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    Raportul primarului municipiului Moreni se refera la activitatea desfasurata de 

administratia publica a municipiului moreni in perioada 1 ianuarie 2017- 31 

decembrie 2017. 

      Prin acest raport cetatenii municipiului Moreni sunt informati despre modul si 

eficienta rezolvarii treburilor publice, in contextul preocuparii pentru o deschidere 

reala si transparenta a institutiei noastre. 

 

COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL 

 

 

 

1.  Belghiru Marcel                                              -  P.S.D. 

2.  Bolbotina Viorel                                             - P.N.L. 

3.  Chirica Cornel-Florian                                   - P.N.L. 

4.  Chisulescu Gabriel                                         - A.L.D.E. 

5.  Dinu Valeriu                                                    - P.S.D. 

6.  Dan Constantin                                               - P.S.D. 

7.  Petrica Valeriu                                                - P.S.D. 

8.  Harabagiu Matei-Robert                                 - P.N.L. 



9.  Ivan Gheorghe                                                 - P.S.D. 

10. Ionita Ion                                                          - P.S.D. 

11. Pana Cecilia                                                      - P.S.D. 

12. Pahon Neculae                                                  - P.N.L. 

13. Petrovici Gheorghe Dumitru                            - P.S.D. 

14. Rabaea Eugen-Nicolae                                     - P.N.L. 

15. Rusu Nicoleta Melania                                     - P.S.D. 

16. Sipica Constantin                                             - P.N.L. 

17. Stanciu Mihai                                                   - P.S.D. 

18. Tocan Constantin                                             - P.S.D. 

La initiative Primarului municipiului Moreni, in perioada ianuarie- decembrie 

2017, Consiliul Local al municipiului Moreni, a fost convocat si s-a intrunit in -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL ADMINISTRATIE 

PUBLICA 

        

 

ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

 

       Potrivit Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, accesul liber 

si neangradit al persoanei la orice informatie de interers public, constituie unul 

dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile 

publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele ratificate de 

Parlamentul Romaniei. 

    In conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002, privind normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, Biroul de Relatii cu Publicul- 

Punctul de informare si Consiliere pentru Cetateni al Primariei municipiului 



Moreni, a intocmit prezentul raport, al carui continut respecta prevederile normei 

legale mentionate. 

      In cursul anului 2017 au fost adresate institutiei un numar de 35 cereri de 

informatii de interes public care au inclus: 

- Copie de pe documentele  avand viza  de legalitate a H.C.L. Moreni nr. 

30/27.03.2014, H.C.L. nr. 48/04.2014, H.C.L. nr. 56,57,58,59,60,61/mai- 

iunie 2014; 

- Informatii privind “Planul de amplasament si delimitare a bunului imobil 

Hala Piata”; 

- Informatii privind deplasarile in interes de serviciu facute de personalul 

institutiei in anul 2016- locatie, sume alocate pentru drum, cazare; 

- Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2016; 

- Informatii privind  actele normative adoptate in luna ianuarie 2017; 

- Informatii pe tema contrabandei, raportate la nivelul anului 2017, necesare 

studiului pe care petentul il desfasoara  la nivel national; 

- Informatii privind cele mai recente Hotarari ale Consiliului Local in baza 

carora au fost acordate  locuinte sociale conform Legii 114/1996, incluzand 

anexa care stabileste criteriile de prioritate si punctajele asociate acestora; 

- Informatii privind  lista autorizatiilor de constructie eliberate de catre 

institutia noastra in perioada 1.01.2016-15.05.2017 si lista certificatelor de 

urbanism eliberate in aceeasi perioada; 

- Informatii privind numarul de angajati, nr. persoane cu dizabilitati angajate, 

plata impozitului on-line 

- Chestionar on-line al Proiectului SIPOCA 35 “Guvernare transparenta, 

deschisa si participativa, standardizare, armonizare, dialog imbunatatit”; 

- Informatii privind lacasele de cult existente in municipiul Moreni; 

- Copie de pe rapoartele privind aplicarea Legii nr. 544/2001 in cadrul 

Primariei municipiului Moreni in anii 2010, 2011 si 2012; 

- Autorizatiile de constructie si lista certificatelor de urbanism emise de catre 

Primaria Moreni in perioada 1.07.- 31.08.2017; 

- Copie de pe autorizatia de construire vizata spre neschimbare pentru 

imobilul situat la adresa municipiului Moreni, strada Biruintei nr. 16A, 



judetul Dambovita, copie proces-verbal din 04.08.2017 de constatare a 

constructiei fara forme legale, respectiv fara autorizatie de construire; 

- Planul de amplasament si delimitare al  bunului situat in strada Biruintei nr. 

16A, Moreni, judetul Dambovita, pentru care a solicitat o copie a 

autorizatiei de construire vizata la neschimbare; 

- Informatii privind bugetul total al institutiei, aferent anului 2017, suma 

alocata in buget, in anul 2017, pentru capitolul cultura, recreere si religie, 

numele, datele de desfasurare, costul total si valoarea fiecaruia, tip de 

cheltuiala pentru fiecare eveniment public; 

- Informatii publice legate de serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din 

municipiul Moreni; 

- Informatii privind situatia debitelor si platilor pentru contribuabilul Stoica 

Daniel Ciprian; 

- Calendarul minimal al activitatilor culturale educative, sportive si de tineret, 

aprobat in sedinta de Consiliul din data de 09. 01.2017 si documentele in 

sustinere privind desfasurarea activitatilor; 

- Informatii referitoare la posibile nereguli savarsite de catre Predescu 

Gheorghe cu domiciliul in municipiul Moreni, strada Horia, Closca si Crisan 

nr. 136, judetul Dambovita; 

- Informatii privind  echipa de fotbal Flacara Moreni; 

 

Mentionam ca la toate solicitarile privind informatiile de interes public s-a 

raspuns in termenul legal prevazut de Legea nr. 544/2001.  

In anul 2017 a fost formulata actiune in justitie  de catre dl. Preda Luca, 

referitoare la cererea prin care solicita  informatii privind “Planul de amplasament 

si delimitare a bunului imobil Hala Piata”, cauza inregistrata pe rolul Tribunalului 

Dambovita, in curs de solutionare  - dosar nr. 2604/120/2017  . 

       De asemenea, site-ul Primariei municipiului Moreni www.primariamoreni.ro a 

fost vizitat de 31.439 vizitatori unici. 

 

http://www.primariamoreni.ro/


 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA/SERVICIUL  BUGET CONTABILITATE 

CONTROL INTERN 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA: 

 Fundamentarea  bugetului general al Municipiului Moreni; 

 Executia bugetului local de venituri si cheltuieli si bugetului veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii ; 

 Intocmirea contului general anual de executie a bugetului local ,bugetului 

veniturilor si cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii, 

  Inregistrarea, evidenta elementelor de  activ, a creantelor si a datoriilor, a 

platilor de casa, a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei 

bugetare,  precum si a tuturor documentelor pe baza carora s-au efectuat 

plati din bugetul local al municipiului Moreni, ,bugetul veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

 Intocmirea balantei de verificare, a registrelor de contabilitate; 

 Elaborarea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare trimestriale si 

anuale ale institutiei si ale  unitatilor finantate din bugetul local si venituri 

proprii si subventii; 

 

 

 

 

 



1. A fost  fundamentat, estimat, propus şi urmărit   bugetul general  al 

municipiului Moreni pe anul 2017,  care pe partea de cheltuieli s-a concretizat 

astfel: 

           

                      - mii 

lei - 

Denumire indicator Cod Buget      

iniţial 

Buget final     Plăţi 

efectuate 

Buget local 02 

 

33774 42505 40747 

 

Bugetul veniturilor si 

cheltuielilor finantate din 

venituri proprii si subventii 

10 15763 16821 15642 

Total Buget General al 

Municipiului  Moreni 

 49537 59326 56389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

Buget Local

Bugetul
veniturilor si
cheltuielilor
finantate din
venituri proprii si
subventii



 

 

2. In vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare in anul 2017  s-a 

propus spre aprobare si rectificare bugetul Municipiului Moreni astfel: 

 

 

 

Nr.crt

. 

Nr. de Hotărâre 

a Consiliului 

Local 

Cuprinsul hotararii 

1. 
51/30.03.2017 

 

Hotărâre privind aprobarea 

bugetului general consolidat al 

municipiului  Moreni pe anul 2017 

 

2. 

 

60/04.05.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

3. 

80/14.06.2017 

 

Hotărâre privind  rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

4. 

 

89/28.07.2017 

 

 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

5. 

103/16.08.2017 Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 



6. 

115/5.09.2017 

 

 

Hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului local de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 

7. 

116/21.09.2017 

 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

8. 

 

  133/2.10.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

9. 

 

  135/18.10.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017; 

10. 

 

 149/30.10.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017 

11. 

154/7.11.2017 

   

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017 

12. 

  

  157/23.11.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri și 

cheltuieli si a bugetului de venituri 

proprii si subventii pe anul 2017 

13. 

 

167/29.11.2017 

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2017 

14. 

168/18.12.2017 

  

Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017; 



15. 

177/20.12.2017 Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017; 

 

 

3. Situatia investitiilor aprobate in bugetul local, bugetul institutiilor publice 

finanţate  din venituri proprii si subventii ,  derulate pe parcursul anului 2017, 

se prezinta astfel: 

 

                              

                                                                                                                              - mii 

lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumirea  Investitiei 

Valoarea 

investitiei  

Aprobate  

Valoarea 

Realizata 

1. 

Utilitati Sala Sport Scoala 

Gimnaziala nr.1 

 
5 0 

2. 

Reabilitare, modernizare si dotari 

la Scoala nr.4 

 
102 10 

3. Studiu de fezabilitate incalzire 

termica Gradinita nr.1 
5 0 

4. Studiu de fezabilitate incalzire 

termica Gradinita nr.4 
5 0 



5. DALI eficientizare la Col. I.L. 

Caragiale 
205 0 

6. Teren se sport str. Cpt. Pantea 

Ioan 
26 0 

7. 
Modernizare loc de joaca 

50 0 

8. 
Loc de joaca ANL 

50 0 

9. 
Pianina 

10 0 

10. 
Panouri informare 

10 10 

11. 
Invelitoare lift cladire ALMA 

10 8 

12. 
Centrala termica spital Tuicani 

5 4 

13. 

Alimentare cu apa si canalizare. 

str Ghioceilor 

 

2 0 

14. 

Alimentare cu apa si canalizare. 

str Sondelor 

 
12 10 

15. 

Alimentare cu apa si canalizare. 

str Pascov 

 
2 0 

16. 
Bransare la K1C (A) 

 
15 0 



17. 
Registrul spatiilor verzi 

 
24 24 

18. Participare la capitalul social,, 

Compania de apa,, 
334 333 

19. Inst. Unui sistem de incalzire care 

util. energie geotermala la Piata 
6 0 

20. 
Reabilitare DJ 720 

 
1333 1333 

21. 

Modernizare si reabilitare pe b-

dul Petrolului 

 
9 0 

22. 

Reabilitare, modernizare DC9A 

localitatea  Moreni 

 
121 79 

23. 

Lucrari de fundare/fundatii str. 

Anul 1907 

 
7 7 

24 

Modernizare si reabilitare pe str. 

22.Decembrie 1989 

 
185 72 

25. 
Podet peste paraul Pascov 

 
162 104 

26. 
Modernizare str. Cpt. Pantea Ioan 

10 0 



27. 
Reabilitare str. M. Viteazul 

10 0 

28. 
Total local 

2715 1994 

29. Centrala termica corp central 

Colegiul I.L.Caragiale Moreni 40 25 

30. Aparatura si echipamente 

medicale Spital Municipal Moreni 36 12 

31. Total venituri proprii si 

subventii 76 37 

32. 
Total general 

2791 2031 

 

 

4. S-a  intocmit bugetul local de venituri  si cheltuieli  si bugetul de venituri 

proprii si subventii pe anul 2017;s-au primit si centralizat bugetele ordonatorilor 

secundari de credite care fac parte din bugetul UAT MORENI; 

5. S-a coordonat, verificat şi urmarit pe parcursul anului fundamentarea şi 

rectificările bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul  

Municipiului Moreni; 

 

6. Lunar s-au asigurat fondurile necesare desfăşurarii execuţiei bugetare prin 

efectuarea deschiderilor de credite si a dispozitiilor bugetare; 

 

7. S-a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea excedentului bugetului 

local al Municipiului Moreni pe anul 2016 conform HCL nr.1/09.01.2017 in 

anul 2017; 

 

8. S-a  supus spre aprobare Consiliului Local încheierea executiei bugetare la 

sfârşitul anului financiar 2016 conform HCL nr. 50/30.03.2017  ; 

 



9. S-au primit si s-au centralizat situaţiile finaciare trimestriale şi anuale ale 

instituţiilor şi serviciilor cu finanţare din bugetul Municipiului Moreni, 

respectiv: ordonatori tertiari de credite (Gradinita cu program prelungit nr.4 

Moreni,Gradinita cu program normal nr.8 Moreni,Scoala gimnaziala nr.1 

Moreni ,Scoala gimnaziala nr.3 Moreni , Scoala gimnaziala nr.4 Moreni 

,Colegiul I.L. Caragiale, Liceul Tehnologic de Petrol Moreni, Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare a persoanelor cu handicap Moreni – Ţuicani,Spitalul 

Municipal Moreni); 

 

10. S-au intocmit situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale Municipiului 

Moreni, la termenele stabilite de Administratia Judeteana a Finanţelor Publice; 

 

13. S-a supus spre aprobare Consiliului Local Contul de Executie a Bugetului 

Municipiului Moreni pe trimestrul I 2017 conform HCL nr.73/31.05.2017; 

 

14. S-a supus spre aprobare Consiliului Local Contul de Executie a Bugetului 

Municipiului Moreni pe trimestrul II 2017 conform HCL nr.114/30.08.2017; 

 

15. S-a supus spre aprobare Consiliului Local Contul de Executie a Bugetului 

Municipiului Moreni pe trimestrul III 2017 conform HCL nr.163/28.11.2017; 

 

16. S-a urmarit prezentarea unei situaţii corecte a patrimoniului aflat în 

administrare şi s-a efectuat înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective 

pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului general aprobat; 

 

17. S-a urmărit ca plăţile efectuate să se încadreze in creditele bugetare aprobate; 

 

19. S-a  realizat controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care vizează : 

 angajamentele legale şi angajamentele bugetare; 



 deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

 modificarea şi repartizarea de  credite bugetare; 

 ordonanţarea cheltuielilor; 

 concesionarea sau inchirierea de bunuri aparţinand domeniului public 

al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale; 

 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând 

domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale; 

 alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor 

publice. 

 

20. S-a procedat la inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ, a creanţelor 

şi a datoriilor, a plătilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile 

clasificatiei bugetare precum şi a tuturor documentelor pe baza cărora s-au efectuat 

plăţi din bugetul general al municipiului Moreni; 

 

 21. S-a realizat inregistrarea in contabilitate a urmatoarelor operatiuni: 

 - evidentiere si plati aferente cheltuielilor de personal; 

 - inregistrare facturi furnizori ;plati aferente facturilor de la furnizori; 

 - inregistrare intrari si iesiri mijloace fixe; 

 - inregistrare intrari si iesiri obiecte de inventar ; 

 - inregistrare intrari si iesiri materiale; 

 - inregistrare operatiuni efectuate cu numerar; 

 - evidenţierea încasărilor aferente bugetului local si a bugetului veniturilor proprii 

si subventiilor. 

