
Raport de activitate privind situaţia gestionării bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al localităţii

În cursul anului 2009 s-a procedat la inventarierea anuală a  domeniului public şi 
privat al comunei. 

Ca noutate legislativă, prin modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991,  nu se mai 
poate concesiona nici un bun din domeniul public sau privat al comunei fară carte funciară 
şi fără a se intabula dreptul de proprietate asupra bunului respectiv. 

În prezent  suprafaţa islazului este de aproximativ 300 de há (teren arabil şi lizieră 
naturală). Ultima punere în posesie s-a făcut din terenul aparţinând domeniului privat al 
comunei, aproximativ 60 de há. În prezent nu mai avem de pus în posesie conform legilor 
fondului funciar.

 Inventarul efectuat în anul 2009 şi cartea funciară ce urmează a se face în acest an va 
ajuta la delimitarea exactă a hotarelor. 

Valea  comunală  nu  fusese  prinsă  în  inventarul  domeniului  privat;  la  ultima 
inventariere din 2009 s-a realizat acest lucru. Se va realiza o conlucrare a inginerului de la 
camera agricolă cu responsabilul cadastru, agentul agricol, viceprimarul etc. 

Se urmăreşte identificarea corectă a tuturor suprafeţelor  pe blocurile fizice, mai ales 
că începând cu data de 01.03.2010 se vor depune cererile pentru subvenţiile pe anul 2010, 
aproximativ 176 euro/ha, bani ce sunt bineveniţi pentru cei care lucrează terenurile agricole; 
ar fi bine şi dacă banii ar veni la timp pentru ca lucrările să se desfăşoare în perioadele 
optime.

După  efectuarea  lucrărilor  cadastrale,  din  cursul  anul  2010,  se  va  reactualiza 
inventarul domeniului public şi al celui privat.

Pentru care am încheiat prezentul.
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Raport de activitate privind 
 situaţia economico-socială şi de mediu a localităţii

Bunăstarea unei localităţi este influenţată şi de numărul agenţilor economici de pe 
raza acesteia, iar la comuna noastră acest număr este mic. Sumele defalcate din impozitul pe 
salarii de la agenţii economici,  se constituie ca sume componente ale bugetului comunităţii 
respective, alături de celelalte impozite şi taxe locale ( pe teren, case, mijloace de transport 
etc). Cu cât numărul agenţilor economici şi puterea economică a acestora este mai mare, cu 
atât sumele ce vin la bugetul local sunt mai mari. 

 În anul 2009 s-a continuat acţiunea de pietruire a străzilor  secundare;  unele din 
aceste străzi nu fuseseră pietruite niciodată. S-au legat străzile principale de cele secundare, 
în  condiţii  cât  de  cât  normale.  Peste  câţiva  ani,  dacă  va  fi  posibil  din punct  de  vedere 
material se va relua pietruirea străzilor. S-a pus piatră calcaroasă şi nisip, un amestec net 
superior   celui  folosit  înainte.  În  primăvară  se   vor  reface  străzile  cu  un  greder  şi  un 
compactor. Lucrările nu sunt achitate integral.

S-a reabilitat atât Grădiniţa de copii şi Şcoala cu clasele I-IV. La ambele localuri  s-a 
schimbat învelitoarea, punându-se tablă lindab,  s-au amenajat grupuri sanitare  în interiorul 
clădirilor, iar la Şcoală s-a construit şi o anexă amenajată pentru centrala termică. Lucrările 
acestea sunt terminate şi achitate integral.

Pe viitor se urmăreşte şi  amenajarea  instalaţiei de încălzire centrală la Şcoala cu 
clasele V-VIII.  Cu toţii am urmărit propunerile lansate de către reprezentanţii guvernului, 
propuneri prin care  se doreşte  trecerea  la o eventuală  comasare a şcolilor sub 300 de 
elevi. Ar fi mare păcat ca o comună  ca a noastră să nu dispună de procesul de învăţământ  la 
nivel local, mai ales că există baza materială, spaţii generoase, iar copiii ar fi păcat să se 
deplaseze în alte localităţi. Sperăm să se găsească înţelegere la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
şi să se evite o astfel de situaţie de comasare a şcolii noastre, şcoală unde există condiţii 
optime pentru desfăşurarea procesului  instructiv-educativ.

