PRIMARIA COMUNEI SCHITU
Nr. 169/19.01.2021.

RAPORTUL PRIMARULUI
cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei
Schitu la finele anului 2020
Doamnelor / Domnilor consilieri ,
În conformitate cu prevederile art.225, alin.3 din Ordonanta de urgenţă nr.
57/2019-Codul administrativ , primarul prezintă Consiliului local un raport anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, raport
care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei
publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile
publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile
autonomiei locale. Ca atare vă prezint starea economică şi socială a comunei Schiu
pentru anul 2020.
În anul 2020 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei faţă de anii precedenţi:
1.Populaţia Comunei :
Numărul locuitorilor din comuna Schitu este de 1542 locuitori. din care: Schitu 212
locuitori , Bila -408 locuitori, Cămineasca 510 locuitori şi Vlasin 412 locuitori.
2.Administraţie Publică
În anul 2020 s-au organizat 16 şedinţe ale Consiliului local Schitu din care
4(patru) şedinţe extraordinare şi 12 (doisprezece) ordinare în care s-au adoptat 54 de
hotărâri de către Consiliul local al comunei Schitu .
Hotărârile adoptate de Consiliul local au intrat în vigoare la data aducerii la
cunoştinţă publică sau comunicării în funcţie de caracterul normativ sau individual,
lucru ce s-a făcut fără excepţie.
Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege dar şi cea mai
importantă, din care decurg şi celelalte ,este asigurarea respectării Constituţiei,precum
şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României,a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi ale altor acte
normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor,ordine ale administraţiei publice
centrale,ale Prefectului şi a hotărârilor Consiliului judeţean) în condiţiile legii.
În acest sens, în perioada la care ne referim,s-a urmărit ca imediat de la
adoptare şi publicare a actelor normative, să se stabilească măsurile necesare
pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea.

-2În cursul anului 2020 şi până în prezent s-au emis de către Primarul
comunei Schitu un nr. de 127 de dispoziţii , în scopul bunei desfăşurări a activităţii
aceste dispoziţii au fost emise în diferite domenii cum ar fi: convocarea în şedinţe a
Consiliului local , acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei,
acordare
modificare,suspendare şi încetare de ajutoare sociale , acordare de ajutoare de urgenţă,
acordare, încetare, cererilor pentru alocaţia de susţinere, ajutoare sociale, constituire
comisii de evaluare a ofertelor pentru lucrări şi achiziţii publice , comisii receptie
obiective de investiţii , modificarea repartiţiei pe trimestre a cheltuielilor în
bugetul local, dispozitii numire comisii de inventariere , dispoziţii emise în
domeniul situaţiilor de urgenţă,majorarea drepturilor salariale pentru
funcţionari
publici şi personal contractual din aparatul de specialitate al primarului.
Au fost înregistrate în Registrul general până în prezent un număr 5664 de
acte în scădere faţă de anul trecut (5739) , au fost eliberate un număr de 872 de
adeverinţe (majoritatea pentru adeverirea deţinerii terenurilor în Registrul agricol
necesare la APIA,
schimbare B.I/C.I expirate) , un număr 23 sesizări
care au vizat diferite domenii
şi
care au fost soluţionate prin deplasarea
organelor locale la faţa locului şi prin răspuns în scris.
În anul 2020 s-au eliberat un număr de 2 Atestate de producător şi Carnete
de
comercializare
necesare cetăţenilor comunei pentru valorificarea
produselor
agricole pe piaţă.
În domeniul urbanismului s-au eliberat avize în vederea eliberării
certificatelor de urbanism si autorizaţii de construire de către Consiliul Judetean
Giurgiu .
3. Activitatea de starea civilă şi asistenţă socială pe anul 2020 se prezintă
astfel:
Total acte înregistrate 35
-naştere(adopţie)
0
-naştere(transcriere) 0
-căsătorie
3
- deces
32
- Total certificate eliberate - 57
- naştere
8
- căsătorie
9
- deces
40
- menţiuni
70
- livrete de familie emise 3
- dosare alocaţii copii 11
- alocatie pentru sustinerea familiei – 7 ;
- ajutor social- 8 ;