 - inregistrare plati reprezentand rate credit  aferente creditului contractat  de 

Primaria  Municipiului Moreni de la BCR Targoviste; 

-inregistrare dobanzi aferente creditului contractat  de Primaria Municipiului 

Moreni de la BCR Targoviste; 



- inregistrare amortizare aferenta mijloacelor fixe; 

22. S-a realizat raportarea urmatoarelor situatii: 

  situatii  lunare privind platile restante  

  situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal; 

  situaţii lunare cu contul de execuţie a veniturilor si cheltuielilor finantate 

din venituri proprii si contul de executie pentru proiecte cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile. 

 situatii lunare privind  bilantul prescurtat. 

 situatii privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia 

statului , sau garantata de unitatea administrative-teritoriala ; 

 situatii financiare trimestriale si anuale; 

 

 

EXECUŢIA BUGETARĂ A ÎNCASĂRILOR LA BUGETUL LOCAL 

2017 SE PREZINTA ASTFEL: 

Activitatea Buget local 

aprobat mii 

lei 

Încasari realizate 

mii lei 

Venituri 42149 40619 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI  INCASARE A TAXELOR SI 

IMPOZITELOR LOCALE 

 

        Activitatea desfasurata in anul 2017 se prezinta astfel: 

 Stabilirea si impunerea impozitelor si taxelor locale datorate de catre 

contribuabili persoane fizice si juridice; 

 Gestionarea dosarelor de impunere cladiri, teren, mijloace de transport; 

 Impunerea si radierea din evidentele fiscale a cladirilor, terenurilor si 

mijloacelor de transport proprietate a persoanelor fizice si juridice; 

 Intocmirea zilnica a certificatelor fiscale pentru contribuabilii persoane 

fizice si juridice; 

 Intocmirea referatelor de scutire la plata impozitelor si taxelor locale 

conform legii 227/2015, privind Codul Fiscal; 

 Confirmarea debitelor primite de la alte organe, a caror urmarire si incasare 

se face prin organele fiscal locale; 

 Intocmirea referatelor de compensari si restituiri conform Legii 207/2015, 

privind Codul de procedura fiscal; 

 Verificarea datelor incluse in baza de date, semnarea si expedierea 

declaratiilor de impunere pentru cladiri, teren si mijloace de transport; 

 Verificarea modului de incasare, stabilire si depunere a incasarilor; 



 Intocmirea adreselor catre institutii publice care solicita date referitoare la 

bunurile mobile si imobile ale contribuabililor, conform Legii 207/2015 

(Politie, Judecatorie, Parchet, Executori Judecatoresti, DGFP, primarii, etc.); 

 Gestionarea proceselor verbale de amenzi, confirmare de debit , introducere 

nominala in sistemul informatic, urmarire si executare silita; 

 Transmiterea catre A.D.I. a situatiei lunare a scutirilor si reducerilor de la 

plata taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare; 

 Verificarea si solutionarea cererilor de reducere sau scutire de la plata taxei 

de habitat; 

 Gestionarea contractelor de concesiune inchiriere, inscrierea in evidentele si 

urmarirea acestora. 

In decursul anului 2017 au fost oferite populatiei servicii curente astfel: 

 In urma cererilor depuse de contribuabili in perioada 01.012017- 

31.12.2017, au fost eliberate 1287 certificate de atestare fiscal, din 

care: 

- 947 certificate persoane fizice; 

- 340 certificate persoane juridice. 

 In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, serviciul I.T. a 

solutionat un numar de 495 cereri scutire de la plata impozitelor si 

taxelor locale, dupa cum urmeaza: 

- Persoane cu venituri reduse  -   195 cereri; 

- Vaduve si veterani de razboi  -     26 cereri; 

- Decret- lege nr. 118/190       -      25 cereri; 

- Persoane incadrate in gradul I de invaliditate si persoane cu handicap grav 

sau accentuat 225 cereri; 

- Legea nr. 341/2004 (revolutionar)                        – 19 cereri; 

- OUG 82/2006                                                       -   5 cazuri; 

- Impuneri cladiri                                                  - 467 cazuri; 

- Impuneri teren intravilan                                  - 2856 cazuri; 

- Impuneri mijloace de transport                         - 1338 cazuri; 

- Scoateri din posesie cladiri                               -   125 cazuri; 

- Scoateri din posesie terenuri intravilane           -     72 cazuri; 

- Scoateri din posesie mijloace de transport              -   922 cazuri. 



Activitatea compartimentului de urmarire si executare silita s-a desfasurat pe 

mai multe planuri: 

 Comunicarea la domiciliul contribuabililor a sumelor restante; 

 Verificare situatie debitori in programul Patrimven; 

 Aplicarea procedurilor de executare silita de Codul de procedura fiscal, 

astfel: 

- emiterea a 930 somatii insotite de titluri executorii adresate contribuabililor 

persoane fizice cu debite 31 somatii si titluri executorii persoane juridice; 

- infiintarea a 292 popriri asupra diverselor surse de venit; 

- intocmirea a 10 adrese SPCLEP pentru verificare domiciliu; 

- intocmirea a 40 angajamente de plata cu termen lunar; 

- 12 anunturi colective pentru comunicare prin publicitate; 

- intocmirea a 48 procese verbale de constatare a insolvabilitatii; 

- intocmirea a 50 adrese catre Primarii privind informatii despre contribuabili. 

 Solutionarea corespondentei, constand in: 

- rezolvarea cererilor de clarificari debite; 

- confirmari primiri debite ( 1211 cazuri); 

- solicitari de informatii de la instiutiile abilitate si obligate prin lege sa 

furnizeze informatii despre persoanele debitoare la bugetul local; 

- instrumentarea, conform procedurii stabilite prin HCL a cererilor de 

acordare a unor facilitati fiscale ( scutiri de majorari) de catre Consiliul 

Local   -    495 cazuri. 

Realizari: 

 Sume recuperate prin actiuni specifice de executare din creantele 

bugetare restante 832.467 lei; 

 Incasari din debite curente 4 860 731 lei, in procent de 80%. 

 

 

DIRECTIA TEHNICA 

 

 

 

 

 



 

 

COMPARTIMENT URBANISM 

 

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii- Republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare precum si a prevederilor Ordinului 839/ 2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, in anul 2017, 

Compartimentul Urbanism a desfasurat urmatoarele activitati: 

 A executat  lucrari de intocmire, aprobare si eliberare a certificatelor 

de urbanism, autorizatiilor de construire/ desfiintare, a certificatelor de 

atestare a edificarii/ectonderii constructiei, a certificatelor de 

nomenclatura stradala, a autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si 

bransamente de foraj si excavari, a conventiilor privind dreptul de 

trecere pentru utilitati, a contractelor de inchiriere aferente 

constructiilor provizorii (garaje), precum si inregistrarea, evidenta 

acestora (prin Registrul certificatelor de urbanism, autorizatiilor de 

condtruire/desfiintare), dupa cum urmeaza: 

- 249 certificate de urbanism; 

- 104 autorizatii de construire; 

-  24 autorizatii de desfiintare; 

-  68 certificate de atestare a edificarii/extinderii constructiei; 

- 770 certificate de nomenclatura stradala; 

- 157 autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente; 

-     7 autorizatii de foraj si excavari; 

-     2 avize ale Primarului municipiului Moreni; 

-     3 conventii privind dreptul de trecere pentru subtraversarea terenului 

proprietate private a municipiului Moreni; 

- 526 contracte garaje. 

 A efectuat permanent actiuni de control (cca. 57 de controale) vizand 

disciplina in autorizarea constructiilor pe raza municipiului Moreni, 

verificand executarea lucrarilor de constructii numai pe baza de 

autorizatii valabile, executarea lucrarilor de constructii cu respectarea 

prevederilor autorizatiei de construire/desfiintare, in temeiul Legii nr. 



50/1991 Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a 

documentatiei tehnice. 

 A asigurat instruimentarea si solutionarea, in termenele si in conditiile 

prevazute de lege, a tuturor solicitarilor persoanelor fizice/juridice, 

tran smise serviciului prin intermediul registraturii, precum si a celor 

provenite de la compartimentele de specialitate ale Primariei 

municipiului Moreni. 

 A urmarit si aparticipat la obtinerea avizelor/acordurilor de la 

organismele locale, centrale, teritoriale privind “Actualizarea Planului 

Urbanistic General” si a Regulamentului Local de Urbanism afferent 

P.U.G., in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 actualizata 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul asigurand in terfata atat 

cu institutiile avizatoare, cat si cu elaboratorii P.U.G. pentru revizuiri, 

modificari si cmpletari ale documentatiei de urbanism. 

 A efectuat consultari cu proiectantii elaboratori ai documentatiilor de 

urbanism si a organizat desbateri publice la nivel local pentru a 

raspunde eficient problemelor si nevoilor cetatenilor. 

 A intocmit situatiile privind autorizatiile de construire si certificatele 

de urbanism eliberate de primarie, a constructiilor terminate (situatii 

statistice raportate lunar, trimestrial, annual, precum si in baza Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public). 

 Aurmarit realizarea investitiilor si declararea constructiilor proprietate 

particulara realizata in vederea impunerii in evidentele fiscal prin 

deplasarea in teren si participarea efectiva, in calitate de membru la 

receptia la terminarea lucrarilor. Totodata, a urmarit realizarea 

investitiilor si lucrarilor publice derulate in anul 2017 sau aflate in 

executie, participand impreuna cu reprezentantul I.S.C. la fazele 

determinate si receptia lucrarilor. 

 A urmarit regularizarea taxelor de autorizatii de construire, precum si 

celelalte obligatii ce ii revin investitorului, potrivit legii. 

 A participat impreuna cu serviciul Taxe si Impozite la administrarea 

creantelor fiscal locale, in procesul de stabilire, instiintare in teren, 

impunere si recuperare a veniturilor cuvenite pe baza valorii reale a 

lucrarilor de construire calculate odata cu intocmirea procesului-

verbal sau orice alta suma care trebuie incasata de catre autoritatea 



Administratiei Publice Locale (amenzi, majorari de intarziere la plata 

sumelor restante). 

 A urmarit cu maxima eficienta avertismentele, procesele –verbale de 

constatare a contraventiei, a masurilor dispuse, precum si a sesizarilor 

instantelor judecatoresti, privitor la modalitatea de solutionare a 

cazurilor, ori de cate ori s-a solicitat verbal sau prin adrese, deplasarea 

la fata locului. 

 A urmarit respectarea prevederilor autorizatiilor de 

construire/desfiintare, emise de compartimentul de specialitate potrivit 

Legii nr. 50/1991 Republicata si sanctionarea contraventionala a 

abaterilor de la disciplina in con structii in urma deplasarii in teren cu 

reprezentantii Politiei locale Moreni (intocmire Note de constatatre). 

 Contributia la bugetul local din activitatea Compartimentului 

Urbanism 

       Venituri realizate din taxe pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare si a altor 

avize/autorizatii in anul 2017: 

 Total taxe Autorizatii de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) = 300.064 

lei 

 Total taxe Autorizatii de desfiiintare                         =  1.984 lei 

 Total taxe certificate de nomenclatura stradala         =  6.930 lei 

 Total taxe Certificate de urbanism (taxe prelungire)  = 4.770 lei 

 Total mtaxe regularizare autorizatii                            = 9.923 lei 

 Total taxe autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente      

=3140 lei 

 Total taxe autorizatii de foraj si excavari (OMV PETROM S.A.) 

17.080 lei+ 31.664 lei + 38.240 +20.800 lei +5.600 lei + 11.200 lei + 

4.800 lei = 129.384 lei 

 Total taxe conventii  : 1.978,56 lei + 13.157,42 lei + 13.740 lei = 

28.875,98 lei 

 Total chirii constructii provizorii (garaje) = 39.921 lei 

TOTAL :   524.992,03 lei 

 



 A solutionat corespondenta adresata de catre cetateni, institutii 

locale, judetene si centrale: 

- Adrese privind nomenclatura stradala; 

- Raspunsuri si situatii solicitate; 

- Solutionari sesizari, note interne; 

- Cereri privind eliberare documente din arhiva (conform 

cu originalul); 

- Procese- verbale de receptive la terminarea lucrarilor; 

- Eliberare certificate de atestare a edificarii constructiilor; 

- Situatii solicitate de catre I.R.C. Sud Muntenia- 

Inspectoratul Judetean in Constructii Dambovita; 

- Solicitari B.C.P.I. Moreni (adeverinte); 

- Raportari lunare, trimestriale, anuale pentru constructii 

finalizate- I.N.S.S.E. 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE 

MISIUNEA 

      Asigurarea desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie 

publica si a investitiilor din cadrul Directiei Tehnice, intr-un timp optim, in 

conditiile respectarii legii, monitorizarea si raportarea acestora forurilor abilitate; 

Derularea proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile in conditiile impuse 

prin contractile de finantare si ghidurile de implementare; Urmarirea investitiilot in 

curs in colaborare cu dirigintii de santier si proiectantii de lucrari; Urmarirea 

investitiilor in perioada de garantie. 

OBIECTIVE 

 Intocmirea documentatiilor pentru licitatii. 

 Colaborarea cu serviciile de specialitate. 

 Organizarea achizitiilor publice pentru Primaria Municipiului Moreni. 

 Incheierea contractelor de achizitie publica. 

 Monitorizarea si raportarea achizitiilor efectuate annual forurilor abilitate. 

 Atragerea fondurilor de finantare nerambursabila. 



 Monitorizarea derularii contractelor, a stadiilor lucrarilor, a situatiilor de 

lucrari. 

 Realizarea managementului proiectelor cu finantare nerambursabila cat si a 

proiectelor cu finantare din alte fonduri. 

 Identificarea, scrierea, depunerea de cereri de finantarein vederea atragerii 

de fonduri pentru: finantarea altor investitii in municipiul Moreni, 

dezvoltarea capacitatii administrative si resurselor umane, dezvoltarea 

infrastructurii educationale si de sanatate dinb municipiul Moreni. 

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI 

In urma stabilirii necesitatilor, fundamentarii economice a investitiilor si 

intocmirii Programului annual al achizitiilor si atualizarea acestuia functie de 

rectificarile bugetare aprobate pe parcursul anului, impreuna cu 

reprezentantul Compartimentelor Juridic si Economic din cadrul Primariei 

Municipiului Moreni, salariatii serviciului au desfasurat urmatoarele 

activitati specifice: 

   S-au aplicat procedurile de achizitie publica de la initierea acestora si pana 

la incheierea acestora si pana la incheierea contractelor de achizitie publica, 

conform legislatiei in vigoare cu respectarea etapelor specific procedurilor 

de achizitie, respectiv: 

 realizarea procedurilor de cerere de oferta integral prin intermediul 

mijloacelor electronice respective intocmirea tuturor documentelor ce 

alcatuiesc dosarul achizitiei publice in parte; 

 analizarea ofertelor si intocmirea proceselor verbale de deschidere, 

proceselor verbale de analiza a ofertelor, intocmirea raportului procedurii, 

intocmirea despre rezultatul procedurii, catre participantii la procedura 

achizitiei publice; 

 monitorizarea si raportarea achizitiilor publice catre forurile abilitate; 

 monitorizarea respective urmarirea investitiei pana la finalizarea contractului 

de lucrari/contractului de finantare, inclusive in perioada de garantie; 

 Efectuarea tuturor demersurilor privind obtinerea tuturor avizelor si 

acordurilor necesare punerii in functiune a investitiei; 



 Elaborarea, participarea, centralizarea si altele legate de obtinerea de fonduri 

nerambursabile si/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de 

investitii; 

 Solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizarii unor obiective 

de investitii majore; 

 Intocmirea rapoartelor trimestriale si anuale statistice pentru investitiile 

proprii si transmiterea lor catre Consiliul judetean si Prefectura Dambovita; 

 Intocmirea, redactarea si depunerea cererilor de finantare nerambursabila din 

fonduri europene; 

 Realizarea managementului proiectelor cu finantare nerambursabila cat si a 

proiectelor cu finantare din alte fonduri; 

 Monitorizarea serviciilor publice, respective utilitatile publice. 