Din punct de vedere  social am avut două cazuri de persoane aflate în  situaţii dificile, 
cazuri  pe care le-am rezolvat: Popa Constanţa care în prezent se află la Centrul Îngrijire 
pentru Adulţi Slobozia şi  Năstăsescu Constantin care se află în prezent la  Centrul Îngrijire 
pentru Adulţi din Fierbinţi.

S-a  înfiinţat serviciul public de alimentare cu apă. Sunt ceva probleme întrucât  în 10 
ani de când a fost iniţiat, proiectul s-a mai schimbat. Exemple: iniţial bazinul era prevăzut 
din beton, apoi din fibră de sticlă; iniţial au fost amplasate bazinele  goale, după care pline, 
având o capacitate de 100 tone pline, au cedat, astfel că am avut probleme. Am mai făcut 
modernizări pentru pornirea automată a pompelor. În bazine sunt plutitoare. Debitul de apă 
este destul de bun. Sunt trei  pompe; noi folosim numai una. Întâmpinăm  şi alte probleme: 
nu ne încadrăm la normele europene în ceea ce priveşte calitatea apei. Este regulă generală 
în ceea ce priveşte calitatea apei, întrucât standardele de calitate sunt ridicate, iar în zona 
noastră,de câmpie, calitatea apei nu se poate compara cu cea din zona montană. În ciuda 
faptului ca  procentul de fier şi amoniac  este peste  cel din standardele admise, calitatea 
apei din cadrul reţelei locale este cu mult superioară celei de la fântânile forate de către 
cetăţenii comunei în gospodăriile proprii. În continuare vom mai lua probe şi vom încerca să 
adoptăm o soluţie tehnică. De la Consiliul Judeţean am primit recomandarea forării unei alte 
fântâni,  dar acest lucru ar implica mari cheltuieli,  iar rezultatul se pare că nu ar fi  unul 
pozitiv dată fiind calitatea apei din întreaga  zonă a Bărăganului. Mai sunt şi câteva străzi 
care nu au reţea de alimentare cu apă. Era bine dacă se făcea închiderea prin inel. Am dori 



să  reuşim  acest  lucru  din  bugetul  local  şi  sperăm  şi  în  sprijinul  Consiliului  Judeţean 
Ialomiţa.

Grajdul comunal a fost reabilitat,  compartimentat.  S-au refăcut amenajările pentru 
animale,  avem  un  taur  şi  chiar  astăzi  viceprimarul  comunei  este  la  Căzăneşti  să 
achiziţioneze un vier. Deocamdată, nu putem angaja personal pentru a înfiinţa o staţie de 
montă naturală. 

Problema posturilor este una delicată întrucât ca exemplu, bibliotecarul şi-a depus 
demisia şi nu se mai poate scoate postul la concurs în acest an. Vom apela la bunăvoinţa 
unui  cadru didactic  care  1-2 ore  pe  zi  să  poată   asigura  accesul  la  lectură  cel  puţin  al 
elevilor, dar şi al cetăţenilor comunei.

În ceea ce priveşte beneficiarii  Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei noastre sunt 10 
cazuri.  (La cererea domnului  Miclea Pavel,  secretarul  comunei  prezintă lista  cu titularii 
dosarelor de ajutor social). Nu avem multe cazuri; la nivelul anului 2004 erau aproximativ 
80  de  cazuri,  acum numărul  acestora  a  scăzut,  întrucât  la  calculul  venitului  se   iau  în 
considerare  toate  veniturile,  inclusiv  cele  ce  ar  putea  rezulta  din  vânzarea/  închirierea 
bunurilor deţinute, conform hotărârii consiliului local, a Legii nr. 416/2001 şi a Normelor de 
aplicare a acesteia. În schimbul ajutorului social, beneficiarii sunt obligaţi să presteze un 
număr de zile pentru activităţi la nivel local; cei care prezintă acte medicale conform legii, 
nu au obligativitatea prestării  acestor zile  de muncă. În prezent,  sumele necesare pentru 
plata ajutorului social  se suportă de la bugetul de stat, dar în viitor se pare că, avându-se în 
vedere numărul mare de beneficiari de la unele localităţi, statul nu va mai putea suporta 
aceste cheltuieli, urmând, se pare, ca  bugetele locale să suporte aceste cheltuieli.Avem un 
caz nou, numitul Bărbulescu Mihai, care are ajutor social şi care a solicitat şi un ajutor de 
urgenţă.  Această  ultimă  solicitare  nu  i  s-a  aprobat  întrucât,  în  urma  efectuării  anchetei 
sociale s-a ajuns la concluzia că nu este un caz  special care să necesite un ajutor de urgenţă, 
mai ales pentru faptul că  la finele anului 2009 a avut puterea financiară şi a cumpărat 
imobilul în care locuieşte în prezent.

