finalul anului 2012 a rezultat ca s-a acordat ajutor social într-un
număr de 37 dosare . Au fost depuse 46 dosare alocaţii pentru susţinerea familiei. S-au acordat
12 indemnizaţii pentru creşterea copilului si stimulent de inserţie, conform OUG 48/ 2005 . In
urma cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei conform Legii 920/
2011, am avut in plata la finele anului 2012 un număr de 193 dosare . Au fost in plata 1 dosar de
asistenţi personali si 22 indemnizaţii de handicap. Au fost intocmite 23 dosare alocaţie de stat.

LUCRĂRI DE AMENAJARE
Obiectivele mele au fost dezvoltarea continua si modernizarea comunei .
In anul 2012 au continuat lucrările la Baza sportiva tip I in baza OUG 7/ 2006.
S-au finalizat lucrările de asfaltare in baza contractului de " Modernizare DC 167 - Bunesti
- Pausesti Maglasi km 0+ 000- 2+500 , Comuna Bunesti , judeţul Vâlcea " si in baza
contractului " Asfaltare DC 165 Bunesti - Pausesti Maglasi km 0+ 000- 2+500 , Comuna
Bunesti Judeţul Vâlcea ".

S-au făcut lucrări de asfaltare a unor uliţe in Satul Bunesti si lucrări de pietruire in
Brozbesti, punctul Mustatesti si in Teiusu , de la scoală la troiţa.
S-au făcut lucrări de reparaţie si modernizare la Remiza PSI, cu scopul de a o utiliza
temporar ca spaţiu de desfăşurare a activităţii Grădiniţei 2 Fireşti. S-au montat centrale pe lemne
la Baza sportiva tip II si la clădirea noua a primăriei.
S-au purtat demersuri concretizate in modernizarea si asfaltarea DJ 650 Bunesti-Ocnele
Mari.
Au continuat lucrările pentru elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al Comunei
Bunesti.
INVATAMANT, ACTIVITĂŢI CULTURAL-ARTISTICE
Consiliul Local Bunesti a acordat o atenţie deosebita accesului la educaţie pentru toţi copiii
din Comuna Bunesti .S-a asigurat, ca in fiecare an, incalzirea la scoală si la grădiniţa prin
cumpărarea de lemne, s-au făcut lucrări de dezinsectie, dezinfectie si deratizare . S-au făcut
reparaţii curente ; s-a amenajat o incapere pentru depozitarea laptelui si a cornului.
Consiliul Local Bunesti a coordonat si finanţat manifestarea tradiţionala " Sărbătoarea
căpşunului ". Aceasta manifestare are loc in fiecare an, in luna iunie si promovează valorile
culturale si spirituale ale localităţii Bunesti. Primăria s-a implicat activ , susţinând financiar
concursul de matematica " Micul Gauss " care se desfăşoară in fiecare an in luna iunie . La acest
concurs au posibilitatea sa participe elevi din toata tara.
Tot prin efortului primăriei biblioteca comunala a fost modernizata, s-a implementat programul
"Bibîionet ", ca urmare s-a observat o creştere a numărului de cititori si utilizatori de internet. .
De asemenea biblioteca s-a implicat activ in manifestările culturale organizate de scoală cu
ocazia zilei de 8 martie si a altor proiecte desfăşurate in cursul anului 2012.
SĂNĂTATE
In comuna funcţionează un cabinet medical uman care deserveşte cele 6 sate cu un medic si
un asistent de medicina generala . De asemenea in comuna isi desfăşoară activitatea un medic
veterinar si un asistent veterinar.
SITUAŢII DE URGENTA
In anul 2012, prin grija I.J.S.U., s-au asigurat tematicile de instruire şi regulamentul de
funcţionare pe suport magnetic. Comuna Bunesti are infiintat Serviciul pentru situaţii de urgenta
si o echipa de voluntari, constituita pe grupe de prevenire si intervenţie. In anul 2012 s-au
inregistrat incendii pe proprietăţile unor persoane fizice care au necesitat intervenţia trupelor
speciale din cadrul ISU Vâlcea . Deşi in cadrul SVSU Bunesti postul este vacant, atribuţiile au
fost delegate prin dispoziţie unui angajat al primăriei, astfel ca serviciul sa activeze la parametrii
normali.
ORDINE PUBLICA
In cursul anului 2012, in cadrul postului, de Politie Bunesti activitatea s-a desfăşurat in
conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002. privind organizarea si funcţionarea Politiei