In acest an s-au realizat achizitii publice in valoare totala de aproximativ 

1084198 lei cu finantare de la bugetul local, buget national, fonduri europene, 

bugetul CJD si sponsorizari Petrom OMV, in urma carora s-au incheiat 

contractile de achizitie. 

S-au continuat si finalizat urmatoarele investitii in municipiul Moreni: 

POLITICA DIN DOMENIUL EDUCATIEI 

1 Urmarire comportare in exploatare investitie SALA 

SPORT CU 300 LOCURI SMIS 52977- sustenabilitatea 

proiectului 

100% 

2 Urmarire comportare in exploatare Sala SPORT Scolara la 

Scoala Gimnaziala nr. 1 construita prin CNI- finalizare 

bransare la utilitati  

100% 

POLITICA DE PROTECTIE SOCIALA 

1 Urmarire comportare in exploatare investitia <Centrul de 

recuperare si reabilitare persoane cu handicap Tuicani>- 

sutenabilitatea proiectului smis 7645- sustenabilitatea 

proiectului 

100% 

POLITICA IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI 

1 Urmarire comportare in exploatare 

Reabilitarea/modernizarea si extinderea spatiilor publice 

urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni, SMIS 

7644- sustenabilitatea proiectului 

100% 



2 Modernizare DJ 720 str. Targovistei si str. Un irii pe 
I=3685 m finalizat prin pv receptive 11184/29.09.2017 

100% 

3 Modernizare si Reabilitare DC9A derulat prin PNDL I 100% 

4 Lucrari de fundatii pentru drumuri str. Anul 1907 

finalizat prin pv receptive nr. 7545/5.07.2017 

100% 

5 Modernizare str. Cimitirului 

Finalizat prin proces verbal de receptive nr. 

3913/06.04.2017 

100% 

6 Modernizare si Reabilitare B-dul Petrolului  58% 

7 Modernizare  si Reabilitare str. Cpt. Pantea Ion  56% 

8 Amenajare teren de sport str. Cpt. Pantea Ion 

Construire Podet peste paraul Pascov 

 80% 

 40% 

POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI  INCONJURATOR 

1 Extinderea si reabilitare infrastructura de apa si canal 

“Program finantat prin POS Mediu II” 

Reabilitarea si Extinderea rezervoarelor Bana si 

statia de epurare Moreni- investitie derulata prin 

operator: Compania de Apa Targoviste Dambovita 

 60% 

2 Retea alimentare cu apa str. Ghioceilor, str. 

Sondelor, cartier Pascov 

 90% 

3 Extindere retea de apa si canal in cartier TUICANI 

SF+PT 

  5% 

ALTE ACTIUNI SI OBIECTIVE 

1 Implementare proiect SMIS 48920 Infiintare centru 

National de Promovare si Informare Turistica POR+ 

sustenabilitatea proiectului 

100% 

2 Strategia de dezvoltare urbana a municipiului 

Moreni 

100% 

3 Construire Bazin de inaot didactic-studii topo, 

geo+ avize 

    2% 

4 Registrul spatiilor verzi 100% 

5 Reparatii carosabil si trotuare zon a Profi-

str.Neptun 

100% 

 

 

 

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA 

 



        In cadrul compartimentului proiecte cu finantare externa in anul 2017  

s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 Sustenabilitatea investitiei realizata prin proiectul cu titlul “ Cresterea 

sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Moreni prin 

achizitionarea de echipamente specific si amenajarea unui centru de 

supraveghere” Cod smis 7646 –(11.09.2013- 11.09.2018); 

 Sustenabilitatea investitiei Lucrari de constructii si dotarea Centrului 

National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Moreni “ 

pentru proiectul cu titlul “Infiintarea unui Centru National De 

Informare si Promovare Turistica in Municipiul Moreni, judetul 

Dambovita, cod Smis 48920- (01.01.2016- 01.01.2020) 

- Demersurile legale pentru acreditarea CNIPT Moreni 

- Scrierea si depunerea Cererii de Finantare pentru proiectul “Prevenire, 

educatie si combaterea coruptiei “ (PECC) in cadrul Programului 

Operational Capacitate Administrativa. 

 Cererea de proiecte POCA/ 125/2/2(CP1/2017), Spijinirea Masurilor 

referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor 

publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, obiectivul Specific 

2.2.:Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor 

si institutiilor publice. 

 

 

 

 

 

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU –DELEGARI DE GESTIUNE  

 

A. STRUCTURA SERVICIULUI 
Potrivit organigramei aprobate de Consiliul local al municipiului Moreni,  Serviciul 

Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune face parte din aparatul de 

specialitate al primarului, fiind un serviciu prin care se asigură, în colaborare cu 

celelalte servicii din aparatul propriu de specialitate al primarului, respectarea 

legalităţii şi realizarea măsurilor de respectare a drepturilor şi libertăţilor 



fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale 

hotărârilor Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, a hotărârilor Consiliului local al 

municipiului Moreni  şi a dispoziţiilor Primarului municipiului Moreni .  

Activitatea Serviciului se realizează prin următoarele compartimente, între care 

există raporturi de colaborare:  

 Compartiment Fond Funciar- Agricol – Cadastru 

 Compartiment Fond Locativ  

 Compartiment Valorificare Patrimoniu 

 Compartiment Delegări de Gestiune  
 

B.  MISIUNEA SERVICIULUI  SI OBIECTIVELE SERVICIULUI  
Serviciul Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune are în principal  misiunea 

de a asigura managementul bunurilor imobile (terenuri, construcții)  care apartin 

domeniului public si privat al municipiului Moreni,  respectiv  valorificarea la 

potential maxim a acestor bunuri prin proceduri prevazute de dispozițiile 

legislației în vigoare : vânzare,  închiriere, concesionare, schimb imobiliar, 

superficie ,  asociere, comodat, administrare.  

 

În subsidiar, derivat din caracterul de  serviciu public al administratiei publice 

locale,  obiectivele Serviciul in perioada de referinta au fost :  

 realizarea unor activități operative si de calitate puse in slujba comunitatii 
locale.  

 crearea si actualizarea continua a  evidentele  tehnico – operative cu privire 
la bunurile  imobile  (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public si 
privat al municipiului Moreni, in vederea valorificarii eficiente.  

 îmbunătăţirea continuă a performanţei serviciului prin reducerea 
birocraţiei  si  creşterii satisfactiei  cetatenilor  prin răspunsuri în  termen 
cat mai scurt la cererile şi sesizările acestora.    

 perfectionarea continua si dezvoltarea competentelor  personalului 
(functionari publici) care ocupă funcții publice în cadrul serviciului. 

 



C. ACTIVITATI GENERALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  SERVICIULUI  

 În anul 2017 activitățile generale care s-au derulat în cadrul  Serviciul 

Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune au constat în exercitarea 

competenţelor prevăzute de  actele normative în vigoare,  hotărâri ale Consiliului 

Local Moreni  și  Dispoziţii ale Primarului Municipiului Moreni,   cu privire la :  

 Gestionarea si valorificarea  Fondului Funciar la nivelul teritoriului 
administrativ  al municipiului Moreni.  

 Centralizarea  datelor si informatiilor cu specific agricol ale unitãtii 
administrativ-teritoriale. 

 Valorificarea prin vanzare  a unităților locative din proprietatea  privată  a 
municipiului Moreni.  

 Valorificarea prin vanzare  a imobilelor (terenuri , constructii cu altă 
destinatie decât cea de locuință) din proprietatea  privată  a municipiului 
Moreni.  

 Valorificarea prin închiriere a unităților locative din proprietatea  privată  a 
municipiului Moreni si a unităților locative aflate în administrarea 
municipalității (locuinte construite prin ANL).  

 Valorificarea prin  inchiriere,  concesiune/superficie  a terenurilor  
proprietatea  publica /  privată  a municipiului, Moreni. 

 Sprijin oferit firmei  PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L  
(infiintata prin  reorganizarea  fostului  Serviciu  Public de Dezvoltare din 
aparatul de specialitate al primarului) pentru gestionarea  serviciilor  
publice  delegate de administrare a domeniului public si privat  din 
Municipiului  Moreni.  

 Valorificare prin  acordarea dreptului de folosinta gratuita 
(comodat)/administrare   asupra imobilelor  din proprietatea  publica  a 
municipiului Moreni.   

 Acordarea unor drepturi  prevăzute de legi speciale beneficiarilor: 
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
acordarea folosinței gratuite asupra terenurilor tinerilor  în scopul 
construirii unei locuințe. 

 etc.  
 



În sensul celor precizate mai sus , în anul 2017 s-a avut in vedere ca activitatea  

desfășurată  în Serviciul Valorificare Patrimoniu-Delegari de Gestiune sa fie: 

 operatională :  prin evidentierea si detalierea caracteristicilor bunurilor 
imobile valorificate , stabilirea  regimului  juridic  real  și actualizarea 
evidentelor tehnico –operative  detinute de serviciu si a documentatiei 
necesare in cazul intrarilor si iesirilor din patrimoniul cu privire la imobile ; 

  normativă : prin aplicarea  întocmai a modalitatilor  prevazute de legislația 
în vigoare  cu privire la valorificarea fiecarui bun imobil  ; 

 executiva:  prin realizarea efectiva a operatiunilor si masurilor stabilite prin 
hotararile   Consiliului Local care au avut ca obiect valorificarea vbunurilor 
imobile  prin inchiriere, vanzare – cumparare, concesionare/superficie, etc.  

 

În  anul 2017, in vederea solutionarii problemele curente ale colectivităţii 

locale pe linia valorificarii patrimoniului imobiliar al municipiului Moreni  Serviciul 

Valorificare Patrimoniu-Delegari de Gestiune a   intocmit un nr. de 79  rapoarte  

de specialitate la Proiectele de hotarari initiate de Primarul Municipiului Moreni, 

Domnul Constantin Dinu, urmarea carora Consiliul Local Moreni a adoptat un 

numar de   79 de   hotarari (din totalul de 177 adoptate in anul 2017 ), în tabelul 

de mai jos fiind  detaliat modul aducerii la indeplinire de catre Serviciul 

Valorificare Patrimoniu-Delegari de Gestiune,  după cum urmează :  

 

Nr.crt. Nr. si data 

hotararii 

Denumirea   Hotararii Modul de aducere la indeplinire 

de Serviciul Valorificare 

Patrimoniu-Delegari de Gestiune 

1.  8 / 31.01.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie,cu titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire directă asupra 

terenului intravilan ,arabil cu suprafaţă de 

250 m.p. ,proprietate privată a municipiului 

Moreni situat în str.Trandafirilor,f.nr.,în 

scopul construirii unei locuinţe de care 

domnul Popoiu Ionuţ, tânar cu vârsta de 

pâna în 35 ani . 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  250mp. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic, 

conform hotararii.  



-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea  urmaririi si 

incasării . 

2.  9 / 31.01.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie,cu titlu oneros în favoarea 

Domnului Iacobescu Mihai Longin asupra 

terenului intravilan ,curţi – construcţii,având 

suprafaţa de 224m.p.,propritate privată a 

municipiului Moreni ,cu număr cadastral 

894,înscris în Cartea Funciară nr.71600  UAT 

Moreni ,situat în Moreni, str.Cp.Pantea Ion 

,nr.19. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic, 

conform hotararii.  

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

3.  10 / 31.01.2017 Hotărâre privind prelungirea duratei  

Contractului de administrare nr.12790 / 

20.12.2006 /4317/ 27.12.2006 încheiat între 

Municipiul Moreni şi Spitalul Municipal 

Moreni  

-A fost incheiat actul aditional la 

contractul de administrare  intre 

Municipiul Moreni şi Spitalul 

Municipal Moreni,  conform 

hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului .  

4.  11 / 31.01.2017 Hotărâre privind acordrea scutirii la plata 

chiriei aferente locuinţei,proprietate privată 

a municipiului Moreni ,situată în 

Moreni,Str.Pâscov,nr.11,având chiriaş titular 

Domnul Costache Ioan .  

-A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei.  

5.  12 / 31.01.2017 Hotărâre privind încetarea Contractului de 

închiriere nr.5212 / 22.04.2008(  modificat 

prin actele adiţionale nr.4102 

/30.04.2013,nr.4493 / 24.04.2014 ,3534 

-S-au intocmit formalitatile privind 

predarea –primirea locuintei , 

conform hotararii.  



/06.04.2015 şi nr.4380 /14.09.2016 ) 

contract având ca obiect locuinţa cu chirie 

construită prin  ANL situată în 

Moreni,judeţul Dămboviţa ,str.Crângului 

nr.6,bl.A1,etaj 2,ap.5,judeţul Dâmboviţa ,la 

cererea chiriaşei titulare : D-na Toma 

Carmen . 

-Hotararea a fost inclusa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea valorificarii 

ulterioare a  locuintei care a facut 

obiectul acesteia. 

 

 

6.  13 / 31.01.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii la plata 

chiriei aferente locuinţei pentru tineri 

destinată închirierii ,construită prin ANL 

situată în Moerni ,str.Cângului 

,nr.6,bl.A3,parter,având chiriaşa titulară 

Doamna Coandă Elena . 

-A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chiriasa,  

conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date a 

chiriilor locuinte scutirea la la 

plata chiriei.  

7.  14 / 31.01.2017 Hotărâre privind încetarea contractului de 

constituire a dreptului de superficie 

autentificat sub nr.1073 / 

16.05.2012,încheiat între Municipiul Moreni 

şi Anghene Alexandru - Adrian 

-Hotararea a fost inclusa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea valorificarii 

ulterioare a terenului care a facut 

obiectul acesteia. 

-S-a transmis catre Serviciul 

Impozite si Taxe Locale  incetarea  

obligatiilor de plata aferente 

contractului de constituire a 

dreptului de superficie  incetat. 

8.  17/06.02.2017 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1şi 

Anexei nr.2 la HCL nr.148 / 27.12.2016 

privind stabilirea chiriei care se aplică în 

perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 

locuinţelor pentru tineri destinate 

închirieii,construite prin ANL  şi situate în 

Moreni str.Crângului ,Bl.A1-A4 în vederea 

îndreptării unor erori de calcul . 

-Au fost intocmite acte adiţionale,  

conform hotararii. 

-Actele adiţionale a fost inscrise in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 



platitor si stabilite chiriile lunare si 

majorarile de intarziere la plata   

- In situatia   depasirii termenului 

lunar  de plata,  au fost elaborate  

si transmise  catre restantieri 

notificari  in vederea achitarii 

sumelor restante.  

