PNMARIA COMUNA SCHITU
Nr.30l / 23.01.2019

RAPORTUL PRIMARULUI
ca privire la st&reu economicã, socialã çi de mediu u comuner
Schitu løJinele anului 2018
Domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art.63, alin.3, lit. "a" din Legea administratiei
publice locale nr.2I5/2001, republicatã, cu rnodificãrite çi completãrile ulteriaere,
primarul prezintã Consiliului local un rapori annual privind starea economicã,
social çi de mediu a unitãlii administrativ-teritoriale, raport core constituie momentul
bilan¡ului, ce se referã la capacitatea efectivã a administraliei publice locale de a
gestiona çi rezolvq în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice çi
patrimoniul localitð¡ii în interesul comunitãlii locale pe principiile autonomiei locale.
Ca atare^vå prezint starea economicå çi social.ã a comunei Schiu pentru anul 2018.
In anul 2018 nu au surt¡enit modificãri asupra teritoriului localitãlii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele cornuneifqA anii precedenlì;
l.Populaliø Comunei :
Numärul locuitorilor din comuno Schitu este de 1681 locuitori. din care: Schitu 258
locuitori , Bila -416 locuitori, Cãmineqsca 521 locuitori çi Vlasin 486 locuitorì.
l{umãrul populaliei afost în continuã scãdere lafel ca çi anii treculi. Din
pãcate tendinla este de scãdere .
Cauze ale depopulãriì
- îmb ãtr ânir e a p opul al i e i
- lipsa locurilor de muncã pentru tineri, care sã stabilizeze tineretul în comunã.
2.AdminisÍrølie P ub licã
În anul 2018 s-au orgqnizat 15 çedinle ale Consiliului locql Schitu din care
3(trei) çedinle extraordinare çi 12 (douãsprezece) ordinare în care s-au adoptat 61 de
hotãrâri de cãtre Consiliul local al comuneí Schitu , toate fiind legale,neprimind
observalii asupra legalitãtrii acestora,ceia ce denotã cö aceste hotðrârí au fost bine
structurate çi discutate în cadrul çedin{elor cr¡nsiliului local
Hotärârile adoptate de Consili.ul local au íntral în vigoare la data aduceríi
la cunoStinlã publicã sau comunicãríi înfunclie de cara.cterul normativ sau
individual, lucru ce s-aJãcutfirã exceplie.
Trecand la atribuliile proprii, prima, prevãzutã de lege dar çi cea maí
importantã, din care decurg çi celelalte ,este asigurarea respectärii Constituliei,precum
çi punereø în aplicøre a legilor, a decretelor Preçedintelui României,a hotãrârilor
çi ordonanlelor Guvernului, a hotãrârilor consiliului local çi ale altor acte
.
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normative (ordine çi instruclíuni ale rniniçtrilor,ordine ale administraliei publice
centrale,qle Prefectului çi a hotãrârílor Consiliului jude¡ean) în condí¡iîle legii.
In acest sens, în perioada lq care ne referim,s-a urmãrít ca ímediat de la
adoptare çi publicare a qctelor normative, sã se stabileascã mãsurile necesere
pentru puneree în aplicare a sarcinilor reieçite din acestea.
Î, cursul anului 2018 çi pânã în present s-au emis de cãtre Prim.arul
comunei Schitu un nr. de 170 de dispozi[iÌ , în scopul buneì des/ãçurãri a activitõçii
,aceste dispozilii auþst emise în díferite domenií cum ar fi; convocarea în çed.i4e a
Consiliului local , ecordaree, ajutorului pentru încãlzìrea locuinlei, acordarea
modificare,suspendare çi încetarea de ajutoare sociale , acordare ajutoare de urgenlã,
acordare, încetare, cererilor pentru alocalia de sus{inere,precum çi recuperaree- tlnor
sume încasate necuvenit indemnizatie asistent personal sau ajutoare sociale,
constituire comisii de evaluore e, ofertelor pentru lucrõri qi achìzilii publice ,
modificarea repartiliei pe trimester a cheltuÌelilor în bugetul local, dispoiti numire
comisìi de inventariere dispozì{ii emise în domeniul síhnçiílor de urgenlä,majorarea
drepturilor salariale pentru funclionarí publici çi personal contractual din aparatul
de specialitate al primarului,
Au fost înregistrate în Registrul general panã în present un numãr 5052 de
acte în creçtere fa¡ð de anul trecctt , auþst eliberat un numãr de 490 de adeverínle
(majorìtatea pentru adeverirea delinerii terenurilor în Registrul agricol necesare
la APIA, schimbare B.I/CJ expirate) , utr numõr tS sesizðri care auvizat
diferite domenii çi cere aufost solulionate prin deplasare organelor locale la
fala locului çí prin rãspuns în scris.
In anul 20lB s-au eliberat un numãr de 14 Atestate de producãtor çi Carnete
de comercializare necesare cetãlenilor comunei pentru valorificarea produselor
agricole pe pìa{ö.
In domeniul urbanismului s-au eliberat avize în vederea eliberãri
certfficatelor de urbanism si autarizatilar de construire autorizalii de construire
de cãtre Consiliul Judetean Giurgiu.
3. Activítutes de størea civilã çi ø.sistenlã socictlã pe anul 2018 se prezintã
astfel:
Total acte înregistrate 45