În  domeniul   persoanelor   asimilabile  gradului  I  de handicap,  la  nivelul  comunei 
noastre sunt un număr de  30 persoane, din care 22 beneficiază de asistent personal, iar 8 de 
indemnizaţie lunară, conform legii. Dacă sumele repartizate de la nivel judeţean nu vor fi 
suficiente, vom fi nevoiţi să recurgem la resurse locale.

În vara anului trecut cinci elevi ai şcolii noastre (cu rezultate bune la învăţătură şi 
provenind din familii  cu situaţie  financiară modestă) au fost  trimişi  la  Amara,  în tabără 
şcolară.  Se  acordă  şi  burse  şcolare  tot  pentru   elevi  cu  rezultate  bune  la  învăţătură  şi 
provenind din familii cu situaţie financiară modestă.

În domeniul protecţiei  mediului, s-a înfiinţat  serviciul de salubrizare. Întrucât nu 
dispunem de utilajele necesare pentru a gestiona serviciul public s-a ales modalitatea de 
“gestiune delegată”.  Un impediment  a  fost  acela  că  localitatea  noastră  nu s-a  constituit 
alături  de  alte  localităţi  într-o  asociaţie  intercomunitară  pentru  colectarea  selectivă  a 
deşeurilor. Una din cele două societăţi  din judeţul Ialomiţa,  din domeniul salubrizării,  şi 
anume SC VIVANI, nu a fost interesată de localitatea noastră întrucât  prestează alte servicii 
de salubritate  mai ample (ex.: platforma ecologică de la Păltiniş). Până în prezent nu s-a 
prezentat nici un operator  la licitaţiile organizate, dar avem speranţa că la licitaţia ce se 
organizează pentru mijlocul lunii aprilie, cu respectarea procedurilor legale, vom avea oferte 
în acest sens. Gunoiul se va selecta de către cetăţeni; odată pe săptămână se va ridica de la 
fiecare  gospodărie; taxele vor fi între 3,5 şi 5 lei/persoană/lună, taxe ce se vor încasa de 
către firma câştigătoare direct de la cetăţeni, printr-un casier propriu, pe baza unui contract 
încheiat cu fiecare cetăţean/familie în parte. La început oamenii vor fi poate reticenţi, însă 



vor vedea că este un lucru bun, absolut necesar. O problemă ar fi faptul că sunt necesare 
pubele care ar costa în jur de 120 lei/buc. Pentru început se vor folosi saci, dar pe parcurs, în 
măsura posibilităţilor, cetăţenii îşi vor achiziţiona pubele. Este necesar ca toţi cetăţenii să 
plătească  taxa  deoarece  altfel  nu  se  vor  putea  respecta  prevederile  legale  în  domeniul 
protecţiei mediului, iar amenzile  sunt în acest domeniu foarte mari.

În  ceea  ce  priveşte  gunoiul  de  grajd,  avem  un  proiect  pentru  construirea  unei 
platforme de compost, fosă, placă betonată, fântână, gard împrejmuitor, sursă de lumină. 
După  construirea  acesteia,  firma  de  salubritate  ar  putea  fi  interesată  să  o  preia  şi  să 
administreze şi gunoiul de grajd (compost). 

Lacul Fundata este monitorizat din punct de vedere al protecţiei mediului de către 
Garda  de  Mediu  Ialomiţa.  Se  face  periodic  igienizarea  acestuia.   Ar  mai  fi  problema 
deşeurilor ce se aruncă pe drumul de la halta Fundata până la şoseaua naţională.

În cursul anului 2009, obiectivele noastre au fost îndeplinite. Singura problemă este 
restanţa  de  aproximativ 5 miliarde  lei  pe  care  trebuie  să  o   achităm pentru  lucrarea  de 
pietruire a  străzilor  către S.C. ITARO Slobozia.

Pentru care am încheiat prezentul.
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