- In situatia neconformarii 

(depăşirii termenului de plată 

înscris în notificare) au fost 

intocmite note interne pentru  

recuperarea  sumelor restante pe 

calea executarii civile; în acest 

sens au fost transmise Serviciului 

Administrație Publică Locală  

documentatia  in vederea  

promovarii  acţiunilor necesare(in 

justitie/executor judecatoresc) 

pentru rezilere /evacuare/ 

recuperarea  sumelor restante 

rezultate  din contracte. 

  

- 

9.   18 /06.02.2017 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la 

HCL nr.147 / 27.12.2016 privind stabilirea 

unor măsuri administrative pentru anul 2017 

privind locuinţa pentru tineri destinată 

închirierii ,construită prin ANL situată în 

Moreni ,str.Cângului ,nr.6,bl.A4,et.2,ap.6 

având chiriaş titular Domnul Rujoiu Samuel 

în vederea îndepinirii unor erori de calcul . 

-A fost intocmit act aditional 

conform hotararii . 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor si stabilita chiria lunara si 

majorarile de intarziere la plata .   

10.  31 / 30.03.2017 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 

HCL  nr.114 / 31.10.2016 privind aprobarea 

atribuirii unui teren cu suprafaţa de 1.589 

 -A fost intocmit contract de 

comodat, potrivit hotărârii.  

- Contractul a fost inscris in 



m.p. situate in Moreni ,str.Cimitirului fn.,în 

folosinţă gratuită în favoarea PAROHIEI 

STAVROPOLEOS în scopul amenajării unui 

cimitir parohial 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  1.589 

mp. 

11.  32 / 30.03.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie, cu titlu oneros în favoarea 

OMV  Petrom S.A. ,prin Divizia Upstrem 

,Unitatea de Afaceri Zone de Producţie VI 

Muntenia Central asupra terenului 

extravilan ,neproductiv compus din 3 loturi 

cu suprafaţa totală de 6,581 m.p.,( lotul 

1:5890 m.p.,lotul 2:559 m.p. și lotul 3: 132 

m.p.) proprietate privată a municipiului 

Moreni ,aferent şi necesar obiectivului : 

“Platforma pentru depozitarea temporară a 

şlamului procesat în parcul Pâscov “ 

- Hotararea a fost inclusa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea valorificarii 

terenului care a facut obiectul 

acesteia. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului.  

-Hotararea a fost modificata 

ulterior prin Hotararea nr. 

151/30.10.2017. 

12.  33 / 30.03.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie ,cu titlu oneros în favoarea 

firmei For-Com S.R.L. asupra terenului 

intravilan,curţii – construcţii .având 

suprafaţa de 2000 m.p. proprietate privată a 

municipiului Moreni,amplasat în Moreni, 

str.22 Decembrie 1989 . 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  

2000mp. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic, 

care a fost inscris in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului.  

-Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 



serviciului.  

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat de 

superficiar, care a fost  transmis  

Directiei Economice (Serviciului 

Impozite si Taxe Locale) în vederea 

urmaririi si incasării . 

13.  34 / 30.03.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan, 

curţi-construcţii, cu suprafaţa de 216 m.p. 

,proprietate privată a municipiului Moreni 

,situat în Moreni ,strada Republicii f.nr.  

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 216 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare  

adjudecat.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

-Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

14.  35 / 30.03.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan 

,curţi-construcţii ,cu suprafaţa de 507 m.p. 

,proprietate privată a municipiului Moreni 

,situat în Moreni ,strada Târgoviştei  f.nr. 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 507 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 



adjudecat.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

- Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului 

15.  36 / 30.03.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan 

,curţi-construcţii ,cu suprafaţa de 296 m.p. 

,proprietate privată a municipiului Moreni 

,situat în Moreni ,strada Mihai Viteazu f.nr. 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 296 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

adjudecat.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

-Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului 

16.    37/30.03.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii la 

platachiriei, aferente locuinţei ,proprietate 

privată a municipiului Moreni ,situat în 

Moreni ,Str. Cp. Pantea Ion, nr.15, bl.D6C, 

et.1, ap.6, judeţul Dâmboviţa având chiriaş 

titular Şuteu Alexandru – Andruţ . 

-A fost incheiat act aditional ila 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei 



17.  38 / 30.03.2017 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

administrative privind locuinţa pentru tineri 

destinată închirierii ,construită prin ANL 

locuinţei din localitatea Moreni, 

str.Crânguluinr.6,bl.A1,et.1,ap.3,ocupată 

fără titlu locativ valabil  

-S-au intocmit formalitatile privind 

predarea –primirea locuintei .  

-Locuinta  devenita disponibila, a 

fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative in vederea valorificarii 

prin inchiriere conform 

prevederilor legale in vigoare.   

18.  39 / 30.03.2017 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

administrative pentru ocuparea temporară a 

terenurilor proprietate publică şi privată a 

municipiului Moreni în vederea amplasării 

de terase sezoniere  / extrasezoniere.   

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea punerii in 

aplicare.  

19.   55 /27.04.2017 Hotărâre  privind stabilirea unor masuri 

administrative în anul 2017 privind 

perlungirea duratei unor contracte de 

închiriere pentru locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii ,construite prin ANL şi 

situate în Moreni ,str.Crângului ,Bl.A1-A4 . 

-S-au  incheiat acte aditionale 

privind prelungirea duratei  

contractuale. 

- Actele adiţionale a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-In baza documentelor puse la 

dispozitie de chiriasi a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor privind prelungirea duratei 

contractuale.  

20.  56 / 27.04.2017 Hotărâre  privind stabilirea unor masuri 

administrative privind locuinţa pentru tineri 

destinată închirierii ,constriută prin ANL 

locuinţei din localitatea Moreni 

,str.Crângului nr.6,bl.A4,Et.2,Ap.5,ocupată 

fără titlu locativ valabil . 

S-au intocmit formalitatile privind 

predarea –primirea locuintei, 

urmand a se valorifica prin 

inchiriere conform prevederilor 

legale in vigoare.   

21.   59 /27.04.2017 Hotărâre  privind transmiterea în folosinţă 

gratuită pe o perioadă de 5 ani către 

Asociaţia Câinele meu ,a unui teren 

extravilan neproductiv, cu suprafaţa de 1000 

mp, situat în Moreni, judeţul Dâmboviţa 

,str.Industriei fn., în vederea amplasării unui 

adăpost pentru animale fără stăpân – 

extinderii amplasamentului  aprobat prin 

S-a intocmit contract de comodat 

conform hotararii, care a a fost 

inscris in evidentele tehnico-

operative ale serviciului.  



H.C.L. nr.95 / 2013 şi 42 / 2014 . 

22.  63 / 31.05.2017 Hotărâre privid aprobarea unui schimb de 

locuinţe pentru  tineri, destinate  închirierii  

si  acordarea scutirii la plata chiriei; 

S-a intocmit act aditional la 

contractul de inchiriere si 

formalitatile privind schimbul de 

locuinta.  

- a fost completata evidenţa 

rolurilor pe platitor privind 

realizarea schimbului . 

- S-au intocmit formalitatile 

privind predarea –primirea 

locuintelor  supuse schimbului , 

urmand a se valorifica locuinta 

ramasa disponibila prin inchiriere 

conform prevederilor legale in 

vigoare.   

 

23.  64 / 31.05.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitației publice a unui teren intravilan, 

arabil, cu   suprafaţa   de  85 m.p.,  

proprietate   privată  a  municipiului Moreni,   

situate   în   Moreni,   strada   Târgoviștei   

f.nr.  (punct nr.144)   

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-A fost încasat prețul de vânzare 

adjudecat   

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

- A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

-Contractul a fost inscris in 



evidentele tehnico-operative ale 

serviciului 

24.  65 / 31.05.2017 Hotarare privind vânzarea prin  procedura  

licitației publice a unui  teren intravilan, 

arabil, cu suprafaţa de 100 m.p., proprietate 

privată a municipiului  Moreni,  situat în 

Moreni, str. Intrarea Salcami, f.nr.;  

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 100 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare  în forma 

autentică. 

- Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului 

25.  66 / 31.05.2017 Hotarare privind vânzarea  prin  procedura  

licitației  publice  a  unui teren intravilan, 

curti-constructii cu suprafaţa de 18 m.p., 

proprietate  privată a municipiului Moreni,     

situat    în     Moreni,    strada    Targovistei    

f.nr.   (punct nr.63) ; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 18 mp. 

A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare  în forma 

autentică. 

-- Contractul a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 



serviciului 

26.  67 / 31.05.2017 Hotărâre privind constituirea unui   drept   

real   de   superficie, cu titlu oneros prin 

procedura   concesionarii   cu    licitație   

publică    asupra   terenului   intravilan, curți 

- construcții având suprafaţă de 429 m.p., 

proprietate privată a municipiului Moreni, 

situat  în Moreni   str.  Eruptiei  f.nr., în 

scopul construirii unei locuințe ; 

- S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea incasării . 

27.  68 / 31.05.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept  

real de superficie, cu  titlu oneros în 

favoarea Domnului Mlăceanu Ion asupra  

terenului  intravilan, curți -construcții, având  

suprafata  de 663 m.p.,  cu numar cadastral 

3005,  înscris în Cartea Funciară U.A.T. 

Moreni nr.73698 proprietate privată  a 

municipiului Moreni,  amplasat in Moreni,  

str.Cp. Pantea Ion, nr.53   

- S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

28.  69 / 31.05.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie, cu titlu oneros prin procedura 

concesionarii  cu atribuire directă asupra  

terenului intravilan, curti – constructii, cu 

suprafaţă  de 457 m.p., proprietate  privată  

a municipiului  Moreni  situat  pe str.22  

Decembrie 1989,  f.nr.  (punct nr.21C)  in  

scopul  construirii  unei locuințe de către  

Doamna  Ciobanu  Gabriela Ioana, tânăra cu 

vârsta de până în 35 de ani 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului.    

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 



incasării . 

29.  70 / 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea  cesiunii  

contractului  de constituirea dreptului de  

superficie  autentificat  sub 

nr.2365/28.08.2015 cu obiect terenul 

intravilan, curți - construcții, situate  în  

strada  Pâscov,  f.nr, având  suprafaţa de 213 

m.p., cu numar cadastral 73288 înscris în 

Cartea Funciară U.A.T. Moreni  nr.73288 

încheiat de D-l Corneanu Daniel  Ionuț  cu  

Municipiul   Moreni,  în  favoarea  Doamnei  

Ungureanu  Cristina  ; 

-S-a incheiat contractul de cesiune 

in forma autentica.  

-Conform contractului de cesiune 

autentic a fost stabilit debitul  

datorat, care a fost  transmis  

Directiei Economice (Serviciului 

Impozite si Taxe Locale) în vederea 

urmaririi si incasării . 

 

30.  71 / 31.05.2017 Hotărâre privind acordul în  vederea 

organizării  și functionarii sediului cu 

destinatie birou  parlamentar pentru D-l 

Senator Iancu Caracota in  spatiul nr.16 

situat la etajul constructiei ,,Hala   Piata”,   

din   Moreni,   str.  Cp. Pantea  Ion,  nr.19,  

care  face  obiectul  contractului de  

inchiriere nr.159/10.01.2014  incheiat  de  

Partidul National Liberal  filiala Dâmbovita 

cu Municipiul      Moreni    în temeiul  

Hotărârii Consiliului  Local  Moreni    

nr.122/2016  ; 

-a fost completat prin act aditional 

contractul de inchiriere  dintre  

Municipiul Moreni si Partidul 

National Liberal- Organizatia 

Locala Moreni/Filiala Dambovita. 

- actul aditional a fost inscris in 

evidenta tehnico-operativa a 

serviciului.   

31.  72 / 31.05.2017 Hotărâre privind stabilirea chiriei care se 

aplica  în perioada 12.05.2017 - 31.12.2017 

locuinţelor  pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin ANL și situate în 

Moreni  Str. Crângului , Bl. A1- A4  ; 

Au fost intocmite acte adiţionale,  

conform hotararii. 

-Actele adiţionale a fost inscrise in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor si stabilite chiriile lunare si 

majorarile de intarziere la plata   

- In situatia   depasirii termenului 

lunar  de plata,  au fost elaborate  

si transmise  catre restantieri 



notificari  in vederea achitarii 

sumelor restante.  

- In situatia neconformarii 

(depăşirii termenului de plată 

înscris în notificare) au fost 

intocmite note interne pentru  

recuperarea  sumelor restante pe 

calea executarii civile; în acest 

sens au fost transmise Serviciului 

Administrație Publică Locală  

documentatia  in vederea  

promovarii  acţiunilor necesare(in 

justitie/executor judecatoresc) 

pentru rezilere /evacuare/ 

recuperarea  sumelor restante 

rezultate  din contracte. 

32.  82 / 21.06.2017 Hotărâre privind aprobarea realizării 

obiectivului de investiţii “ Bazin de înot 

didactic “  în Municipiul Moreni prin 

participare la “Programul naţional de 

construcţii de interes public sau social “ 

realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale 

si Administraţiei Publice ,prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I” –S.A. precum 

şi aprobarea predării cu titlul gratuit către 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – 

S.A. ,pe durata execuţiei investiţiei a 

terenului cu suprafaţă de 12.200 m.p.privată 

a Municipiului Moreni . 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului.    

33.   88 /28.07.2017 Hotărâre privind constituirea  unui  drept  

real  de  superficie,  cu  titlu  oneros prin 

procedura   concesionarii  cu  licitație   

publică  asupra terenului intravilan, curți - 

construcții   având   suprafaţă  de 324  m.p.,   

proprietate   private  a  municipiului Moreni, 

cu nr.cadastral 72535, inscris in Cartea 

Funciara UAT Moreni 72535 situat în Moreni 

str.22 Decembrie 1989 (Camin Naumov Lot 

2), in scopul construirii unui spatiu cu 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 



destinatie  prestari servicii – spalatorie auto 

; 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

34.  97 / 28.07.2017 Hotărâre privind stabilirea unor masuri 

administrative in anul 2017 privind locuinţa 

pentru tineri   destinate    închirierii,   

construite   prin   ANL   si   situată   în   

Moreni Str.Crângului, nr.6, bl.A2, etaj 1, ap.4 

locuinta inchirita doamnei Dudau Elena  

-A fost intocmit act adiţional,  

conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor si stabilita chiria lunara si 

majorarile de intarziere la plata 

35.   98 /28.07.2017 Hotărâre privind acordarea  scutirii  la plata 

chiriei  aferente locuinţei, proprietate 

privata a  municipiului Moreni, situată  în  

Moreni, str. I.L Caragiale ,nr.2, ap.1,  judetul  

Damboviţa,  avand  chirias  titular  Domnul 

Micuta Nicolae, tatal   minorului   Micuta   

Robert    Cristian -  persoana cu handicap 

grav; 

A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei. 

 

36.   99 /28.07.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii la plata 

chiriei  aferente locuinţei, proprietate 

privata a municipiului Moreni, situată  în 

Moreni,  Str. Jupiter,  nr.15,  bl G2,  et. 2 ,  

ap.12, judetul Damboviţa avand   chirias    

titular   Domnul   Manta   Vasile; 

A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei. 



37.  100 / 28.07.2017 Hotărâre privind acordarea  scutirii  la  plata  

chiriei  aferente locuinţei, proprietate 

private  a  municipiului  Moreni,  situată  în  

Moreni, str.22  Decembrie 1989, nr.56, 

judetul Damboviţa avand chiriasa titular 

Doamna Radu Mariana, mama   minorului 

Bondareţi   Alexandru – Cristi,  persoana   cu   

handicap  grav. 

A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei. 