-naçtere(adopfie)

A

-naçtere(transcriere)

I

-cõsãtorie

-

I

deces

35
- Total certificate eliberaten
- naÇtere
1l
- cãsãtorie
12
- deces
4/
- menliuni
7I
- l.i.vrete de fami.lie emi.,se I

-

70
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- dosare alocalii copíi I1
- anexa 24 (succesiune) - 34
Activitatea de stare civilã afost veri,fìcatã de Direclia publícã Comunitarã
de Evidenlö a Persoanei Giurgiu pentru anul 20 t7-2018 în data de 07.03.2018, când
s-a constatat cã aceasta s-a desiãSurat în condi¡ii corespunzãtoare în conformitate cu
legßlalia în domeniu.
În concluzie,putem spune cã activitatea în domenitil adminístraliei publice
s-a des/ãçurat în condi¡ii bune, neexistând probleme majore care sã nu poatã
fi
rezolvate.
4^.Bugetul locøl
In anul 2018 sítualia economico-financí.arð a comunei Schítu s-a prezentat
astfel:
VEI\TITURI - leiDenumire indicator Plan anual 2018 Realizat 2018
VENITUKT TOTAL 3. 1 1 7.68 1,49
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI TOTAL din care : 2. I t0. I 45, 68
-impozit venit din transfer imobiliar - 6.788,5{)
-cote si sume defalcate din imp.pe venit - 346.690
-impozite si taxe pe proprietate - 420.266
-sume defalcate din WA - 1. 147.233,02
-taxe pe utilizarea bunurilor - 34.789
-alte impozite si taxe - 2,790
-venituri din proprietate - 76.347
-venituri din amenzi si penalitãlì - 68.725,3i
-varsãminte din secliunea defunclionare - I15.300,50
-varsaminte din sec{iunii de dezvoltare * I I5.300,50
-divers e veníturi - I 06. 3 00
-subventii - 5.522

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITUN TOTAL din care: 1.t17.535,81
- vursãminte din secliunea de funclionare - I I 5.3 I2,79
-subvenlii de la bugetul de stat - 669.A49,13
-sume primite de Io tlE- ITEADR- 233.173.89
-sume excedent buget local - 94.411,83
CHELT(IIELI -lei- l.I Lt.9-?7 63
Denumire indicator Plan anucl 2018 Req"lizat 20lB
CHELTUIELI TOTAL - 3. I ] 7.68 ],49
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -.7,A99.2 62,9 I
CHELTIIIELI TOTAL din care:
AUTORITATI PUBLICE din care

ORDINE PUBLICA SI SIGLTRANTA
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INVATAMANT _ ] 12.265,]2

SANATATE
CULTURA . 48.443,01
ALTE SERVICil PUBLICE GENERALE ASISTENTA SOCIALA _ 341.803,00
LOCUINTE,SERVICT SI DEZVOLTARE PUBLICA 279.540,34
PROTECTIA MEDIULU 68.970,22
DRUMURI SI POÐURI _ 76.869,76

