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INFORMARE
privind starea economică, socială și de mediu a comunei Raciu 

în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

Anul 2014 a fost unul deosebit de complex pentru administrația locală a comunei Raciu. 
Începutul anului a coincis cu finalizarea lucrărilor la Proiectul integrat „ Îmbunatatirea retelei de

drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire centru after school in
satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita” . Acesta a
presupus o investiție de 2.500.000 euro din fonduri europene în comuna noastră, dar și o serie de obligații
pe care ni le-am asumat atunci când am accesat acest program. Și mă refer aici la punerea în funcțiune a
sistemului de canalizare a apelor menajere, racordarea gospodăriilor la acest  sistem cât și administrara
acestuia, pe de o parte, dar și asigurarea funcționalității Centrului After School, înscrierea unui număr de
aproximativ  25  de  copii  aici,  încheierea  de  contracte  cu  personalul  de  specialitate  care  să  aigure
supravegherea  copiilor  la  teme cât  și  servirea  unei  mese  calde  pe  zi.  La  toate  acestea  s-a  adăugat  și
continuarea lucrărilor  de modernizare a  Căminului  Cultural  Raciu,  investiție la care ne-am obligat,  de
asemenea, la accesarea Proiectului Integrat. Toate acestea au presupus costuri importante din bugetul local
și implicarea tuturor salariaților Primăriei Raciu.  

În  spiritul  transparenței  și  respectului  fata  de  cetățeni,  principii  care  trebuie  să  guverneze
administrația  publică locală,  redau mai  jos  sintetic  activitatea desfașurată  în  anul  2014 pe domenii  de
activitate: 

SECRETARUL U.A.T.:

      1) Activitatea de înregistrare şi comunicare către servicii şi persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor
primarului comunei Raciu, precum si a hotararilor de consiliu local. Această activitate s-a materializat prin:
 înregistrarea în Registrul de evidenţă dispoziţii a unui număr 362 dispoziţii ale Primarului comunei
Raciu;
 înregistrarea in Registrul de evidenta hotarari Consiliu Local a unui numar de 39 hotarari ale Consiliului
Local Raciu, asigurarea pregătirii şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale
acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor legale
privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe
pagina web a instituţiei;
 asigurarea  comunicării  acestora  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Dâmbovița  pentru  exercitarea
controlului de legalitate şi comunicarea dispoziţiilor compartimentelor şi    persoanelor desemnate pentru
asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora, precum şi comunicarea către persoanele fizice sau juridice
nominalizate în fiecare dispoziţie.
 gestionarea bibliotecii juridice şi asigurarea pentru compartimente a materialelor pentru documentare, la
solicitarea acestora. 
 

Activităţi specifice juridice şi evidenţă documente de natură juridică, respectiv asistenţă juridică
pentru toate compartimentele din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local
cu şi fără personalitate juridică, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Raciu, primarul comunei, etc, precum şi activităţi de arhivare a documentelor create, eliberarea de copii
certificate de pe documentele păstrate în arhivă.
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Activitatea de înregistrare în registrul special a contractelor de arenda: au fost înregistrate un nr. de
5 contracte de arendă și un nr. de 120 contracte de comodat.

În privința Relațiilor cu Publicul, în anul 2014 au fost înregistrate un număr de 7 de cereri depuse
în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cărora li s-a comunicat
răspuns în termenul legal. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 58 de sesizări, petiții și reclamații
care au primit răspunsuri în scris comunicate prin poștă sau personal persoanelor care au întocmit petiția,
reclamația sau cererea.

STARE CIVILĂ:

În anul 2014 s-au înregistrat la nivelul Primăriei Raciu:
 1 act de naștere (transcriere);
 14 acte de căsătorie;
 36 acte de deces;

În anul 2013 s-au eliberat la nivelul Primăriei Raciu:
 18 certificate de naștere;
 19 certificate de căsătorie;
 38 certificate de deces.

REGISTRATURĂ:

1. S-au întregistrat în anul 2014 in Registrul de intrare-iesire 6597 numere;
2. S-au primit si inregistrat un numar de 356 facturi;
3. s-au înregistrat un numar de 287 confirmari de primire a debitelor privind amenzile contraventionale;
4. s-au primit si expediat fax-uri;
5. s-a primit si expediat corespondenta;
6. s-a raspuns solicitarilor telefonice atat din interior cat si din exterior;
7.  s-a  ținut  evidenta  e-mail-urilor  primite  si  expediate  de  pe  adresa  oficiala  a  Primăriei  Raciu,
primariaraciu@yahoo.com.

COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI BUGET LOCAL

INFORMARE
privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014

La sfarsitul  trimestrului IV al  anului 2014  s-au efectuat cheltuieli in suma de 3.047.977 lei dintr-
un program 4.728.000 lei dupa cum urmeaza:
- Cap. 51 Autoritati publice – s-au efectuat cheltuieli in suma de 548.680 lei pentru:
cheltuieli  de  personal 386.675 lei si reprezinta drepturile salariale ale celor 14 angajati si 12 consilieri

locali.
Cheltuieli materiale  162.298 lei si reprezinta cheltuieli cu furnituri de birou 11.270 lei, materiale curatenie

4.448 lei, incalzit si iluminat 10.390 lei, apa canal si salubrizare 3.438 lei, carburanti 6.000 lei, posta
telecomunicatii 13.882 lei, materiale si prestari servicii cu caracter functional 23.037 lei,  alte bunuri si
servicii pt intretinere si functionare 5.528 lei, consultanta si expertiza - asistenta juridica 12.000 lei si
alte  cheltuieli  conform dispozitiilor  legale    60.221 lei  si  cuprinde  contracte  de  mentenanta  ITL,
contabilitate, de arhivare documente, actualizari legis, servicii gazduire web.

La cap. 55.02 – Tranzactii privind datoria publica- dobanzi in suma de 20.000 lei.
La cap. 61.02 – ordine publica si siguranta – s-au efectuat cheltuieli in suma de 8.034 lei si reprezinta
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cheltuieli pentru contract  situatii de urgenta.
La cap.  65.02 – invatamant -  s-au efectuat cheltuieli  materiale   in suma de 111.123 lei  pentru decont

transport, analize medicale, contracte prestari servicii cadru didactic si ingrijitor Centru after school,
incalzit, iluminat, contract catering.

Burse 1.240 lei
La cap 66.02- Sanatate s-au efectuat plati in suma de 898 lei  din care pentru  iluminat 624 lei si apa, canal

si salubrizare 274 lei.
La cap. 67.02 – Cultura si religie – s-au efectuat cheltuieli in suma de 86.680 lei si reprezinta :
cheltuieli cu personalul – 27.548 lei si reprezinta drepturile salariale ale bibliotecarului si ale directorului

de Camin Cultural.
Cheltuieli materiale -  59.132 lei si reprezinta furnituri de birou 1.824,  materiale curatenie 941,  iluminat

498, carti si publicatii 100 lei, alte cheltuieli 4.784 lei, din care serv religioase 29.993lei si  servicii
sportive 20.991 lei;

Cheltuieli de capital –210.899 lei  pentru Reabilitare si extindere  Camin Cultural.
    -  Cap 68.02 – Asistenta sociala – s-au efectuat cheltuieli in suma de  335.210 lei si anume:
Cheltuieli de personal in suma de 13.220 lei si reprezinta plata drepturilor salariale ale asistentului personal

pentru persoanele cu handicap grav.
Indemnizatii persoane cu handicap in numar de 34 in suma 270.376 lei.
ajutor incalzire 40.614 lei.
Ajutor   de urgenta in suma de 11.000 lei.
Cap 70.02 – Servicii si dezvoltare publica – s-au efectuat cheltuieli in suma 186.466 lei, din care:
 cheltuieli materiale 41.162 lei si  reprezinta cheltuieli cu revizie, reparatie si consum iluminatul public

115.246 lei, alte cheltuieli  cu servicii, cadastru 71.220 lei. 
 cheltuieli cu proiecte FEADR   in suma de 265.000 lei 
 Rambursari de credite 844.500 lei pentru proiect integrat.
Cap 74.02 – Protectia mediului- in suma de 41.162 lei si reprezinta cheltuieli cu  salubrizarea.
Cheltuieli de capital – 295.097 pentru Extindere canalizare.
Cap 83.02 –Agricultura – s-au efectuat cheltuieli in suma 44.866 lei.
Cap 84.02 – Transporturi s-au efectuat cheltuieli  materiale in suma de 24.418 lei si cheltuieli de capital in

suma de 24.800 lei pentru Asfaltare drum local « Soseaua Noua » Silistea-Persinari.
      La finele  anului  conform contului de executie s-a obtinut un excedent de   395.208 lei.