38.  101 / 28.07.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura  

licitației  publice  a unui  teren intravilan, 

arabil, cu  suprafaţa de  303 m.p., 

proprietate privată a municipiului  Moreni,  

situat   in Moreni, strada Crangului f.nr. ; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-A fost încasat prețul de vânzare 

adjudecat.   

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică care a fost inscris in 

evidenta tehnico-operativa a 

serviciului.   

39.  106 / 30.08.2017 Hotărâre privind încetarea prin denunţarea 

unilateral de către locatară a contractului de 

închiriere  nr. 4737 / 2009 dintre Municipiul 

Moreni si firma Parvu Mariana Inteprindere 

Individuală . 

-S-a transmis catre Serviciul 

Impozite si Taxe Locale  incetarea 

obligatiilor de plata aferente 

contractului de inchiriere. 

-Spatiul devenit disponibil, a fost 

inscris in evidentele tehnico-

operative in vederea valorificarii 

ulterioare.  

40.  107 / 30.08.2017 Hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a -S-au realizat formalitățile 



unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă , din 

municipiul Moreni ,str. 22 Decembrie 1989 , 

nr.85 către actuala chiriaşă . 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

locuintei din str. 22 Decembrie 

1989, nr.85. 

-A fost încasat avansul din pretul 

de  vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare in rate  în 

forma autentică. 

- A a fost completata evidenţa 

rolurilor pe platitor si stabilita rata 

lunara in vederea urmaririi si 

incasarii  

41.  108 / 30.08.2017 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan ,curţii 

– construcţii ,cu suprafaţa de 73 

m.p.,propritate privată a municipilui Moreni 

,situat în Moreni,strada Gheorghe Doja f.nr. 

(punct strada Gheorghe Doja nr.9 ) 

-S-a organizat  potrivit hotărârii 

procedura licitației publice și a 

fost desemnat câștigătorul 

licitației. 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 73 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

adjudecat.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică care a fost inscris in 

evidenta tehnico-operativa a 

serviciului.   

42.  109 / 30.08.2017 Hotărâre privind vânzarea directă a 

terenului intravilan ,curţi – construcţii 

proprietate privată a municipiului Moreni cu 

suprafaţa de 35 m.p.,ocupat de construcţie  

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 



,situat pe str. Flacara nr.7A ( fost 

T.Vladimirescu f.nr.),cu exercitarea dreptului 

de preempțiune de catre D-l Sandu Gabriel 

Florin . 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 73 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare .  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică care a fost inscris in 

evidenta tehnico-operativa a 

serviciului.   

43.  110 / 30.08.2017 Hotărâre privind modificarea unor elemente 

de identificare a unor bunuri care aparțin 

domeniului public al municipiului Moreni , 

situate în Moreni str.B-dul Petrolului ,nr.3 . 

-Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

44.  111 / 30.08.2017 Hotărâre privind modificarea unor elemente 

de identificare a unor bunuri care aparțin 

domeniului public al municipiului Moreni 

,situate în Moreni, str.22 Decembrie  1989 

,nr.16, Colegiul Național  ̋Ion Luca Caragiale  ̋

-Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

imobilului 

45.   117 / 21.09.2017 Hotărâre privind modificarea unor elemente  

de identificare pentru imobilul  ̋ Strada 22 

Decembrie 1989  ̏  care aparţin domeniului 

public al municipiului Moreni . 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

46.  119 / 28.09.2017  Hotărâre privind constituirea unui drept  

real de superficie,cu titlu oneros în favoarea 

-Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 



OMV Petrom S.A.,zona de producţie VI 

Muntenia Central asupra terenului trenului 

intravilan ,curti-construcţii cu suprafaţa 

totală de 5.848 m.p.,proprietate privată a 

municipiului Moreni ,pentru amenajare 

careu foraj ,foraj şi echipare de suprafaţă 

pentru sondele  1333 şi 1334 .  

serviciului in vederea valorificarii 

ulterioare a obiectului acesteia.  

- Hotararea a fost modificata prin 

HCL nr.155/23.11.2017. 

47.     120 /28.09.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept  

real de superficie,cu titlu oneros în favoarea 

OMV Petrom S.A.,zona de producţie VI 

Muntenia Central asupra terenului trenului 

extravilan ,neproductiv cu suprafaţă totală 

de 5.839 m.p, ,proprietate privată a 

municipiului Moreni ,pentru amenajare 

careu foraj şi echipare de suprafaţă pentru 

sondele 1323 şi 1324 . 

-Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea valorificarii 

ulterioare a obiectului acesteia.  

-Hotararea a fost modificata prin 

HCL nr.156/23.11.2017. 

48.  124 / 28.09.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii la plata 

chiriei aferente locuinţei ,proprietate privată 

a municipiului Moreni ,situată în Moreni 

,str.22 Decembrie 1989 , nr.2A (fost 2),Ap.9 

(fost 5) , județul Dâmbovița  având chiriașă 

titulară Doamna Brașoveanu Maria –

Romelia fiica domnului Brașoveanu Ciprian – 

persoana cu handicap grav . 

A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 

- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei. 

49.  125 / 28.09.2017 Hotărâre privind acceptarea donației 

formulate de firma Calliope SRL  

-A fost incheiat contract de 

donatie in forma autentica 

conform hotararii    

 

50.  126 / 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 

2017 a listei solicitanţilor care au acces la  

locuinţe pentru   tineri destinate închirierii 

construite prin ANL, a   listei solicitanţilor 

care nu au acces la locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii construite  prin ANL şi a 

listei privind stabilirea ordinii de   prioritate 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului, in vederea adoptarii 

actelor administrative ulterioare.   



în  soluţionarea  cererilor; 

51.  127 / 28.09.2017 Hotărâre privind vânzarea directă a unui  lot 

de teren intravilan, curți-construcții, ocupat 

de  construcție, cu  suprafaţa  de 111  mp,  

proprietate   privată a municipiului  Moreni, 

situat în str. Aleea Prahovei f.nr., cu 

exercitarea dreptului de   preempțiune de 

către firma Prodcom Services  S.A.; 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică.  

52.  128 / 28.09.2017 Hotărâre privind vânzarea directă a 

terenului   intravilan, curti - constructii  

proprietate privată  a municipiului Moreni 

cu suprafata de 95 m.p.,  ocupat de 

construcție, situat pe str. Aleea Prahovei nr. 

5B cu exercitarea dreptului de   preempțiune 

de către d-l  Pătru Bogdan; 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 95 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

53.  129 / 28.09.2017 Hotărâre privind vânzarea  prin procedura 

licitației publice a unui teren intravilan, 

arabil, cu   suprafaţa  de  427  m.p.,   

proprietate privată a municipiului Moreni, 

situat în Moreni, strada 1 Mai     f.nr.  (punct 

str. Patriei); 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice, 

licitatia care nu a a condus la 

desemnarea vreunui castigator.  

- Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului , in vederea valorificarii 

ulterioare a aterenului care a 

afacut obiectul acesteia.  

 

54.  130 / 28.09.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie, cu titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire directă asupra     

terenului intravilan, curti–constructii, cu 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 



suprafaţă  de   600 m.p.,  proprietate  

privată  a  municipiului Moreni situat pe str. 

Crangului, f.nr. în scopul  construirii unei 

locuințe de către Doamna  Cabaroiu Elena,  

tânăra  cu  vârsta  de  până în 35 de ani ; 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea c si incasarii . 

55.  131 / 28.09.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie, cu titlu oneros prin procedura  

concesionării cu licitație publică asupra 

terenului   intravilan, curți-construcții având 

suprafaţă de 286 m.p., proprietate privată a 

municipiului Moreni, situat în Moreni str 

Pâscov fn , în scopul construirii unei 

locuințe; 

Hotararea a fost   revocata prin 

HCL nr.143/30.10.2017. 

56.  139 / 30.10.2017 Hotărâre privind constituirea  unui   drept   

real  de  superficie, cu titlu oneros prin 

procedura   concesionarii cu atribuire directă  

asupra  terenului intravilan, curti–

constructii, cu suprafaţă de 530 m.p., 

proprietate privată a municipiului Moreni, 

situat în Moreni, str.Sirius f.nr., in scopul 

construirii unei locuințe de către Domnul 

Coman George,  tânăr   cu   vârsta   de   până   

în  35 de ani; 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  530 mp. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

57.  140 / 30.10.2017 Hotărâre privind constituirea  unui drept 

real de superficie, cu titlu oneros prin 

procedura concesionarii cu atribuire directă 

asupra terenului  intravilan, curti – 

constructii,  cu   suprafaţă de 1.055   m.p.,  

proprietate  privată  a municipiului  Moreni, 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  1055 



situat   în Moreni, str. Independentei fn,  in 

scopul construirii unei locuințe de către 

Domnul      Matei Gheorghe, tânăr cu vârsta 

de până în 35 de ani 

mp. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

58.  141/30.10.2017 Hotărâre privind prelungirea  duratei  de 

închiriere  a unui spaţiu in favoarea 

PARTIDULUI NATIONAL DEMOCRAT – 

ORGANIZATIA LOCALA MORENI; 

-S-a incheiat act aditional la 

contractul de inchiriere, conform 

hotararii .  

 -Conform actului aditional a fost 

stabilit debitul  datorat, care a fost  

transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

59.  142 / 30.10.2017 Hotărâre privind modificarea   Anexei   nr.1   

la  Hotararea Consiliului Local Moreni nr.10/ 

30.01.2014 privind darea în administrare a   

imobilelor  proprietate publică  a  

municipiului  Moreni către unităţile de 

învăţământ  preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Moreni, cu  referire la 

unitatile de invatamant: Colegiul National   

”Ion Luca Caragiale” si  Școala   Gimnazială   

Nr.4   

- S-a incheiat act aditional la 

contractul de administrare  

incheiat intre Municipiul Moreni si 

Colegiul National   ”Ion Luca 

Caragiale”, conform hotararii. 

- S-a incheiat act aditional la 

contractul de administrare  

incheiat intre Municipiul Moreni si 

Școala   Gimnazială   Nr.4 , 

conform hotararii 

60.  143 / 30.10.2017  Hotărâre privind revocarea Hotararii 

Consiliului Local Moreni nr.131/28.09.2017  

si  aprobarea constituirii unui drept real de 

superficie, cu titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire asupra terenului 

intravilan, curți-construcții având suprafaţă 

de 286 m.p., proprietate privată a 

municipiului  Moreni, situat în  Moreni, str. 

Pascov fn , în scopul construirii unei locuințe 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  286 mp. 

-S-a constituit dreptul de 



de către Dl. Duia Vasile, tânăr cu vârsta de 

până în 35 de ani; 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

61.  144 /  30.10.2017 Hotărâre privind atestarea în domeniul 

privat al municipiului Moreni a terenului cu 

suprafata de 331 m.p. situat în Moreni, str. 

Ghioceilor nr.23 ; 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului, in vederea initierii 

ulterioare a formalităților 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului.  

62.  145 / 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale 

de repartizare în anul 2017 a unor locuinţe 

disponibile, pentru tineri, destinate 

închirierii construite   prin  ANL  în   

municipiul    Moreni ; 

-S-a realizat repartizarea 

locuintelor, potrivit hotararii. 

-S-au  incheiat contracte de 

inchiriere cu tinerii care au primit 

repartitie in baza documentelor 

puse la dispozitie de  acestia  

-in baza contractelor de inchiriere 

a fost completata evidenţa 

rolurilor pe platitor si stabilite 

chiriile lunare si majorarile de 

intarziere la plata   

 

63.  146 / 30.10.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii la plata 

chiriei  aferente locuinţei, proprietate 

privata a municipiului Moreni, situată în 

Moreni, str.Uzinei, nr.22A, ap.1, judetul  

Damboviţa,  avand   chirias   titular Domnul 

Stoica Aurel, tatal lui Stoica    David, 

persoana cu handicap grav; 

-A fost incheiat act aditional la 

contractul de închiriere între 

Municipiul Moreni şi chirias 

,conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului . 



- A fost operată în baza de date 

scutirea la la plata chiriei. 

64.  147 / 30.10.2017  Hotărâre privind vanzarea cu plata in  rate  a  

unui spatiu  cu  destinatia de locuinta, din  

municipiul  Moreni, str.Teis, nr.12 , et.1, 

ap.16,  catre actuala chiriașa; 

-S-au realizat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

locuintei din str. Teis, nr.12. 

-A fost încasat avansul din pretul 

de  vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare in rate  în 

forma autentică. 

65.  148 / 30.10.2017 Hotărâre privind respingerea cererii cu 

nr.11908/16.10.2017, formulata de D-na 

Apostol Ioana, domiciliata in Azuga, str. 

Postavariei , nr.7B,  ca neîntemeiată ; 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

66.  151 / 30.10.2017 Hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului    Local Moreni nr.32/2017  

privind constituirea   unui   drept real de 

superficie, cu titlu oneros în favoarea OMV 

Petrom S.A., prin Divizia Upstream,  Unitatea 

de Afaceri Zone de Productie VI Muntenia 

Central asupra terenului extravilan, 

neproductiv compus din 3 loturi cu 

suprafaţă totala de 6.581m.p., (lotul 

1:5.890m.p., lotul 2:559m.p. si lotul 

3:132m.p.)  proprietate  privată a  

municipiului   Moreni, aferent si necesar 

obiectivului:,,Platforma pentru depozitarea 

temporara a  şlamului  procesat din parcul 

Pascov”; 

S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

locuintei din str. Teis, nr.12.  

67.  155 / 23.11.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 119/28.09.2017 privind    

constituirea   unui  drept  real de superficie, 

cu titlu oneros în favoarea    OMV Petrom 

S.A., zona de  producție VI Muntenia Central 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 



asupra terenului intravilan, curti - constructii 

cu suprafaţă totală de 5.848 m.p., 

proprietate privată a municipiului Moreni, 

pentru amenajare careu foraj, foraj și 

echipare de  suprafață pentru sondele 1333 

și 1334; 

terenului  

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea uramaririi si 

incasării . 

68.  156 / 23.11.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Moreni nr. 120/28.09.2017 

privind constituirea   unui  drept  real de 

superficie, cu titlu oneros în favoarea OMV   

Petrom S.A., zona de producție VI Muntenia 

Central asupra terenului extravilan, 

neproductiv, cu suprafaţă totală de 5.839 

m.p., proprietate privată a municipiului 

Moreni, pentru amenajare careu foraj, foraj 

și echipare de suprafață pentru sondele 

1323 și 1324; 

-S-au realizat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului  

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea uramaririi si 

incasării . 

 

69.  158 / 28.11.2017 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

administrative privind locuinţa pentru tineri 

destinată închirierii, construită prin ANL, 

situată în municipiul Moreni, str. Crângului, 

nr. 6, Bl. A4, parter, ap. 1, având chiriaşă 

titulară : Doamna Belghiru Camelia 

Florentina; 

-A fost intocmit act adiţional,  

conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor  

70.  .11.2017 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

administrative în anul 2017 privind locuinţa 

A fost intocmit act adiţional,  



pentru tineri destinată închirierii, construită 

prin  ANL, situată în municipiul Moreni, str. 

Crângului, nr. 6, Bl. A4, etaj 1, ap. 3, 

închiriată Dmnului Pascu Robert - Toma; 

conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor 

71.  160 / 28.11.2017 Hotărâre privind  constituirea unui drept 

real de supericie cu titlu oneros prin 

procedura concesionării cu atribuire directă 

asupra unui teren cu suprafaţa de 64 mp., 

proprietate privată a municipiului Moreni, 

str. Petrolului f.nr., în scopul extinderii 

construcţiilor existente proprietatea firmei 

Olimp S.R.L.; 

-S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafata de 64 mp. 