- anexa 24 (succesiune) - 38
-3În concluzie,putem spune că activitatea în domeniul administraţiei publice
s-a desfăşurat în condiţii bune, neexistând probleme majore care să nu fi putut fi
rezolvate.
4.Bugetul local
În anul 2020 situaţia economico-financiară a comunei Schitu s-a prezentat
astfel:
VENITURI - leiDenumire indicator Plan anual 2020 Realizat 2020
VENITURI TOTAL 9.920.791,67
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI TOTAL din care:2.992.766,97
-impozit venit din transfer imobiliar - 212,00
-cote si sume defalcate din imp.pe venit – 819.882,74
-impozite si taxe pe proprietate – 415.378,00
-sume defalcate din TVA – 2.727.686,00
-taxe pe utilizarea bunurilor – 54.318,00
-alte impozite si taxe – 3.504,00
-venituri din proprietate – 77.486,00
-venituri din amenzi si penalităţi – 63.694,00
-varsăminte din secţiunea de funcţionare – ,, -,,1.326.978,77
-varsaminte din secţiunii de dezvoltare ,, +,, 1.326.978,77
-diverse venituri -155.295,00
-subventii – 2.290,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI TOTAL din care: 6.928.024,70
- varsăminte din secţiunea de funcţionare – 1.326.978,77
-subvenţii de la bugetul de stat – 5.425.168,93
-sume excedent buget local ,, –,,152.732,58
CHELTUIELI -lei- 7.080.757,28
Denumire indicator Plan anual 2020 Realizat 2020
CHELTUIELI TOTAL -10.018.356,95
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -2.937.599,67
CHELTUIELI TOTAL din care:
AUTORITATI PUBLICE din care :
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA -66.262,61
INVATAMANT – 99.874,59
SANATATE
CULTURA - 75.672,47
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – 7.326,74

ASISTENTA SOCIALA – 422.251,00
LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA -783.136,37
-4PROTECTIA MEDIULUI - 79.422,30
DRUMURI SI PODURI – 95.224,72
AGRICULTURA , SILVICULTURA SI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI din care: 7.080.757,28
-AUTORITATI PUBLICE - 16.891,83
-ORDINE PUB. ŞI SIG. NAŢIONALĂ – 146.517,47
-CULTURĂ,RECREERE ŞI RELIGIE -642.093,79
-INVATAMANT – 3.651.246,36
-SANATATE – 102.504,70
-LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 204.335,40
-DRUMURI- 2.026.905,15
PROTECTIA MEDIULUI - 190.262,58
Am încercat să prezint cât

mai

detaliat bugetul local de venituri

şi

5.Asistenţă socială
În cursul anului 2020, au

beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001,

cheltuieli
având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate şi pentru o apreciere mai
aproape de realitate a activităţii desfăşurate.
După cum
s-a putut observa din prezentarea datelor de mai sus,în
cursul
anului 2020 s-a încercat şi putem spune că s-a reuşit încasarea taxelor şi impozitelor
de la contribuabili, acestea realizându-se într-un procent mai mare faţă de anul 2019,
cu mai puţine rămăşiţe la plata impozitului, datornici fiind unele persoane juridice şi
mai puţin persoane fizice, care nu şi-au achitat taxele către bugetul local la
termenele stabilite de lege .
O contribuţie importantă în realizarea acestui lucru o constituie schimbarea
opticii privind achitarea datoriilor ce le revin majorităţii contribuabililor personae
fizice şi juridice, cu toate că în multe cazuri situaţia economico-financiară a cetăţenilor
nu este dintre cea mai bună.
Cred că şi în anul 2021 o să avem o bună colaborare cu toţi contribuabilii
pentru a-şi achita toate datoriile şi contribuţiile la plata impozitelor şi
taxelor
locale stabilite conform legii.
Sperăm ca în
anul 2021 să se
realizeze încasarea majorităţii
veniturilor
prognozate în buget pentru a putea să ne rezolvăm toate investiţiile pe care leam
prevăzut pentru anul 2021 în proiectul de buget.