   
INFORMARE
privind Lista de investiții din cadrul bugetului 2014

Primaria Raciu a inregistrat in anul 2014 urmatoarele cheltuieli  de capital, cu program si realizari:
  La cap. 51.02 “Autoritati publice” am avut de realizat un program in suma de 2.000 lei pentru
obiectivul ‘ SF, PT reabilitare si extindere sediu Primarie’ si  nu am efectuat cheltuieli. 

La cap 67.02 “Cultura” pentru obiectivul “Reabilitare si extindere Camin Cultural Raciu“ am avut
un program in suma de 211.000 lei si am efectuat cheltuieli in suma de 210.899 lei, procentul de realizare
fiind de 99,95%.
 La cap.70.02 “Servicii si dezvoltare publica” pentru obiectivul “Imbunatatirea retelei de drumuri de
interes local;  Retea de canalizare si statie de epurare ;  Construire Centru After School ;  Dotare Camin
Cultural“ am avut de realizat un program in suma de 265.000 lei si am efectuat cheltuieli in suma de
265.000 lei, procentul de realizare fiind de 100% si rambursare credite am avut de realizat un program in
suma de 845.000 lei  si  am efectuat  cheltuieli  in  suma de 844.500 lei,  procentul  de  realizare fiind de
99,94%.

La cap. 74.02 ‘Protectia mediului’ am avut de realizat un program in suma de 220.000 lei si am
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efectuat cheltuieli pentru obiectivul  “ Executie, extindere si racordare retea de canalizare“ in suma de
219.400 lei, procentul de realizare fiind de 99,73% si pentru obiectivul  “ PT extindere si racordare retea de
canalizare’ am avut de realizat un program in suma de 76.000 lei si am efectuat cheltuieli in suma de
75.697 lei, procentul de realizare fiind de 99,60%.

La cap. 83.02 ‘Agricultura’ am avut de realizat un program in suma de 195.000 lei pentru obiectivul
“Lucrari de intretinere islazuri comunale “  si nu am efectuat cheltuieli. 

La cap. 84.02 ”Transporturi” am avut de realizat un program in suma de 25.000 lei si am efectuat
cheltuieli pentru obiectivul  “ SF,PT asfaltare drum local « Soseaua Noua» Silistea – Persinari“ in suma de
24.800 lei, procentul de realizare fiind de 99,20%.

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL, CADASTRU ȘI AGRICULTURĂ:

În cadrul Compartimentului de Registru Agricol, Cadastru și Agricultură, în anul 2014:
-s-au eliberat 1280 adeverințe; 
-s-au  completat  registrele  agricole  la  zi  pe  anul  2014 care  cuprind  evidența  proprietăților  deținute  de
persoane care au domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a comunei Raciu - 971 de gospodării
(pentru care se face evidența privind suprafețele de teren aflate în proprietate, construcții cu destinație de
locuință dar și construcții cu destinație agricolă, suprafețe de teren cultivate, efective de animale, mișcarea
efectivelor de animale, utilajele agricole din dotare);
-s-au completat registrele agricole la zi pe anul 2014 care cuprind evidența proprietăților din comuna Raciu
– 463 de partide din registrele agricole ale persoanelor care au domiciliul în alte localități dar dețin terenuri
și construcții pe raza administrativ- teritorială a comunei Raciu și 29 persoane juridice;

 s-au întocmit documentații pentru subvenții în domeniul agricol pe programul APIA pentru 338 de
gospodării agricole.

 s-au  întocmit  documentele  necesare  pentru  stabilirea  de  subvenții  pe  suprafață  pentru  izlazul
comunal în suprafață de 244 ha. Din sumele încasate s-au cumpărat îngrășăminte pentru întreaga
suprafață și s-a făcut o igienizare a izlazului de vegetația lemnoasă.

 s-au operat în registrele agricole 66 de acte de vânzare – cumpărare, sentinţe civile și s-au eliberat
10 certificate de producător.

 s-au inventariat terenurile și titlurile de proprietate în conformitate cu prevederile Legii  165/2013.

COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI:

În cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2014, au fost emise:
- Autorizații de construire: 25;
- Certificate U.A.T.: 84;
- Reclamații: 11;
- Situații statistice, situații cerute de instituțiile județene sau centrale: 44.