72.   

161 / 28.11.2017 

Hotărâre privind  constituirea unui drept 

real de supericie cu titlu oneros în favoarea 

Domnului Marica Cristian - Vasile asupra 

terenului intravilan, curţi – construcţii, 

având suprafaţa  de 108 mp., proprietate 

privată a municipiului Moreni, amplasat în 

Moreni,  str. Petrolului f.nr.; 

-S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafata de 108 mp. 

73.  162 / 28.11.2017 Hotărâre privind închirierea unui lot de 

teren intravilan, curţi-construcţii, cu 

suprafaţa de 24 mp., proprietate privată a 

municipiului Moreni, situat în Moreni, str. 

Biruinţei, fn., prin licitaţie publică, în scopul 

amplasării unui garaj; 

-S-a organizat  potrivit hotărârii 

procedura licitației publice care nu 

a condus la desemnarea vreunui 

castigator.  

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

74.  169 / 20.12.2017 Hotărâre privind constituirea unui drept real 

de superficie, cu titlu oneros în favoarea 

OMV Petrom S.A., prin Divizia Upstream, 

Unitatea de Afaceri Zone de Producție VI 

Muntenia Central asupra terenului 

extravilan, neproductiv, situat în Moreni, 

punct " Parc 2EPS ", compus din 2 loturi cu 

-S-au initiat  formalitățile 

administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de  1975 



suprafața totală de 1.975 mp., ( lotul 1 : 

1671 mp., lotul 2 : 304 mp.)  proprietate 

privată a municipiului Moreni, pentru 

amenajare careu foraj, foraj și echipare de 

suprafață, conductă și L.E.A. pentru sonda 

1348 Moreni; 

mp. 

-S-a constituit dreptul de 

superficie prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic a 

fost stabilit debitul  datorat, care a 

fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea incasării . 

75.  170 / 20.12.2017 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

administrative în anul 2018 privind locuinţa 

pentru tineri destinată închirierii, construită 

prin  ANL, situată în municipiul Moreni, str. 

Crângului, nr. 6, Bl. A4, etaj 2, ap. 6, având  

chiriaș titular Domnul Rujoiu Samuel 

-A fost intocmit act adiţional,  

conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului.  

-- In baza documentelor puse la 

dispozitie de chirias a fost 

completata evidenţa rolurilor pe 

platitor 

76.  171 / 20.12.2017 Hotărâre privind  încetarea Contractului de 

închiriere nr. 5204/22.04.2008, modificat 

prin acte adiționale ulterioare, având ca 

obiect locuința pentru tineri destinată 

închirierii, construită prin ANL din Moreni, 

str. Crângului, nr. 6, bl. A3, parter, ap. 2,  

județul Dâmbovița, la cererea chiriașei 

titulare: D-na Coandă Elena.; 

-S-au intocmit formalitatile privind 

predarea –primirea locuintei . 

- Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 

serviciului in vederea valorificarii 

ulterioare a locuintei devenite 

disponibile  

77.  172 / 20.12.2017 Hotărâre privind prelungirea duratei de 

închiriere a unui spațiu în favoarea 

PARTIDULUI  NAȚIONAL  LIBERAL – 

ORGANIZAȚIA MORENI; 

-S-a incheiat act aditional la 

contractul de inchiriere -Conform 

actului aditional a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  

transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe 

Locale) în vederea urmaririi si 

incasării . 

78.  173 / 20.12.2017 Hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice 

și Fondurilor Europene prin Compania 

Hotararea a fost inscrisa in 

evidentele tehnico-operative ale 



Națională de Investiții " C.N.I." S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții " 

Construire bazin de înot didactic, în 

Municipiul Moreni, str. 22 Decembrie 1989, 

nr. Fn, județul Dâmbovița"; 

serviciului. 

79.  174 / 20.12.2017 Hotărâre privind punerea la dispoziția 

Domnului Senator Iancu Caracota în regim 

de închiriere a spațiului nr. 19, din Moreni, 

str. Cpt. Pantea Ion, nr. 19, etaj 1 " Hala 

Piață ", proprietate privată a municipiului 

Moreni, pentru organizarea și funcționarea 

unui birou parlamentar în municipiul 

Moreni; 

-S-a incheiat contract de 

inchiriere, potrivit hotararii . 

-Conform contractului de 

inchiriere a fost stabilit debitul  

datorat, care a fost  transmis  

Directiei Economice (Serviciului 

Impozite si Taxe Locale) în vederea 

urmarii si  incasării . 

 

 

 

D. ACTIVITATI  SPECIFICE  DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  SERVICIULUI   

D.1. Compartiment Fond Funciar- Agricol – Cadastru. 

 Activităţile specifice  desfăşurate în anul 2017  de  Compartimentul  Fond 

Funciar- Agricol – Cadastru au constat în :   

 Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în aplicare a 
Legilor  fondului funciar, respectiv verificarea dosarelor aflate în lucru, 
verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate, pregătirea dosarelor 
pentru a fi analizate în cadrul şedinţei Comisiei locale de fond funciar, 
întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări privind modul de aplicare a 
acestor legi, întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind măsurile 
stabilite de Comisia locală de fond funciar şi hotărârile Comisiei judeţene de 
fond funciar, pregătirea proceselor-verbale de punere în posesie, punerea 
efectivă în posesie cu terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea 
răspunsurilor pentru diferite instituţii (Instituţia Prefectului, Judecătorie, 
Tribunal, Oficiul de cadastru Dâmbovița, Agenţia domeniilor statului, 
Poliţia, etc.) privind modul de aplicare a Legilor fondului funciar, eliberarea 



diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond funciar, titluri de 
proprietate, ordinele Prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.) 
întocmirea diferitelor situaţii, solicitări de avize,  rapoarte ,  note interne 
pentru alte compartimente din cadrul Primăriei sau pentru alte instituţii, 
întocmirea situaţiilor centralizatoare privind stadiul aplicării Legilor fondului 
funciar; 

 Culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al 
municipiului Moreni( 3633 pozitii), pe suport de hârtie şi în format 
electronic (conform  Procedurii de control intern/managerial: ,,Gestionarea 
Registrului Agricol”) de date referitoare  la gospodăriile populaţiei şi la 
societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau 
entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi 
anume: 

a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără 

personalitate juridică; 

b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi 

categorii de folosinţă; 

c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a 

respectivelor suprafeţe agricole; 

d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: 

suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren 

necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii 

protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi 

intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa 

cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor 

răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte 

plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi 

hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp; 

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în 

captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia 

efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea 

gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu 



domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu 

personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii; 

f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, 

mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la 

începutul anului; 

g)aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, 

utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; 

  h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; 

    i)atestatele de producător şi carnetele de comercializare 

eliberate/vizate; 

     j)menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea 

procedurilor succesorale înaintate notarilor publici; 

  k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; 

     l) înregistrări privind contractele de arendare; 

   m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

    n) alte menţiuni. 

 eliberarea  a   3 atestate (conform Procedurii de control intern/managerial: 
,,Eliberarea atestatului de producător si a carnetelor de comercializare a 
produselor agricole”)  a  atestatelor  de producător și carnete de 
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru reglementarea 
modului de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către 
producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de 
exercitare a comerţului cu aceste produse. 

 întocmirea răspunsurilor si adeverintelor după o prealabilă verificare şi 
documentare, la cererile, sesizările, reclamaţiile intrate spre rezolvare la 
Compartimentul Fond Funciar- Agricol – Cadastru  atât din partea 
persoanelor fizice si persoanelor juridice, diferitelor instituţii, cât şi din 
partea altor compartimente din cadrul primăriei;  

 întocmirea de diferite referate, rapoarte de specialitate la proiecte de 
hotărâri, procese-verbale de constatare, situaţii centralizatoare, etc.; 



  activităţi de consiliere a cetăţenilor privind problemele specifice 
compartimentului , cu ocazia audienţelor,  

 desfăşurarea activităţilor în afara  compartimentului ( deplasari in teren) cu 
ocazia culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol, cu ocazia 
verificării amplasamentului parcelelor repartizate, cu ocazia verificării unor 
reclamaţii, etc.; 

  colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei sau cu alte instituţii 
din municipiul Moreni sau din alte localităţi – în limitele competenţelor 
legale – în scopul clarificării situaţiilor juridice ale unor suprafeţe de 
terenuri si constructii  de pe raza municipiului,  

 Participarea la un număr de 15 expertize dispuse de instanţele 
judecătoreşti împreună cu experţii nominalizaţi de acestea, prin deplasare, 
măsurare şi verificare în teren a loturilor supuse expertizei şi prin 
verificarea datelor existente în Registrele Agricole şi cadastrale. 

 Participarea  la activitatea de   inventariere a  bunurilor din patrimoniul 
municipiului .  

 Realizarea formalităților   administrative în vederea întabulării în C.F. U.A.T 
Moreni a dreptului de proprietate al municipiului Moreni asupra 
construcțiilor si terenurilor valorificate conform Hotărârilor Consiliului 
Local.   

 Primirea solicitarilor si intocmirea/actualizarea  documentatiilor in vederea 
aplicarii Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala.  

 În scopul soluţionării unor cauze aflate pe rol de  instanţele de judecată cu 
privire la fondul funciar al localității  s-a procedat la verificarea evidenţelor- 
Registre cadastrale şi istorice de rol din Registrele Agricole, centralizarea 
acestor date şi înaintarea lor către serviciul juridic al Primăriei. 

 Permanent s-au eliberat  documente   conform evidenţelor  cadastrale şi 
agricole deținute de compartiment către celelalte structuri din  Primărie    
în scopul soluţionării dosarelor de ajutor social, a emiterii autorizaţiilor şi 
certificatelor eliberate de către celelalte structuri din  Primărie    precum şi 
pentru  încasarea  taxelor şi impozitelor locale. 

 Au fost eliberate 625 adeverinţe din Registrul Agricol, s-au efectuat 210 
operări în Registrul Agricol   în baza cererilor însoţite de acte de 
proprietate. 



 Au fost soluţionate un număr de 59 cereri, sesizări, petiţii pentru care a fost 
necesară deplasarea în teren, analizarea situaţiei, formularea şi 
comunicarea în scris a răspunsului. 

 Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 48 de cereri depuse de 
persoane fizice prin care se solicita eliberarea certificatului de atestare a 
calităţii de proprietar, activități care au constat în  : 

- analiza actelor de proprietate şi a planurilor de amplasament şi 
delimitare a bunului imobil depuse de petenţi 

- identificarea în teren a suprafeţelor şi încheierea proceselor 
verbale de vecinătate 

- întocmirea şi eliberarea certificatului propriu-zis. 

 S-au înaintat documentaţii pentru obţinerea Ordinului Prefectului  pentru 
cota de teren aferentă apartamentelor cumpărate de la stat : 80 solicitări 

  S-a participat la analizarea şi soluţionarea unor cereri depuse în baza     
Legii 10/2001 împreună cu Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 În anul 2015 în  cadrul compartimentului  s-a  administrat un număr de 450 
contracte de folosință teren cu destinație agricolă, pentru care au fost 
stabilite obligațiile financiare aferente ( debitele)  care au fost transmise 
pentru urmărire și încasare Serviciului Impozite și taxe 

 Au fost procesate un număr  de 729 raspunsuri pentru cererile depuse de 
persoane fizice prin care solicitau avize pentru ajutoarele la încălzire( gaze + 
lemne +  energie electrica), ajutor social, alocatii compelementare.    

D.2 Compartiment Fond Locativ 

Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul  Fond Locativ în anul 2017  

au constat în :   

 Actualizarea  evidentei contractelor de vanzare-cumparare  având ca 
obiect  unitățile locative  aflate  in proprietatea privată  municipiului  (1 
contract intocmit in anul 2017) 

 Conducerea  la zi a evidenţei din cadrul compartimentului privind ratele  
locuință,  încasarea  acestora, întocmirea de notificări și după caz, 
documentaţii şi propuneri privind recuperarea  debitelor restante pe cale 
judecătorească; în acest sens au fost transmise Serviciului Administrație 
Publică Locală, documentele necesare pentru promovarea acţiunilor în 
instanţă;  



 Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor lichidare debit după achitarea 
integrală a contravalorii unităților locative care fac obiectul contractelor 
de vânzare-cumpărare aflate în evidenta compartimentului (53 
adeverinte)  

 Întocmirea de  referate si informari, deplasari in teren in vederea 
rezolvarii cererilor cu privire la operațiunile de vanzare-cumparare  
locuinte fond locativ municipal .   

 Participarea  la activitatea de  inventariere a  bunurilor din patrimoniul 
municipiului.    

  Întocmirea documentatiei și gestionarea procedurilor necesare pentru 
valorificarea  terenurilor si constructiilor din domeniul public si privat al 
municipiului Moreni care se transmit in concesiune sau  superficie .  

 Întocmirea rapoartelor  de specialitate potrivit legii la Proiectele de 
Hotărâre care se supun aprobării Consiliului Local al municipiului  Moreni 
cu privire la activitatile compartimentului 

 Conducerea evidentei  contractelor care au ca obiect  terenuri din 
domeniul public si privat al municipiului Moreni transmise in concesiune 
sau superficie. În evidența compartimentului în anul 2017,  s-a administrat  
un numar de 176 contracte de concesiune/superficie  teren, pentru care a 
fost întocmită evidenta obligatiilor financiare (debitelor) aferente, debite 
care au fost transmise pentru urmărire și încasare Serviciului Impozite și 
taxe.  

 Ținerea la zi a Registrelor privind evidenta ofertelor si a contractelor de 
concesionare, superficie, prevazute de legislatia în vigoare 

 Rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea 
contractelor aflate in evidenta compartimentului.( 121 modificari)  

 Îndeplinirea proceselor(procedurilor) preliminare organizării de licitatii 
publice conform hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului 
având ca obiect concesionarea, acordarea dreptului de superficie asupra   
terenurilor aflate în  proprietatea municipiului. 

 Transmiterea   înstiintarilor de plata catre debitori,  pentru  plata ratelor 
restante,  aferente contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate 
având ca obiect locuinte din fondul municipal ,  în vederea  aplicarii 
modalitatilor de  executare silita  

 Conducerea evidentei  contractelor de închiriere având ca obiect  unitățile 
locative  aflate  in proprietatea privată  si administrarea  municipiului 
(locuințe ANL). În evidența compartimentului în anul 2017,  s-au 



administrat  un numar de 226 contracte de închiriere spatii cu destinaţia 
de locuit fond municipal și un  numar de 27 contracte de închiriere spaţii 
cu destinaţia de locuit construite prin Agenția Națională pentru locuințe 
(ANL)  

 Conducerea evidentei  solicitărilor de locuinte cu chirie aflat in 
proprietatea privată  si administrarea  municipiului(locuințe ANL) si 
punerea   la dispozitia comisiilor constituite conform legii a documentele 
necesare  in vederea repartizarii  locuințelor disponibile .  

 Întocmirea pentru locuințele aflate în proprietatea privată  si 
administrarea  municipiului de contracte de inchiriere, acte adiționale, 
anexe la contracte .  