privind venitul minim garantat cu modificările
şi completările ulterioare,în
medie
un număr de 35 familii şi persoane singure, ajutor de încălzire cu lemne conform
O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, au
beneficiat în perioada 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 un număr de aproximativ
51

-5- ajutor de înmormântare: 5 persoane ;
Un număr de 21 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de
asistenţă , dintre care un număr de 3 au beneficiat de serviciile asistenţilor
personali, iar 18 persoane au beneficiat de indemnizaţie pentru persoană
cu handicap conform Legii nr.448/2006.
6.Învăţământ
Activitatea de învăţământ în comuna Schitu s-a desfăşurat în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Activitatea instructiv - educativă în cadrul comunei Schitu s-a desfăşurat
pe parcursul anului 2020 în trei şcoli si anume: Şcoala Gimnazială Prof ,, Dinu
Nicolae ,, Vlasin cu clasele I-VIII şi gradinită ;
Şcoala Primară nr. 1 Camieasca cu clasele I-IV ;
Şcoala Primara ,, Florin Niculescu ,, Bila cu clasele I-IV şi gradinită ;
Cheltuieli pentru învăţământ total 3.751.120,95 lei
din care:
- cheltuieli personal – 0 lei;
- bunuri şi servicii -98.933,57 lei;
- alte cheltuieli – 1.000,00 lei;
- cheltuieli de investitii – 3.651.246,36 lei
7.Biblioteca comunală
În comuna Schitu datorita implementării proiectului ,, Modernizare Camin
cultural sat Bila comuna Schitu, judetul Giurgiu activitatea privind miscarea
fondului de carte a fost suspendată din cauza proiectului mai sus mentionat, urmand
ca in anul 2021 aceasta bibliotecă sa isi deschidă usile complet modernizată şi dotată .
Salariatul bibliotecii comunale si-a desfăşurat activitatea în dadrul Primăriei
comunei Schitu .
Cheltuieli pentru bibliotecă in anul 2020 total –45.672,47 lei
din care :
-cheltuieli de personal – 43.433,00 lei ;
- bunuri şi servicii – 2.239,47 lei ;
8.Cultură .

Cămine Culturale
La sfârşitul anului 2020 Căminul Cultural se află în reabilitare conform
contractului de lucrări nr.5379/22.12.2017 încheiat cu SC EURO INVEST SRL.
9.Infrastructura locală
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urmotoarele obiective de investiţii :
,, Sistem alimentare cu apă sat Vlasin , comuna Schitu, judeţul Giurgiu,,
,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Schitu , judetul
Giurgiu,,
9.1. In anul 2020 a fost depus proiectul tehnic la
Ministerul Apelor si
Padurilor pentru proiectului ,, Construirea unei platforme comunale de depozitare
si gospodărire a gunoiului de grajd in comuna Schitu ,, urmând a se derula licitaţia
in vederea atribuiri constrctului .
În anul 2020 a fost emis ordinul de începere pentru proiectul ,, Amenajare
Parc şi Spaţii de Joacă în sat Vlaşin , comuna Schitu,judetul Giurgiu finantat prin
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) .
In anul 2020 s-au continuat lucrările la obiectivele de investiti :
Modernizare ,,Scoala Gim ,,Prof.Dinu Nicolae ,,sat Vlasin comuna Schitu,judetul
Giurgiu,, şi ,,Realizare dispensar medical rural sat Bila comuna Schitu, judetul
Giurgiu ,,.
In anul 2020 s-a continuat reactualizarea Planului Urbanistic General şi
Regulamentului Local de Urbanism conform contractului încheiat in acest sens.
In luna aprilie a anului 2020 a fost semnat contractul de proiectare şi
execuţie aobiectivului de investiţii,, Sistem centralizat de alimentare cu apă in satele
Bila şi Cămineasca comua Schitu, judeţul Giurgiu .
S-a intocmit studiul de fezabilitate pentru obiectivul ,, Dezvoltarea reţelelor
inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate
siguranţă , eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport ,
distribuţie şi consum final în comuna Schitu cu localităţile apartinătoare ( Schitu, Bila,