Romane, precum si in baza ordinelor, dispoziţiilor si regulamentelor interne.Activitatea s-a ax
in principal pe rezolvarea solicitărilor cetăţenilor.

OBIECTIVE VIITOARE
Pentru anul 2013 am stabilit o serie de priorităţi si obiective de realizat, astfel:
- continuarea lucrărilor incepute la Baza sportiva tip I
- continuarea lucrărilor de asfaltare pe DC 167 B -Treime
- modernizare si asfaltare DC 158 B (din DJ 650-Coasta Mare )
- modernizare si asfaltare DC 158 C ( din DJ 650-Ocnele Mari)
- realizarea de trotuare
-construirea unei noi grădiniţe
-finalizarea procedurii pentru elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Bunesti
-organizarea arhivei primăriei
-repararea si modernizarea dispensarului medical
- extinderea canalizării in Satul Teiusu
- realizarea de concentratoare solare
PRIMAR,
Licenţiat in ştiinţe administrative
RADI VIOREL
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RAPORT
privind situaţia gestionarii bunurilor aparţinând domeniului public si privat
al Comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, pe anul 2012

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicata cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local i se prezintă anual de către
primar, un raport asupra situaţiei gestionarii bunurilor..
In conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale , răspunderea pentru
gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii administrativ- teritoriale revine
conducătorului acesteia. Conform prevederilor art 119 din aceeaşi lege constituie patrimoniu
comunei bunurile mobile si imobile care aparţin domeniului public al comunei , domeniului
privat al acesteia, precum si drepturile si obligaţiile cu caracter patrimonial.
Aparţin domeniului public de interes local acele bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor
sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de intres public naţional.
Potrivit Legii 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , unităţile
administrativ - teritoriale , respectiv Consiliul Local exercita posesia, folosinţa si dispoziţia
asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public in limitele si in condiţiile legii.
Prin Hotărârea de Guvern nr 1100/ 2005 pentru modificarea si completarea unor anexe la
Hotărârea Guvernului nr 1362/ 2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Vâlcea,
precum si al municipiilor, oraşelor si comunelor din Judeţul Vâlcea s-a reactualizat inventam!
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bunesti , conţinând un număr de 121
poziţii de bunuri, cu elementele de identificare aferente.
Potrivit prevederilor alin 1 al art 121 din Legea 215/2001 republicata, domeniul privat al
comunei este alcătuit din bunuri mobile si imobile, altele decât cele cuprinse in domeniul public ,
intrate in proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Bunurile care fac parte din
domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.
Prezentam mai jos situaţia anului 2012 privind bunurile ce aparţin domeniului public si
privat date in administrare , folosinţa , inchiriate sau concesionate unor autorităţi, instituţii, altor
persoane juridice sau fizice , pe baza de licitaţii publice , cu respectarea prevederilor legale in
vigoare , incheindu-se in acest sens contracte cu beneficiarii repectivi , in baza Hotărârii
Consiliului Local Bunesti, in conformitate cu prevederile alin î al art 123 din Legea 215/ 2001,
cu modificările si completările ulterioare : din cele 19 dosare de concesiune teren si spatii
inchiriate s-au incasat 52.036,20 lei.
Veniturile proprii incasate in anul 2012 au fost in suma de 276.945 lei.

