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EUROLAINE -0214010850

ANUL flNANCIAR 2006

Bugeiul anului 2006 a fost de 1 1.640.000. lei din care 38.500-venituri
n ran  r i i
} J ,  \ . , t / | , ' .

Repaftizarea bugetului s-a feeut astfel:

a

I

- 348.900. lei

-  1.416 - 32.000. lei
- 59.000.1ei

444.500. lei;
311.000. le i

3.000. lei
37.500. lei
2.500. lei

348.900. lei
129.000. lei

10.000. lei

70.000.1ei

. Salarii

.  Cheltuiel imatrer iale

. Capital

COPII INSTITUTIONALIZATI

. Salarii

. Cheltuieli materiale

. Sirend

. -,2.500. - Bibliotecd

. 5OO. - CAMIN CULTURAL

ILUMINAT PUBLIC

P.U.G. (avize)

SOMERI
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9.

80.000. lei
1.400. lei
7.000. lei

3.000. lei .

20.000. lei.

4.500. lei.

74.000. lei

3.000.1ei

135.000. lei

10. AGRICULTURA

1'1.DRUMURI

1. INVATAMANT
. Salarii
. Burse
. Chel iuel imater iale
. lnvest i t i i

Ajutor social 
tL

Asistenld personald



I. ADMINISTRATIA PUBLICA

Obiectivul nostru de bazd oe care ne-am axat in perioada ultimului an a
fost sd realizdm o administralie publicd eficientd, cinstitd 9i echitabild.

in acest sens s-a continuat dotarea Primdriei Pdncegti cu echipamente,
respectiv: 2 calculatoare pefformante, imprimante cu scaner, iar Serviciul de
Urgenld cu 1 FAX gitelefon.

Pentru linerea corectd a evidenlelor la nivelul Primiriei, dar gi pentru
realizarea unui circuit fluent al documentelor s-au achizilionat -4Softuri
(contabilitate in partidd dubld , salarii, taxe 9i impozite, asistenld sociald).

in ceea ce privegte gestionarea corespunzdtoare a patrimoniului public,
prevenirea corupliei gi eliminarea risipei menlionez :

. Contractarea de lucrdri, bunuri gi servicii la prelul pielei, cu
respectarea legislaliei privind achizili i le publice;

. Gestionarea corectd a domeniului public 9i privat al comunei, iar in
viitor se va demara punerea in aplicare a programului informatizat
pentru domeniu public gi privat al comunei.

Pentru a preienta concret activitatea administraliei publice locale pe
parcursul anului 2006 am realizat o sintezd a principaleleo sarcini dupd cum
u(meaze:

A. SERVICIUL DE SEGRETARIA I  SI  S IAHt UIVILA
in baza orevederilor L.24712005la Comisia Locald de fond financiar

au fost inregistrate 171 dosare:
-validate = 46
-invalidate -125
-emise T.P. = 7

La Legea 1Ol2O01 a fost inregistrat l Dosar aflat la comisia
Monumentelor lstorice pentru a fi solulionat.

Pe parcursul anului 2006 au fost consemnate:
- 3 cdsdtorii
- 19 decese
- nou ndsculi.

in ceea ce privegte activitatea legislativd au fost emise 54 HotdrAri de
Consiliul Local gi :175 dispozilii de Primar.

B. SERVICIUL DE CONTABILITATE, FINANTE TAXE SI IMPOZITE

S-a urmdrit incadrarea in limitele bugetare aqa cum au fost ele
aprobate prin Hot. Cons. Local de aprobare a bugetului pe 2006, precum 9i
celelalte H.C.L. privind rectificarea de buget.

- asigurarea inregistrdrilor contabile gi urmdrirea corectitudinii pldlilor;
- deschiderea de crdite bugetare pe capitole
- asigurarea incasdrilor la bugetul local;
- asigurarea evidenlei gi inregistrarea in contabilitate a operalii lor

patriminiale
Pentru anul 2006 veniturile proprii au fost de 109.700. lei, inregistrdLndu-

se un grad de incasare de . . . . . . . . . . . . . . .