Cămineasca şi Vlaşin ) judeţul Giurgiu ,,.În acest sens s-a obţinut şi certificatul de
urbanism .
Pentru siguranţa cetăţenilor din comuna a fost schimbată reţeaua şi s-a
suplimentat numărul camerelor de supraveghere cu un nr. de 12 buc.
Ziua naţională a Românei a fost sarbatorită şi in comuna Schitu prin
depunerea de coroane la monumentele eroilor de pe raza comunei Schitu .
În domeniul situaţiilor de urgenţă au fost achiziţionate pentru completarea
materialelor necesare intervenţiei în caz de dezastre , următoarele :
- stingătoarele de incendii pentru sediul primăriei , scoli, au fost emise actele de
autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă , au fost adoptate hotărâri cu privire la
-7instituirea unor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru
contracararea efectelor perioadelor caniculare sau secetoase , au fost stabilite reguli şi
măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei..
Nu au fost înregistrate în anul 2020 incendii, doar unele nesemnificative la
terenuri cu vegetaţie uscată(păşuni şi fâneţe) , nu au fost incendii la bunuri mobile sau
imobile şi nu au fost înregistrate pagube importante. S-a întocmit contract cu firma S.C.
Gospodărire Comunală şi Întretinere Peisajistică Schitu SRL în vederea efectuării
deszăpezirii pe străzile şi drumurile din comuna Schitu .
10.Agricultură
În comuna Schitu sunt înregistrate la Registrul Agricol în anul 2020
un număr de 1153 gospodării.
Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din comună
se prezintă astfel:
-teren agricol total 5520 ha
- teren arabil - 4844 ha;
- păşuni -556 ha;
- vii/ livezi - 120 ha;
- forestiere - 11 ha;
- curţi si clădiri -138 ha;
Efectivele de animale la finele anului 2020 se prezentau astfel:
Bovine - 156 cap ;
Ovine - 2013 cap;
Caprine - 839 cap;
Porcine - 404 cap ;
Cabaline – 54 cap;
Păsări = 8311 cap;
Familii de albine =1077

11.Organigrama Primăriei Schitu (la data de 01 decmebrie 2020)
Paşol Ionel - primar
Vlad Nicolae - viceprimar
Gavrilescu Aurelia – secretar general
Cioaca Cornelia -Georgiana – ad. public
Georgescu Cristian Stefan (consilier personal al primarului)
Stedel Ştefăniţă -consilier (contabil )
Popazu Luminita Nicoleta –consilier (contabil)
Popescu George – referent (casier)
Mihaila Neli Gabriela- referent ( ag. agricol)
Cărăpănceanu Georgeta – consilier (stare civila )
Logofătu Rodica Florica- referent (asistenta sociala)
-8Musat Paul Dorel – referent –(SVSU )
Gavrilescu Adriana Denis - bibliotecar
Croitoru Florin – sofer (transport scolari )
Bădurla Gheorghe- muncitor calificat
Sandu Mariana – guard
12.Consiliul local
Vlad Nicolae –viceprimar /consilier local
Nica George – consilier local
Vîrban Marin - consilier local
Neacsu Mariana- consilier local
Martac Marian consilier local
Sandu Constantin- consilier local
Toader Ion- consilier local
Ene Florin- consilier local
Todircan Mariana – consilier local
Mosoia Ionel Viorel – consilier local
Simion Marian –consilier local

PRIMAR,
Paşol Ionel