-

AGRICULTURA , SILVICULTURA SI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI din care:
-AUTORITATI PUBLICE _ 5.7.536,19
-oRDrNE PUB. Çr SrG. NATTONALÃ -

-]ULTUR 4,RECREERE Çt RE LIGIE -368.935,30
4 1.866,67
-TNVATAMANT
.SANATATE

-

-

-LOCUINTE ,SERVIC{T SI DEZVOLTAR.E PUBLICA
-DRUMURI- 157.8r7,34
PROTECTIA MEDIULUI - 46.65{),0O

- 584,045,20

Am încercat sã prez,int câr ¡nai detaliat bugetul local la veniturí çi cheltuieli
având în vedere complexitatea activitãlilor des/ãçurate çi pentru o apreciere mai
aproape de realitate a activitãlií desJãçurate.
Ðupã cum s-a putul observa din prezentarea datelor de mai sus,în cursul
anului 2018 s-a încercat çi puteln spune cã s-a reuçit încasarea taxelor çi impozitelor
de la contríbuabili, acesteq realizându-se într-un procent mai mare fa¡ã de anul 20I7,
cu mai puline rãmãçQe la plata ìmpozitului, datornicifiind unele persoane juridice çi
mai pulin persoane fizice, care nu gi-tzlt achitat taxele cãtre bugetul local. la
termenele stabilíte de lege
O contrihulie imporÍanfõ în realízarea acestui lucru o constituie
schimbarea opticii privind achitarea datoriílor ce le revin majoritälií
contribuabililor personqe,fìzice Si -Ìuridice, cu toate cã în multe cazuri sítua!ía
economico-financiarã a cetãlenilor nu este dintre cea mai bunõ.
Cred cã çi în anul 2A19 o sä qvem a bunã colaborare cu toli contribuabili
pentru o-Çî achita toate datoriile çi contribu{iile la plata impozitelor çi taxelor
locale stabílite conform legii.
Sperãm ca. în anul 20l9 så se rea,lizeze încasarea majorítãlíi veniturílor
prognozate în buget pentru a tsz¿îea sã. ne rezolvðm toate invesTi{iile pe care le-am
prevãzut pentru anul 2019 în proíech,tl de buget.
.

5.Asistenlã sociulã

Î, cursul anului 2018, au

beneficiat de previederile Legii nr.4l6/2001,
privind venitul minim garanlar cu modificãrile çi campletãrile ulterioare,în ntedie
un numõr de 38 fanilii çi persoone ,singure, a-iutor de încãlzire cu lemne conform
O.U.G. nr.70/201 I, privind miist¿ríle de proteclie socialã în perioada sezonului rece, au

-5fomilii/persoane singure,ìar în perìoada 0I decentbrie 20I B -3 I martie 201 9 un numãr
total de 5 familií/persoane síngure ..
- pentru ajutor de înmorrnântare: 4 personae lei:
Un numðr de 23 persoane cu handicap accentuat çi grav au beneficiat
de asistenlã , díntre aceçtía un nutnctr de 3 au beneficiat d.e serviciile
asisten{ilor personali, íar 20 persoane a.Lt beneficiat de indemnízalie pentru
persoanã cu handicap conform. Legíi nr.449/2006.
6.ÎnvãlãmânÍ
Activitates de învã¡õmânt în comuna Schitu s-a desjãçurat în conformitate
cu legislalia în vigoare.
Activitateu instrucTive - educo¡ivã în cadrul comuneí Schitu s-a des/ãçurat
pe parcursul anului 2018 în trei Çcoli , si anume; $coala Gimnazialã Prof ,, Dinu
Nicolae ,, Vlasi.n cu clasele I-Wil ,si grudinitã ;
$coala Pritnarã nr. I Camieasca c¡,¿ clasele f-IV ;
$coala Prímara ,. Florin Nículescu ,, Bila c.u clasele I-IV çi gradínitã ;
Cheln.tieli pentru înva¡ãmânt total I54.131,79 lei
din care:
- cheltuieli personal - 29.447. Iei,.
- bunuri çi servicií -'/8.818,1û. lei;
- alte cheltrielÌ - 4.0A0.02 lei;
- cheltuieli rie investitíi - 4l.866,67 lei
7.Bibliotecu comuna\ä