Cu toate eforturile.depuse (crearea a 2 posturi de contabil 9i scoaterea
lor la concurs, Primdria PAncegti nu a reugit angajarea unui contabil, operaliunile
contabile fiind indeplinite cu mari eforturi de cdtre operatorul de rol. Din acest
motiv cu toate cd au fost alocate sume pentru cursuri de perfecfionare nu s-a
putut pafticipa.

A fost indeplinit de un referent care participa la cursuri de pregdtire de
scurld duratd subvenlionate de primdrie;

- s-a reugit la finele anului 2006 achizilionarea unui program soft -

asisten!d sociald
In baza prevederilor L.416/2001 privind venitul minim garantat au fost

intocmite 9i gestionate - dosare pentru care s-a cheltuit suma de (3.2001ei).
ln ceea ce privegte proteclia persoanelor cu handicap au fost inregistrate

un numdr de . . . . . . . . . . . .asistenl i  personal i  Ei  un numdr de . . . . . . . . . . indemnizal i i  pentru
care s-a cheltuit suma de 59.000 lei.

Pebaza prevederilor Legii76120O2 au fost angajate 18 persoane;
- 18 persoane pentru per. lan.- maftie;
- 2 persoane pentru per. l mai - 30 oct.;
- '1 5 persoane pentru per. 1 nov. - 15nov.

De asemenea am fost preocupati pentru aprovizionarea ritmicd gi la timp
cu lapte praf pentru nou ndsculi care beneficiazd de acest ajutor.

D.p.d.v. demografic situalia este ingrijordtoare, sporul natural este
negativ inregistrdndu-se doar 15 nagteri la 19 decese. Se observd un proces
rapid de imbdtrAnire a populaliei.

D. COMPARTIMENTUL DE URBANISM SIAMENAJARE
A TERITORIULUI

in anul 2006 au fost elibeiate 19 Certificate de Urbanism gi 3 autorizalii
de Construclii .

Funclionarul care se ocupd de Urbanism a participat la cursuri de
pregdtire privind achizili i le publice.

ln 2005 a fost aprobat PUG. Com Pdncegti la finele anului 2006 avdnd
obtinute aproape toate avizele cu exceplia Acordului Unic.

Activitatea de dezvoltare publicd gi de locuinle a avut in vedere dezv. 9i
imbundtdlirea infrastructurii in comuna noastrd.

Faptul cd pentru anul 2006 nu au existat programe de finanlare externa,
putem menliona cAteva realizdri finanalate din bugetul local.

Sediul administrativ al comunei -
- s-a continuat acliunea de reabilitare prin acoperirea cu tabld a unei p6(i

din acoperig gi vopsirea celeilalte pdrli;
- s-a reugit construirea unui gard care inconjoard sediul Primdriei pe 2/3, iar

in 2007 se va finaliza imprejmUirea sediului Primdriei.



DRUMURILE PUBLICE
- s-a reugit receptia in vara anului 2006

a D.C. Poienari-Dagdla, asfaltat printr-un program SAPARD de comunele
Dagdla(lagi) gi Poienari (Neam!) in lungime de 7 Km care face legdtura cu
com. Poienari iar mai deparle cu oragele Roman giVaslui.

- s-a continuat activitatea de intrelinere
gi reparare a drumurilor comunale imprdgtiindu-se o cantitate de .'..".'....mo
balast in valoare de 316 mil., in satele Patricheni, Talpdldi, Ciurea, Holm,
PAncesti. Pe aceste drumuri s-au realizat lucrdri de refacere a terasamentelor
gi construirea de ganluri pentru scurgerea apelor.

- s-au construit
recuperabile 2 podele unul din beton cu grinzi de lemn peste
unul din grinzi in satul Tdlpdldi.

din materiale
pdrdul Valcdu gi

ILUMINATUL PUBLIC
- S-au montat 20 de .......... 9i au fost inlocuite 50 de becuri reugindu-

se la finele anului 2006 ca in toate satele comunei iluminatul public sd nu mai
fie o oroblemd.

- in ajunul sdrbdtorilor de iarnd s-au montat in centrul comunei 300 m
cablu pentru,,Pomul de larnd"!.

SALUBRITATEA
Degi nu avem un serviciu public in acest sens, ne-am preocupat pentru

pdstrarea gi intrelinerea curdleniei pe teritoriul comunei .
Se vor aloca fonduri pentru a achiziliona pubele precum 9i pentru a

incheia un contract cu o firmd de salubritate pentru transportul deqeurilor.