 Verificarea  respectarii destinaţiei locuinţelor închiriate și a clauzelor din 
contractele încheiate, întocmirea de note de constatare privind rezultatul 
verificărilor  

 Conducerea  la zi a evidenţei din cadrul compartimentului  privind  chiriile   
locuință,  încasarea  acestora, întocmirea de notificări și după caz, 
documentaţii şi propuneri privind recuperarea  debitelor restante pe cale 
judecătorească; în acest sens au fost transmise Serviciului Administrație 
Publică Locală, documentele necesare pentru promovarea acţiunilor în 
instanţă( recuperare debite , reziliere,  evacuare ) ; 

 Transmiterea  notificarilor  de plata catre debitori,  pentru recuperarea  
chiriilor restante,  (26 notificari).  

 Transmiterea  notificarilor  de plata catre debitori,  pentru  recuperarea  
ratelor locuinta  restante (7 notificari). 

D.3  Compartiment Delegări de gestiune  

Activităţile specifice  desfăşurate în anul 2017 (de  Compartimentul Delegări 

de gestiune au constat în sprijin si consiliere (pentru buna gestionare, 

administrare şi exploatare a patrimoniului public şi privat din Moreni ) 

acordata  firmei PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L  (infiintata 

prin   reorganizarea  fostului  Serviciu  Public de Dezvoltare din aparatul de 

specialitate al primarului)   în societate comercială cu răspundere limitată , cu 

asociat unic Municipiul Moreni prin Consiliul Local , având ca obiect 

prestarea unor servicii de utilități publice pentru Municipiul  Moreni; 

verificarii în  teren a reclamaţiile şi sesizărilor legate de funcţionarea reţelei 



de iluminat public si transmiterea catre firma PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE 

MORENI S.R.L  a defectiunilor semnalate in vederea remedierii acestora.  

D4.Compartiment Valorificare Patrimoniu 

Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul Valorificare Patrimoniu 

în anul 2017  au constat în :   

 Întocmirea  documentatiei pentru valorificarea  terenurilor  si 
constructiilor  proprietatea municipiului Moreni care au fost  transmise  :  
in poprietate ,  administrare,  in folosinta gratuita, închiriere .  

  Întocmirea  rapoartelor  de specialitate potrivit legii  la Proiectele de 
Hotărâre care se supun aprobării Consiliului Local al municipiului  
Moreni cu privire la activitatile compartimentului 

 Conducerea  evidentei  contractelor care au ca obiect  terenuri si 
constructii din domeniul public si privat al municipiului Moreni 
transmise după caz în proprietate ,   în administrare,  in folosinta 
gratuita si fac obiectul asocierilor in participatiune si schimburilor dupa 
caz si rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor 
acestora. În evidența compartimentului în anul 2017,  s-a  administrat  
un numar de 10 contracte de comodat, un număr de 9 contracte de 
administrare si 1 contract de asociere.  

 Actualizarea, conform intrarilor si iesirilor din patrimoniul Municipiului, 
a evidentelor tehnico-operative din cadrul compartimentului.  

 Realizarea demersurilor  necesare și  transmiterea către  Consiliul 
Judetean Dâmbovița a tuturor documentele necesare completării  în 
mod corespunzator în condițiile legii a Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu  modificările şi completările 
ulterioare, potrivit Hotarârilor adoptate de Consiliul Local Moreni   

 Participarea la activitatea de inventariere a  bunurilor din patrimoniul 
municipiului.   

 Furnizarea informatiilor privind regimul juridic al unor bunuri din 
domeniul public si privat   la solicitarea compartimentelor din Primărie, 
institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice interesate  



 Clarificarea regimului juridic al unor bunuri din domeniul public si privat 
si întocmirea  documentatiei necesare  pentru includerea dupa caz 
excluderea lor in patrimoniu; 

 Conducerea evidentei  contractelor de închiriere având ca obiect  
terenuri si construcții aflate  in proprietatea municipiului. În evidența 
compartimentului în anul 2015,  s-au administrat  un numar de 36 
Contracte  de închiriere teren, un număr de 65  contracte de închiriere 
spatii comerciale pentru care a fost întocmită evidenta obligatiilor 
financiare (debitelor) aferente, debite care au fost transmise pentru 
urmărire și încasare Serviciului Impozite și taxe.  

 Rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea 
contractelor aflate in evidenta compartimentului. 

 Îndeplinirea proceselor(procedurilor) preliminare organizării de licitatii 
publice conform hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului  
având ca obiect  închirierea terenurilor și construcțiilor aflate în  
proprietatea municipiului. 

 Primirea solicitarilor si intocmirea/actualizarea  documentatiilor in 
vederea aplicarii Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala.  

    

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA SI 

AUTORITATE TUTELARA 

In perioada 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017, Serviciul Public de Asistenta 

Sociala a desfasurat  urmatoarele activitati: 

- s-au inregistrat, urmarit si solutionat un numar de 1320 de cereri; 



- acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificata si completata, in medie 3 dosare/lunar, actualizarea dosarelor 

lunar, efectuarea anchetelor sociale semestrial, intocmirea situatiei centralizatoare 

privind beneficiarii de ajutor social( 120 dosare/lunar); 

- S-a acordat un ajutor de inmormantare; 

- S-au acordat ajutoare de urgenta unui numar de 28 de persoane in valoare de 

13.050 lei; 

- S-au primit si verificat un numar de 245 dosare/luna privind indemnizatia 

cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav 

precum si adultului cu handicap grav conform Legii 488/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanei cu handicap; 

- S-au acordat 17 carduri de parcare pentru persoanele cu handicap; 

- S-au angajat un numar de 10 asistenti personali ai persoanelor cu handicap; 

- S-au primit si verificat un numar de 149 de dosare privind alocatia pentru 

sustinerea familiei conform Legii 277/2010; 

- S-au primit si verificat un numar de 126 de dosare privind indemnizatia 

pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, conform Legii 148/2004 privind 

sustinerea familiei pentru cresterea copilului; 

- S-au primit si verificat un numar de 42 de dosare pentru ajutor de incalzire 

cu lemne; 

- S-au primit si verificat un numar de 220 de dosare de ajutor pentru incalzirea 

locuintei cu gaze naturale; 

- S-au primit si verificat un numar de 11 dosare privind ajutorul pentru 

incalzirea locuintei cu energie electrica; 

- S-au primit si verificat un numar de 121 dosare privind acordarea alocatiei 

de stat pentru copii; 

- S-au primit un numar de 17 cereri pentru instituirea curatelei; 

- Institutionalizarea pentru persoane varstnice  -   5; 

- S-au acordat stimulente educationale (50 lei/luna) unui numar de 30 de copii 

prescolari proveniti din familii marginalizate social; 

- S-au efectuat un numar de 210 anchete sociale pentru scutirea taxei de 

habitat; 

- S-au efectuat un numar de 15 anchete sociale de catre organele de Politie; 



- S-au efectuat un numar de 51 de anchete sociale solicitate de instantele de 

judecata pentru divort si copii; 

- S-au efectuat un numar de 56 de anchete sociale solicitate de Directia 

Generala pentru Protectia Copilului; 

- S-au efectuat un numar de 22 de anchete sociale pentru scutirea de la plata 

rovinietei a persoanelor cu handicap; 

- S-au eliberat un numar de 152 de adeverinte de ajutor social; 

- S-a monitorizat si intocmit documentatia pentru un numar de 252 copii ai 

caror parinti sunt plecati in straintate. 

        In luna decembrie 2017, cu ocazia sarbatorilor SPAS impreuna cu 

participarea financiara a functionarilor publici din cadrul primariei , s-a organizat 

actiunea de strangere a unor produse de igiena si curatenie pentru copii orfani de 

la Valea Plopului. 

      De asemenea, SPAS a organizat o campanie de intrajutorare cu ocazia 

sarbatorilor de Craciun a unor familii din categoria persoanelor vulnerabile social. 

Au fost oferite 10 pachete continand alimente de baza, dulciuri si imbracaminte 

familiilor cu un numar mare de copii. 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR MORENI 

 

     In perioada 1.01.2017- 31.12.2017 Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor si –a continuat, cu caracter permanemnt, actiunile de 

punere in legalitate a persoanelor nedeplasabile, internate in spitale si in centre de 

ocrotire si protectie sociala precum si a persoanelor aflate in locurile de retinere si 

de arest preventiv din cadrul unitatilor de politie sau in penitenciare. In acest sens 

au fost puse in legalitate un numar de 41 persoane private de libertate, aflate la 

Penitenciarul de Maxima Siguranta Margineni precum si un numar de 65 

beneficiari institutionalizati in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor 

cu handicap Moreni- Tuicani. 



    Au fost puse in legalitate cu acte de identitate si vize de resedinta un numar de 

4733 persoane, astfel: 

 4329 persoane prin emiterea cartilor de identitate; 

   204 persoane prin emiterea cartilor de identitate provizorii; 

   290 persoane prin acordarea vizei de resedinta. 

A fost actualizat Registrul National de Evidenta a Persoanelor, prin operarea 

urmatoarelor mentiuni: 

 In conformitate cu prevederile art. 19- art. 25 din H.G. 1375/2006, au fost 

operate un numar de 348 comunicari nominale de nastere, transmise de 

catre Compartimentul de Stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. al 

municipiului Moreni, de catre primariile arondate S.P.C.L.E.P. Moreni si 

de la alte formatiuni de evidenta din tara; 

 In conformitate cu prevederile art. 30- art. 32 din H.G. 1375/2006 la un 

numar de 578 persoane s-a operat mentiunea de deces; 

 In conformitate cu prevederile art. 40 alin 1 si 2, respectiv art. 41 alin 1,2 

si 3 din H.G. 1375/2006, s-au transmis la D.E.P.A.B.D. Bucuresti 

hotararile judecatoresti pronuntate de catre instanta, privind interzicerea 

dreptului de a alege si de a fi ales, in vederea actualizarii mentiunilor 

operative in R.N.E.P; 

 In conformitate cu dispozitiile art. 43 din H.G. 1375/2006, au fost operate 

un numar de 306 modificari de statut civil; 

 In baza comunicarilor efectuate de catre Serviciul Public Comunitar de 

Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple al judetului Dambovita, au 

fost operate in RNEP un numar de 37 mentiuni de stabilire a domiciliului 

in strainatate. 

 

             La solicitarea institutiilor publice cu atributii in domeniul 

apararii, ordinii publice, securitatii si justitiei, institutiilor cu atributii in 

domeniul realizarii creantelor bugetare, institutii cu atributii in domeniul 

drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum si la solicitarea 

persoanelor fizice, lucratorii de evidenta  au verificat in RNEP un numar 

de 769 persoane. 



           Pentru nerespectarea dispozitiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind 

evidenta, domiciliul , resedinta si actele de identitate ale cetatenilor 

romani, in anul 2017 s-a aplicat 1 sanctiune contraventionala in valoare 

de 40 ron. 

           Situatiile mai deosebite au putut fi rezolvate la ghiseu, in cursul 

anului 2017 nefiind inregistrata nicio audienta. 

       Pe linia reducerii persoanelor cu acte de identitate expirate, au fost 

verificate persoanele ale caror acte de identitate au expirat in cursul 

trimestrului anterior, fiind intocmite liste si invitatii, verificate si 

distribuite cetatenilor cu ajutorul Politiei locale si a luctarorilor de la 

Posturile arondate. S-a actualizat deasemenea R.N.E.P., in modulul 

“Mentiuni Operative”, cu informatiile primite. 

      Au fost actualizate informatiile comunicate de politistii de ordine 

publica, referitoare la persoanele care figureaza in R.N.E.P. cu acte de 

identitate al caror termen a expirat in perioada 2014-2015 fiind introduse 

mentiunile corespunzatoare in modulul “Mentiuni operative”, conform 

Dispozitiei comune D.E.P.A.B.D. nr. 3880113/12.01.2017 – 

4/12.01.2017 si a fost intocmita situatia cu indicatorii activitatii 

desfasurate conform modelului transmis, fiind inaintata la D.P.C.E.P. 

Dambovita la data de 11.01.2018. 

- Mentiuni efectuate in modulul M.O. – 145 

                          -      Persoane a caror situatie a fost clarificata si s-a actualizat 

Registrul National de Evidenta a Persoanelor: 52 

 Pe linie de stare civila: 

           Au fost intocmite un numar 425 acte de stare civila din care: 122 acte de 

nastere, 119 acte de casatorie,  si 184 acte de deces. 

           Au fost eliberate un numar de 35 extrase pentru uz oficial, 53 dovezi de 

stare civila si un numar de 1094 certificate de stare civila din care: 673 certificate 

de nastere, 187 certificate de casatorie si 234 certificate de deces. 

         Au fost solutionate un numar de 61 solicitari avand ca obiect transcrierea 

certificatelor de stare civila intocmite in strainatate si un numar de 5 solicitari 

privind rectificarea actelor de stare civila. 



        In anul 2017 au fost operate 1078 mentiuni pe marginea actelor de nastere. 

        Au fost solutionate un numar de 1 dosar de schimbare de nume si un numar de 

2 cereri de divort pe cale administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL RESURSE UMANE 

 

  Compartimentul  Personal din cadrul Biroului  Resurse Umane a desfăsurat 

urmatoarele activitati : 
 

• au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii 

declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de 

impozit pe anul 2017; 

 

• s-a procedat la centralizarea documentelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual si ale functionarilor publici 

pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016; 

 

• s-a  procedat la  programarea concediilor de odihnă aferente anului 2017, pentru 

toţi angajaţii instituţiei; 

 

• in conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010  privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative s-a procedat la  distribuirea,  centralizarea si transmiterea catre Agentia 



Nationala de Integritate a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese a 

functionarilor publici si a personalului contractual de conducere; 

 

• în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a 

resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, s-a 

procedat la intocmirea, actualizarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale 

ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici; 

 

• in conformitate cu H.G.500/2011 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor Compartimentul Personal a desfasurat  activitati cu privire la 

inregistrarea, actualizarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor 

individuale de munca  pentru  persoane incadrate in functii contractuale; 

 

• au fost organizate concursuri pentru ocuparea a trei funcţii publice unice vacante 

din cadrul instituţiei noastre. Astfel, în conformitate cu prevederile H.G. 

nr.611/2008 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a 

fost informata Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici pentru organizarea 

acestor concursuri;  

 

• au fost organizate doua concursuri de promovare in grade profesionale pentru un 

numar de 8 functionari publici ; 

 

• au fost organizate concursuri pentru ocuparea a trei funcţii contractuale vacante 

din cadrul institutiei noastre; 

 

• s-a procedat la intocmirea actelor necesare desfasurarii concursurilor pentru 

ocuparea unor functii din cadrul SC  „Prestari Servicii Municipale Moreni” SRL; 

 

• in cursul anului 2017 s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru 

un număr de 5 persoane, în urma încetării/transferului raporturilor de muncă sau de 

serviciu; 

 

• in cursul anului 2017  au fost iniţiate dispoziţii, având ca obiect: 

1. numirea în funcţii publice; 

2. încadrarea cu contract individual de muncă; 

3. încetarea raporturilor de serviciu; 

4. încetarea raporturilor de muncă; 

5. transfer functionar public; 



6. acordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi 

ani; 

7. promovarea în grad profesional; 

8. stabilire salariu de baza, conform legii; 

9. reincadrare in functii publice si functii contractuale; 

10.constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

11.suspendarea raporturilor de serviciu; 

 

•au fost întocmite şi centralizate următoarele situaţii statistice: - S1 lunar - privind 

ancheta asupra câştigurilor salariale, S3- privind costul forţei de munca in anul 

2016 , LV-trimestrial - privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru, 

SAN – privind activitatea unitatilor sanitare, care se transmit către Institutul 

Naţional de Statistica; 

 

•au fost completate, înregistrate şi eliberate : 

-adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă; 

-cereri de concediu de odihnă, concediu fără plată; 

-concedii medicale; 

 

•in conformitate cu  Ordinul nr.3753/2015 privind monitorizarea respectarii 

normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor 

disciplinare, s-a procedat la completarea formatelor standard de raportare 

trimestriala si semestriala pentru monotorizarea respectarii normelor de conduita; 

 

 

Compartimentul  Salarizare a desfasurat urmatoarele activitati:    
1.Au fost intocmite state de plata lunare pentru salariatii instituţiei, pentru 

consilieri municipali, şi pentru prestări servicii; 

2.Au fost completate situatii recapitulative pentru controlul salariilor; 

3.Au fost intocmite declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contribuţiilor 

sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate D112; 

4.Au fost prelucrate in programul de salarii: 

–  foi colective de prezenţă; 

– cereri ale salariaţilor de: concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, 

rechemări; 

– concedii medicale; 

– dispozitii privind modificarea gradatiei; 

5.S-au gestionat şi urmărit cheltuielile de personal; 

6.S-au intocmit  cereri de restituire indemnizaţii certificate medicale către Casa de 

Sanatate Dambovita; 



7. S-au reactualizat lunar perioadele de vechime ale salariatiilor; 

8. S-au intocmit  bazele de date pentru banci, realizarea listelor si verificarea 

acestora pentru fiecare banca in parte (Bancpost, Raiffeisen, BCR). 