Schitu futiclioneazð : tingurã bibliotecã deservitð de o singurõ
"ornrrra
persoanã angajatã pe posi de bibl.ote.cc¡, Ín c¡nul 20]B biblíoteca afunclíonat în
condi¡ii foarte bune , avem un spali.u. adecvctt bine între{inut. Actualmente existã un
fond de carte díversi/icat.
În

Activitatea se desJãçoarã în condi¡íí bune, în spalii corespunzãtoare,
igienizate çi bine încãlzite
Biblioteca Schítl.t are ?¿yt nt¿mãr de tr1.û18 volr¿me.
Inanul 20lB au þst donate cãríi dinpartea d-luí l'{egruN.Iondin
comuna Schitu, jucletul Giurgiu
Cheltuieli pentnt bibliotecá ín anul 2ûlB total -48.443,01 leí
din care :
-cheltuieli de persanal - 39.273,t1. lei ;
- bunuri çi servìcii - 9.I70,00 lei ;
S.Culturñ "
Cãmine CulÍurale
La sfarçítuÌ anului 20lB Camimi Cultu;'ctÍe se aflå în reabilitare confornt
contractului de lucråri nr.5379/22.12.2017 încheiat cu SC EURO INYEST SRL.
9. I nfrøstr uct urs loc al ã
.

.
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In anul 2018 s-au continuat lucrãrile urmând a se finaliza çi proiectul ,,
Sistem alimentare cu apä sat V\asin , cotnuno Schitu, judelul Gíurgiu .
9.1.În urma primiriifinantãrii de la IúDRAPFE s-au rnodernizat scolile din
satele Bila çi Cãntineqsca , iar ín anul 20IB aufost ínaugurate cele doua scoli.
9.2. In anul 20lB afost depus la Ministerul Apelor sí Pødurilor studiul de
fezabilitate in datq de 28.09. în vederea íncheíerí contractului definantare pentru
proiectul ,, Conslruirea unei plutforme comunele de depozitare si gospodãrire u
gunoiului de gruid i.n comunø Schitu,,.
In anul 20lB aJb,st,semnat contrsctul de lucrári nr. 3202/13.08.2018
pentru realizarea proîe.ctului,, Lucrãri de reabílitare si modernízare retea de iluminat

public comuna Schitu

cu o valoare de 42I "435,60 tei , constând în inlocuirea
corpuri de iluminat cu led.

a

550

In lunct augu,rt 2018 s-a încheiat confi'qch¿t de lucrãri pentru realizarea

obiectivului ,,Modernizare Scoala girn. ,,Praf.Ðìrcu l{ícolae ,,sat V\asin comuna Schítu
judetul Giurgiu ccr o valoare de -5.69.3.485,9[ì lei ;
La sfârsitul antil 20 Ì8 mai e.xact in lt¿na noiembri.e a_fo,gt semnat çi contractual de
lucrãri pentru, ,,hl[odernízare rirumuri de inletes locol ín camuns schitu , judetul
Giurgiu ín valoare de - 6.243,901,32 . leí
La s/ârsitul ant¿lui 2018 a.fost semv¿a.t contrachtal definantare nr.
C1920074X21613190283Ct din Ul.Ì;J.20lB pentr:s obiectivul ,, Amenajare parc çi
spa{ii de joacã sat Wasin, con¡.SlcÌzítt¿ în valos,re rte 481.325,53 .lei
In domeniul pratecliei mediului sut¿ reslizst urmãtourele:
- S-a luat ntãsurí pentru. ínterzi.cereo aruncãrii gtutoit,tlui la granpa de gunoi
care afost închí,sã,de qsemeneo s-ou luar masuri pentru interzicereaformärii de
depozite de gunoi pe reza cotnunei Schitu (pùraie locurí virane). S-au luat mãsuri de
curã¡ire a albiilat' c'¿¡rstu'iior de apã din corqu;nà .1,[u am avut probleme în anul 20]8
în ce-ia ce privertie poluúrile uc.clclentale cti riiferiíe substan¡i chìmice , accidente satt
alte even.ime.nte pe teríloriul çdwiníçtt'l)tiv o,! comunei Schin. S-a mentinut çi in
anul 20lB contractul cu,ûrma ,5'C ECOGREE:Ì¡ specializatã pentru ridicarea gunoiuluí
.