De  asemenea,  compartimentul  a  participat  la  o  serie  de  activități  specifice  domeniului  său  de
activitate, ca de exemplu:
-recepția tuturor lucrărilor realizate pe raza comunei Raciu;
- selecții de oferte/licitații organizate pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări;
-  deplasarea  în  teren  pentru  a  verifica  investițiile  realizate  pe  raza  comunei  (construcții,  amenajări,
demolări, etc. ): 48.
- măsurători și devize de lucrări pentru investițiile realizate din bugetul local.

http://www.raciu.ro/
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TAXE ȘI IMPOZITE:

În  cursul  anul  2014,  în  cadrul  Compartimentului  impozite  si  taxe  s-au  desfăsurat  următoarele
activităti:
1. s-au încasat debite în sumă de 395850 lei, corespunzător unui grad de colectare de 88,75% din total
debite, din care 333516 lei, la persoane fizice, și 62334 lei, la persoane juridice;
2. s-au emis 2.600 chitante cu regim special pentru încasări creante buget local;
3. s-au emis 203 de certificate de atestare fiscală;
4. s-au înregistrat 268 de procese verbale de amenzi de circulatie, din care cuantumul a 143 au fost achitat
în termen de 48 de ore;
5. s-au emis un număr de 125  de înstiintări de plată amenzi de circulatie;
6. s-au emis 48 confirmări de debite pentru amenzile de circulatie;
7. s-au înregistrat 74 de declaratii si decizii de impunere mijloace de transport;
8. s-au înregistrat un număr de 35 de radieri mijloace de transport;
9. s-au înregistrat un număr de 7 de declaratii pentru vehicule lente sau mopede;
10. s-au emis 28 de somatii si titluri executorii;
11. s-au trimis un număr de 7 de adrese de înfiintare a popririi.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ:

În cadrul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Raciu, în anul 2014, s-au întocmit
un număr de:

 16  dosare pentru indemnizații de creștere a copilului cu vârstă de până la 2 ani și 6 dosare pentru
stimulent de insertie;

 41 de dosare pentru alocații de stat;
 50 de dosare cuprinzând modificări, suspendări, reluări, stabilire alocații de sustinere;
 38  anchete  sociale  pentru  comisia  de  încadrare  în  grad  de  handicap,  prevăzută  de  Legea  nr.

448/2006;
 40 dosare indemnizații persoane cu handicap;
 104 cereri de acordare a ajutorului de încălzire;
 8 cereri pentru acordarea unui ajutor de urgență și de înmormântare;
 5 anchete sociale pentru stabilire domiciliu minori și pentru cazuri de divorț;
 16 de anchete sociale pentru acordarea burselor de către școli;
 62 dosare de ajutor social;
 39 adeverințe emise de compartimentul de asistență socială.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

În cadrul  Serviciului voluntar pentru situații de urgență și   protecție civilă  s-au întocmit, în
conformitate cu legislația în vigoare, următoarele documente specifice:
-documentele de conducere;
-documentele de organizare;
-documentele de planificare.

De  asemenea,  au  fost  actualizate  documentele  operative  (planul  de  protecție  civilă,  planul  de
evacuare, planurile de protecție) și documentele de mobilizare la locul de muncă.

Au mai fost întocmite:
-planul  de  apărare  împotriva  inundațiilor,  fenomenelor  meteo  periculoase,  accidentelor  la  construcții
hidrotehnice și poluărilor accidentale;
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-planul de apărare împotriva dezastrelor;
-planul de apărare în caz de conflict armat;
-planul de măsuri pentru sezonul rece 2013-2014;

S-a asigurat pregătirea subunităților de serviciu în vederea menținerii stării de operativitate și de
intervenție,  precum și  măsurile  organizatorice și  documentele  necesare  privind înștiințarea  și  aducerea
personalului de conducere la sediu în caz de dezastre sau la ordin.

Totodată au fost întocmite toate documentele solicitate de Inspectoratul Județean pentru situații de
urgență,  Instituția Prefectului, Centrul Militar Zonal, etc.  și s-a asigurat colaborarea cu formațiunile de
Cruce Roșie, S.M.U.R.D, jandarmerie, pompieri și altele.