- a fost creat Serviciul gi incadrat un $ef Serviciu de Urgenle.
- s-a amenajat un spaliu destinat special Serviciului de

Urgen!d.
- s-a achizilionat o siren6, Fax, telefon, instinctoare gi alte

materiale necesare protecliei civile.
- s-a . reu$it construirea unui pichet de pompieri in satul

Pdncesti; iar pentru anul 2007 avem in plan ca in fiecare sat
sd construim cdte un pichet de pompieri.

. j '

ln acest domeniu am continuat acliunea de imbundtdlire a
confortului in spaliile de desfdgurare a procesului de invdldmdnt, instructiv -

educativ.
C.L. fdncegti a alocat suma de 376 mil. Lei care au fost fologili

pentru lucrdrile de curdlenie 9i igienizare, procurarea de lemne pentru foc
necesare in sezonul rece.

Pentru Scoala de Arte Si Meserii s-a achizilionat aparaturd necesard
desfdEurdrii practicii, in valoare db 78 mil. lei.-

De asemenea $c, Pincegti a reugit construirea unei sere

iruvArAvANr



unui gard din lemn cu stAlpi din fier care inconjoard corpul A al gcolii.
Tot C.L. a alocat toate fondurile pentru furniturile de birou consumabile

pentru calculatoare, achizilionarea uniu serviciu informa{ii pentru salarii.
S-au mai alocat suma de 24 mil. Lei achizitionAndu-se materiale

sponrve.
in ceea ce privegte dotarea cu tehnicd de calcul, menlionez ci s-au

primit un numdr de 11 calculatoare prin Banca Mondiald.
Pentru $coala Ciurea s-a alocat suma de 530 mil.lei prin Programul

PfR ( reabilitarea gcolii) urmAnd cain2007 sd inceapd lucrdrile la reabilitare.
De asemenae s-au primit ci(i pentru dotarea Bibliotecii gcolare in

valoare de 29 mil.lei.
Am pdstrat funclional autoturismul pentru transport elevi degi acest

lucru solicitd bugetul local in mod serios.
Avem nevoie de manageri care sd fie buni administratori in conditiile

unui buget propriu niciodatd suficient pentru nevoile reale ale gcolii.

AGRICULTURA
in anul 2006'au fost sprij inil i agricultorii prin asigurarea consultanlei

ggricole, a asisten(ei sanitar -veterinare gi prin infiin{area unui centru pt.
Insimdnliri artificiale la Poienari dar care a deservit 9i com. PAncegti.

Deoarece porumbul gi floarea soarelui nu au mai fost subven{ionate in
2006, au beneficiat de subventie a lucrdrilor agricole un numir mai mic de
famili i in comparatie cu anul 2005.

in domeniul cregterii animalelor au b eneficiat de subvenlii pentru oi 2
famili i iar pentru vilei ...... famili i.

De prevederile H.G.nr.562/2005 pentru procurarea de materiale au
beneficiat un numdr de 2 familii care gi-au procurat cositoare mecanice.

sAruAraree
Pe parcursul anului 2006 a funclionat Dispensarul medical din centrul

comunei dservit de 1 Medic Ai 1 Asistent medical, neexistAnd condi{ii de locuit
finele sdptimAnii gi dupd program, asisten(a medicald lipsegte in aceastd
oerioadi.

Dispensarul medical nu indeplinegte condili i le pentru acreditare,de
aceea ne-am propus . realizarea unui Dispensar medical incepdnd cu anul
2007. .i

Deciziile care privesc comunitatea locald s-au
pdrerile gi sugestiile cetdlenilor.

Pentru o mai bund informare a populaliei au
Primiriei gi la Afigier toate informa{iile de interes public .

luat l in6nd cont de

fost afigate la Sediul



Ag dori sd mulfumesc fiunc(ionarilor din Primdrie, precum gi acelor
consilieri locali'care m-au sprijinit pentru realizarea obiectivelor propuse in anul
2006.

Toate realizdrile menlionate s-au ficut cu multe eforturi materiale gi
umane.

Am de gAnd sd realizez obiectivele propuse pentru 2007 pentru ca
locuitorii comunei noastre sd fie mdndri cd locuiesc aici.