menajer de la gospodãriile oopu!atieì

În t{omeniul situøfiitor

de urgenlã att,iost acÌzizi{Ìonate pentru completarea
materialelor necesare inlerven{iei în caz de d,zzastre , zrmãtoarele
- stingãtoarele de inceriiíi pe.i,ttru sedíul primãrieí , scolí, çí cãmine culturale, au
fost emise actele de atlrori'tqte ín Comeni¡;i situafiilor de urgen{ã , au þst adoptate
hotãrâri ctr privíre la iqsti.tuireq unor regt.tli ,ii màswrí de prevenire çi stingere a
íncendiilor pentru conlracararea efeclelor peri.oadelor caniculare sau secetoase , afost
stabilite reguli çi wõsuri de r:revenire a ¡'ncendiit'cr lo gospodãriile popula{iei..
Nu au fost í.nregístrate. în cnt¿l¡¿i 20 ¡8 íncendii, doar unele nesemnificative la
terenuri cu vegetalie u::cat'á(p,1.,ittrii ;¡i .frinefe) , im auþst incendiì la bunuri mobile sau
imobile çi nu au /bst îru'egistr',t;:c, rsagube imço¡"lsnte. S-q întocmit contract cufirma S.C.
;

deszãpezirii pe strãzil.e çi drunrurile din con'utnct Schi.iu

.
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l0.Agriculturìí
In comuna Scltiîu

s'unt
înregistrate Ía Registrul Agricol în anztl 20IB
un numãr de 831 gospoclãrii.
Din punct de vedere aÌ categilriei de Jbtosin¡ã. îeren.uril.e agrícole din comunã
se prezintã astfel:
-teren agricol total 5.520 ha
- teren arabíl - 4844 ha;
- pãçuní -.556 he;
- vii.l llvezi - l2{} ha;
'ha;

- þrestíere- lI
- curli si clådiri -l38 ha;
Efectívele de anímc¿le laf.neÍe onului 2alB
Bovine - 398 cüp ,"
Ovine - 2t3û9 cao,'
Caprine - Bl2 ,?api
Porcine - 445 c{tp ,.

se

prezentau astfel:

Cabalíne- 16.3 cc:p:
Iepuri - 370 cap;

Pãsãri:

72A6 cap,.
Fqmilíi de all¡ine : 35t]

Il.organigrøm* Primãriei schitu
Paçc,l lonel - priina;"

(tø data de

0I decmebrie 20Is)

Vlad lVícolae - vícepriwar
Gavrilescu ,4ut'elia - sect et{tr
Cioc¿ca Corneiia -Ge:argian - ad. public
Georgescu Cri,stian Stefan (consilier personal al primaruluí)
St ai u¡ R eníka - l.,t.t cis.t¡a -r,'ons ili.er honta hil )
Popant Lt¿¡ni¡títc Nícaleta -consilíey (contabil)
Popescu (ìeorge - re{erent (casier)
Mihaila Ì{eli Gr¿briels,- referent ( ag. agricol)
Cãrãpãnceanu iìeorqeta - con,gilier (stare civila )
Lo goJãn,R o d i c ct F I o r i c a- r e-fe r ent (a s ì s t e n t a s o c í al a.)
Musat Paul Ðorel - re{erent -ISVSU }
Gavrilescz¿ Adrisna l)enis - híhliatecrsr
Croitoru Florin - sofer (transport ,scolarÌ )
Bãdurla Gheorglte- tnuncitor califi cat
Sandu Mar"ìanç --guard

I2.ConsiliuI locai

Nica George

- consilíer local

Sandu Constantin- consilier local
Neacsu Marian* eonsílier local
Iulíreea Tudor- consilíer local
Negru Mílicð- consilier local
Sutullorîan- c onsíÍíer t o caT
Trînc,ã lulçria

eonsílier local
Ivan Stelìan- eonsìlier local

-

P R:T M

PaçqI

,