BIBLIOTECA RACIU

La 31 decembrie 2014, Biblioteca deţinea în colecţiile sale  4418 volume repartizate după cum
urmează (ştiinţe sociale) 646, (ştiinţifice) 390, (beletristică) 2959 şi alte materii 423. 
    Fondul de publicaţii este aşezat în rafturi corespunzător Clasificării Zecimale Universale, domeniile
tematice care sunt existente în bibliotecă fiind recomandate prin indicatoarele de raft. Aceste volume sunt
supuse evidenţei de bibliotecă. Procesul de evidenţă a colecţiilor este constituit din primirea, ştampilarea şi
inventarierea publicaţiilor intrate în bibliotecă. Ponderea în fondul nostru de publicaţii o deţin lucrările de
beletristică 66,97%, lucrările de ştiinţe sociale 14,62%, ştiinţifice 8,82% şi  alte materii 9,57 %.
     În anul  2014 Biblioteca publică Raciu şi-a  îmbogăţit  colecţiile  cu 58 de volume în valoare de
656,78 lei, valoarea totală a colecţiilor ajungând la 17771,12 de lei.
     În anul 2014 numărul total de cititori a fost de 395 (noi înscrişi 91 şi vizaţi 304), frecvenţa în acest
an fiind de 6638 utilizatori. Ponderea în compoziţia cititorilor noi înscrişi o deţin elevii 58, restul 33 fiind
intelectuali, funcţionari, pensionari şi casnice. În decursul anului 2014 au fost difuzate 3615 de volume,
ponderea mai mare având-o lucrările de beletristică 79,75%, ponderea cea mai mică având-o alte materii
20,24%. 

În decursul anului 2014, au fost organizate  în parteneriat cu instituţiile de învăţământ de pe raza
comunei  Raciu,  acţiuni  culturale  specifice,  precum  expoziţii  de  carte  şi  medalioane  literare  dedicate
scriitorilor  şi  poeţilor:  Mihai  Eminescu,  Otilia  Cazimir,  William Shakespeare,  Virgil  Carianopol,  Dan
Brown, Mircea Sîntimbreanu,  Alexandru Mitru,  Nina Casian,  Zaharia  Stancu;    precum şi  manifestări
dedicate Unirii Principatelor Române, Zilei Dragostei, Zilei Mărţişorului şi Zilei Internaţionale a Femeii,
Zilei Mondiale a Poeziei, Zilei Europei, Zilei Internaţionale a Copilului, Zilei Şahului, Zilei Europene a
Limbilor şi Zilei internaţionale a Internetului, Sărbătorilor Pascale şi de Iarnă. Acestea au avut la bază, în
principal,  Calendarul  evenimentelor  social  culturale  ale  anului  2014,  primit  de  la  Biblioteca
Judeţeană ,,I.H. Rădulescu”.

Menţionez  că  în  anul  2014  d-na  bibliotecar  Barbu  Cateluța  a  participat  la  toate  consfătuirile
metodice  şi  schimburile  de  experienţă  cu  colegii  din  comunele  învecinate,  organizate  de  Biblioteca
Judeţeană  şi  a  absolvit  cursurile  de  pregătire  şi  perfecţionare  profesională  ,,Formator”  desfăşurat  în
perioada 4–8 august 2014, organizat de Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” şi  ,,Metode de educaţie
nonformală” desfăşurat în perioada 11–15 august 2014, organizat de Asociaţia Tineri pentru Europa de
Mâine  şi  Centrul  EUROPE  DIRECT  Târgovişte  al  Bibliotecii  Judeţene  ,,Ion  Heliade  Rădulescu”
Dâmboviţa.
           În perioada 28 – 30 iunie 2014 alături de voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte al
Bibliotecii  Judeţene Dâmboviţa aceasta a efectuat vizite de lucru la alte centre EUROPE DIRECT din
Bulgaria, respectiv EUROPE DIRECT Information Centre Ruse şi EUROPE DIRECT Information Centre
Varna.

De  asemenea,  a  participat  în  perioada  28–30  septembrie  2014,  împreună  cu  bibliotecari
dâmbovițeni  şi voluntari ai Centrului de Informare Europeană ,,Europe Direct” Târgoviște, la un schimb
de experiență cu voluntarii Centrului ,,Europe Direct” Comăneşti. 
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Începând din luna octombrie 2014, Biblioteca Publică Raciu implementează proiectul ,,Reţea de
centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa”. Proiectul este finanţat prin
granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
       Din această dată, un grup de 36 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, din comuna Raciu, vor
participa timp de un an de zile la activităţi gratuite care vor consta în: educaţie pentru viaţă, cursuri de
comunicare şi lucru în echipă, consiliere în ceea ce priveşte orientarea în carieră.

CONCLUZII 

Raportul  de activitate  pe anul 2014 va sta la  dispoziție atât  în  formă scrisă la  sediul Primăriei
Comunei Raciu, cât și în format electronic pe site-ul primăriei www.raciu.ro. 

Doresc să aduc mulțumiri tuturor celor care au fost alături de Consiliul Local și de Primăria Raciu
în această perioadă și celor care au sprijinit sub orice formă ceea ce am realizat și sunt sigur că mă voi
bucura de sprijinul dvs. și pe viitor.

Primar comuna Raciu,
Grădinaru Vasile

http://www.raciu.ro/