Potrivit prevederilor art 122 din Legea administraţiei publice locale nr 215/ 2001 , cu
modificările si completările ulterioare, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativteritoriale sunt supuse inventarierii anuale .
In conformitate cu prevederile art 7 alini din Legea contabilităţii nr 82/1991 , republicata,
cu modificările si completările ulterioare , precum si OMFP nr 2861/ 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor ,
datoriilor si capitalurilor proprii , inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv
deţinute trebuie efectuata cel puţin o data pe an.
Prin dispoziţia nr 192 din 5.11.2012, Primarul Comunei Bunesti a numit o comisie care sa
efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public si privat al comunei, pe anul
2012 , având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv
ale comunei, precum si a bunurilor si valorilor deţinute cu orice titlu , aparţinând altor persoane
juridice sau fizice , in vederea intocmirii situaţiilor financiare anuale .
In anul 2012 s-au inregistrat ieşiri de bunuri din patrimoniul comunei prin casare cu
respectarea prevederilor legale in vigoare , in valoare totala de 14,52 lei.
In soldurile din evidenta contabila . la 31 decembrie 2012 situaţia patrimoniului Consiliul
Local Bunesti se prezintă după cum urmează :
Cont 208.1- programe de contabilitate , impozite si taxe, asistenta sociala , stare civila 14.973,72 Iei
Cont 21112-privat - contracte de concesiune si inchirieri-6424 Iei
Cont 21111-public - terenuri -3.538.741 lei
Cont 212- privat - clădiri -121.011,5 Jei (din care primarie-29.625,8 lei; scoală Bunesti
-68.050,87 Iei; scoală Teiusu-23.334,83)
Cont 212-public -35.664.984 lei
Cont 212-SAPARD -3.577.426,59 lei (cladire-2.779.135,89 + staţie epurare-798.290,7)
Cont 2131- 103.169,55 lei (primărie -81.433,65 lei; scoală-21.735,9 lei)
Cont 2131-baza sportiva II-centrala termica si montaj -24.573,88 lei
Cont 2133-mijloace transport -193.976,02 lei (primărie -75.071,18 lei +microbuz şcolar
-118.904,84 lei)
Cont 2133-SAPARD -18.403 lei
Cont 214- echipamente de birou -49.143,27 lei (primărie -19.500,46 lei + intrări 2012 4.448 lei + camin-0,28 lei +SVSU-11.143,16 lei+ baza sportiva II-14.051,37 lei)
Cont 231 -imobilizări corporale in curs -15.482.526,04 lei
Cont 303-obiecte de inventar - 153.882,03 Iei (primărie -61.384,38 +scoala-92.497,64
lei ).

Activitatea de inventariere s-a desfăşurat in perioada 5.11.2012- 5.12.2012 jar la sfârşitul
acesteia s-a incheiat procesul verbal nr 6732 din 17.12.2012 si raportul cu privire la scoatea din
uz a obiectelor de inventar de mica valoare si scurta durata , nefolosibile din cauza utilizării
indelungate a acestora si din cauza degradării, bunuri in valoare de 14,52 lei.
Din procesul verbal intocmit de comisia de inventariere a rezultat faptul ca inventarierea
generala a elementelor de activ si pasiv deţinute de Consiliul Local Bunesti s-a efectuat cu
respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii verificandu-se totodată si modul de păstrare, depozitare si conservare a bunurilor.
Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere a rezultat faptul ca operaţiunea a fost
finalizata in termenul legal, nu s-au constatat deficiente si nu s-au inregistrat diferente.
Gestiunea bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Bunesti s-a realizat in mod
corespunzător si legal, realizandu-se prin aparatul de specialitate din cadrul Comunei Bunesti,
administrarea si păstrarea coresunzatoare a acestora , in conformitate cu prevederile legale in
vigoare .

PRIMAR,
Licenţiat in ştiinţe administrative
RADI VIpREL