 

 

Compartimentul securitate si sanatate in munca si  managementul calitatii si 

de mediu a desfasurat urmatoarele activitati: 

 

Securitate si sanatate in munca: 
1. Elaborarea documentatiei pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca 

conform legislatiei in vigoare (tematica de instruire, instructiunilor proprii de 

securitate si sanatate in munca pentru activitatile desfasurate in cadrul institutiei, 

program de activitate, programul de testare a cunostintelor in domeniul SSM, 

etc.). 

2. Instruirea tuturor angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 

conform tematicii anuale aprobate de conducatorul institutiei, completarea 

fiselor de instruire individuale privind securitatea si sanatatea in munca si 

verificarea cunostintelor privind informatiile prezentate. 

3. Efectuarea instruirii indroductiv-generale noilor angajati. 

4. Instruirea angajatilor pentru a aplica măsurile de acordare a primului ajutor, 

stingere a incendiilor şi evacuarea lucratorilor. 

5. Luarea masurilor pentru asigurarea mediului de muncă şi condiţiilor de lucru 

sigure şi fără riscuri pentru securitatea şi sănătatea angajatilor - prevenirea 

accidentelor şi producerea de îmbolnăviri, ca urmare a activităţilor cuprinse în 

procesul de muncă. 

6. S-a efectuat controlul medical la anagajare pentru 6 angajati si controlul medical 

periodic pentru 129 angajati, de catre medicul de medicina muncii. 

7. Organizarea sedintelor trimestriale ale Comitetului de Securitate si Sanatate in 

Munca si intocmirea proceselor verbale de sedinte. 

8. Intocmirea informarilor periodice catre conducerea institutiei si catre ITM 

Dambovita. 

 

 Managementul calitatii si de mediu: 

1. Mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat Calitate – 

Mediu, implementat in cadrul institutiei, avand ca obiectiv creşterea eficienţei 

serviciilor si activităţilor interne, respectiv reducerea costurilor interne. 

2. Elaborarea politicii in domeniul calitatii si mediului si a obiectivelor generale ale 

institutiei. 

3. Completarea a 148 de chestionare pentru evaluarea satisfacţiei cetăţenilor în 

urma carora s-a iniţiat acţiunile necesare pentru creşterea satisfacţiei acestora şi 



a îmbunătăţirii performanţei serviciilor oferite de institutie. 

4. Elaborarea de noi procedurii operationale, instructiuni de lucru si actualizarea 

celor existente in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare pentru ca 

activitatile desfasurate in cadrul institutiei sa fie corelate şi realizate într-un mod 

unitar. 

5. Elaborarea documentatiei pentru realizarea auditului intern si a analizei efectuate 

de management necesare auditului de recertificare a Sistemului de Management 

Integrat Calitate – Mediu. 

6. Realizarea  auditului de recertificare de catre organismului de certificare 

ALPHA CERT pentru mentinerea certificarii sistemului de management integrat 

calitate – mediu, implementat in cadrul institutiei. 

Rezolvarea observatiilor auditorului organismului de certificare ALPHA CERT 

prin instruirea corespunzatoare a personalului - elaborarea proceselor-verbale de 

instruire 

 

 Compartimentul  informatica a desfasurat urmatoarele activitati: 
1.S-a acordat asistenţă tehnică la executia aplicatiilor pentru toate compartimentele 

primariei, in special la raportarea dărilor de seamă bugetare (proiecte de buget, 

declaratii fiscale) pentru serviciul buget_contabilitate, în instalarea şi raportarea 

datelor la asistenţă socială _ gaze, in lucrul cu aplicatiile devizelor de lucrari 

(DOCLIB) si autorizatiilor de constructie (GAC) de la directia tehnică; 

2.Intretinerea retelei de calculatoare a primariei, legarea in retea a calculatoarelor 

noi, a imprimantelor si multifunctionalelor, instalarea programelor de devirusare a 

calculatoarelor si actualizarea lor permanenta; 

3.S-au centralizat solicitările pentru probleme legate de echipamentele de calcul si 

imprimare din primarie şi s-a tinut legătura permanentă cu firma specializată cu 

care s-a colaborat pentru rezolvarea problemelor care n-au putut fi rezolvate de 

responsabilul informatica; 

4.S-a urmarit respectarea contractului pentru furnizarea serviciilor de internet in 

parametrii ceruti; 

5. Intretinerea portalului M.A.I., upload-area fisierelor transmise de serviciile din 

institutie de cate ori a fost necesar; 

6. Intretinerea portalului  INSSE si E-DEMOS si completarea on-line a situatiilor 

statistice la care s-a dorit a se face raportare on-line; delegare responsabilitati 

respondent pentru situatiile care implica alte servicii sau compartimente ale 

primariei; 

7. Intretinerea si dezvoltarea site-ului primariamoreni.ro; 

8. Implementarea  programului “Registru agricol electronic in zona Moreni” in 

parteneriat cu C.J.Dambovita; 

9. Sarcini legate de functia de secretar al comisiei pentru monitorizarea, 



coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern 

Managerial (SCIM) din cadrul primariei; 

10. Lucrul la Nomenclatura stradala a municipiului Moreni in format electronic, 

incercarea de transpunere in RENNS (Registrul Electronic National al 

Nomenclaturilor Stradale). 

11. Intocmirea si raportarea situatiei AS-TIC “Cercetare Statistica referitoare la 

utilizarea produselor tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) in 

Administratia Publica” precum si alte situatii cerute de INS. 

 

ACTIVITATI CULTURALE – COMUNICARE 

În cursul anului 2017, activitatea compartimentului s-a desfășurat în 

conformitate cu atribuțiile specifice și generale, cu prevederile actelor normative 

care reglementează domeniile de competenţă, precum și cu prevederile Hotărârilor 

Consiliului Local privind Calendarul minimal al activităților culturale, educative, 

sportive și de tineret nr. 3/2017, 19/2017, 47/2017, 81/2017 și 166/2017 (Anexa nr. 

1 la HCL-uri). 
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ZIUA UNIRII LA MORENI 

Pentru aniversarea celor 158 de ani de la Unirea Principatelor Române în 

data de 25 ianuarie s-au desfășurat la Școala gimnazială nr. 1 Moreni activitățile 

,,Mica Unire” (momente muzicale și de dans tradițional) și ,,Ziua Unirii 

Principatelor Române la Moreni” (concurs de istorie). Acestea au fost organizate 

de Primăria municipiului Moreni și de Școala gimnazială nr. 1 din localitate. Toți 

elevii participanți au fost premiați de către municipalitate pentru aportul adus la 

desfășurarea activităților. 

 

ZIUA CULTURII NAŢIONALE 

 

În data de 16 ianuarie, pentru marcarea Zilei Culturii Naţionale, am 

organizat în colaborare cu instituţiile de învăţământ din localitate şi cu sprijinul 

Clubului Victorioşilor din Târgovişte o multitudine de activităţi şi acţiuni cultural-

artistice: ,,Eminescu în viziunea copiilor” – activitate interactivă şi atelier de lucru, 

,,Floare albastră” – moment muzical poetic, ,,Mihai Eminescu în colecţiile 

bibliotecii” – expoziţie de carte, ,,Creatorii culturali şi operele lor” – prezentări şi 

lecturi publice, ,,Ziua Culturii Naţionale la Moreni” – concurs de cultură locală şi 
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naţională, ,,Moreni în imagini” – expoziţie de fotografie. Toţi cei care au fost 

prezenţi la Ziua Culturii Naţionale de la Moreni au primit cărţi şi premii fie pentru 

activitatea depusă, fie pentru rezultatele de la concursul de cultură naţională şi 

locală. Au fost prezenţi peste 130 de participanţi care s-au implicat pentru ca Ziua 

Culturii Naţionale să fie celebrată pentru al doilea an consecutiv la Moreni (elevi, 

cadre didactice, părinţi, artişti). 

 

 

 

ZIUA BRÂNCUȘI LA MORENI 

Ziua marelui sculptor Constantin Brâncuși, sărbătorită pe 19 februarie, a fost 

marcată pe 17 februarie la Moreni. Astfel, la Biblioteca municipală Moreni, s-au 

desfășurat o serie de activități cultural-educative prilejuite de acest eveniment 

național. Activitățile au fost organizate de municipalitatea morenară în colaborare 

cu instituțiile de învățământ din localitate. La eveniment au mai participat artistul 

popular Vasile Moldoveanu (sculptor în lemn) și poeta Margareta Popescu. 

Pe parcursul zilei, elevii morenari și-au exprimat creativitatea în cadrul atelierelor 

de lucru ,,Coloana Infinitului” și ,,Prin artă putem trece spre viitor”, au vizitat 

expozițiile ,,Brâncuși în imagini” (realizată de elevi de la Liceul Tehnologic Petrol) 

și ,,Constantin Brâncuși în colecțiile bibliotecii”. De asemenea, fiecare instituție de 

învățământ a avut câte un echipaj format din 5 elevi la concursul ,,Ziua Brâncuși la 

Moreni”. Toți participanții au fost răsplătiți cu premii pentru implicare, creativitate 

și învățare pro-activă. 

 

,,CÂNTECELE CRICOVULUI” 

Pe 22 februarie s-a desfăşurat la Moreni cea de a XV-a ediţie a Concursului 

de interpretare folclorică ,,Cântecele Cricovului”, eveniment organizat cu sprijinul 

municipalităţii morenare de Şcolile Gimnaziale nr. 1, nr. 3 şi nr. 4 Moreni. Cu o 

sală arhiplină, au evoluat peste 65 de copii din ciclurile primar şi gimnazial pe 

categoriile: vocal – instrumental, vocal – grupuri, vocal – individual, instrumental. 

De asemenea, publicul a putut asista la recitaluri de excepţie şi la o scenetă de 



teatru în interpretarea elevilor Liceului Tehnologic de Petrol din localitate. Atât 

premianţii, cât şi ceilalţi participanţi au fost răsplătiţi cu premii, trofee şi diplome. 

 

ARTĂ MORENARĂ. VĂ INVITĂM SĂ DESCOPERIŢI ARTIŞTII 

MORENARI ŞI OPERELE LOR! 

În continuarea evenimentelor culturale ale lunii februarie din municipiul 

Moreni, miercuri, 22 februarie 2017, la ora 16.30, a avut loc în Sala de Festivităţi a 

Şcolii Gimnaziale nr. 3 din localitate vernisajul celei de a II-a ediţii a expoziţiei 

,,ARTĂ MORENARĂ". În cadrul acestui eveniment au expus artişti locali de 

renume naţional şi internaţional: Florina Marin, Elena Băniceru, Elena Lucaş, 

Alexandra Pârâianu, Maria Gherghişan, Laura Medar, Caterina Ţapu Cernea, 

Ovidiu Teodorescu, Paul Cristian Ioniţă, Mihai Botescu, Eugen Lemnaru, Adrian 

Bărbulescu. Expoziţia a putut fi vizitată în perioada 23 februarie - 9 martie 2017. 

Activitatea a fost organizată de municipalitatea morenară în colaborare cu Uniunea 

Artiştilor Plastici - Sucursala Moreni, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi 

de Artă din România şi Şcoala Gimnazială nr. 3 Moreni. 

 

UN PAS IMPORTANT PENTRU PĂSTRAREA ŞI PROMOVAREA 

TRADIŢIILOR LOCALE 

În ziua de 23 februarie, la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Moreni, Constantin 

Dinu - Primarul municipiului Moreni, Emil Negru - Primarul comunei Valea 

Lungă şi Nicolae Stoica - Primarul comunei Vişineşti au semnat Zapisul prin care 

s-au pus bazele unei colaborări durabile în vederea păstrării, promovării şi 

dezvoltării tradiţiilor de pe valea Cricovului Dulce. Acest pas este unul foarte 

important pentru comunităţile locale din zonă în vederea depunerii de eforturi 

administrative comune în sensul perpetuării obiceiurilor, datinilor, meseriilor 

tradiţionale, specifice acestor localităţi. 

De asemenea, documentul a mai fost semnat de profesor Ion Stoica, profesor 

Gabriel Predoană – Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Moreni şi de factori de 

decizie în domeniul cultural de la nivelul celor trei unităţi administrativ teritoriale. 

 

FESTIVALUL NAŢIONAL ,,DRAGOBETE – MORENETE” 

 



 În vederea continuării sprijinirii şi promovării tradiţiilor autentice, pe 24 

februarie s-a desfăşurat la Moreni prima ediţie a Festivalului Naţional ,,Dragobete 

– Morenete”, eveniment organizat cu sprijinul municipalităţii morenare de Clubul 

Copiilor Moreni şi Asociaţia Art Canto Morena.  

 Festivalul a inclus workshop-uri – creaţie populară (poezie populară, poezie 

de dragoste, obiecte tradiţionale, artizanat, artă populară), parada costumelor 

populare, un simpozion cu prezentarea tradiţiilor de Dragobete, secţiunea de 

interpretare (ansambluri folclorice, grupuri folclorice, dansuri populare, teatru 

popular), ,,Ştafeta veşniciei dragostei” (premierea cuplurilor care au împlinit 1 an, 

10 ani şi 50 de ani de căsătorie), precum şi un spectacol extraordinar de folclor, 

care s-a încheiat cu un recital al artistei Corina Dragomir. 

 

DE ZIUA TA! 

 

La început de primăvară, pe 5 martie, a avut loc spectacolul extraordinar 

dedicat tuturor femeilor, tuturor doamnelor și domnișoarelor: DE ZIUA TA! 

Devenit deja o tradiție, însumând 15 ani de organizare, acest eveniment a fost un 

prilej deosebit de sărbătoare a tuturor femeilor... în cânt de bucurie pe portativul 

sunetelor pieselor muzicale de excepție interpretate de soliştii Clubului Copiilor 

Moreni şi ai Şcolii Art Canto Morena. 

 

MEMORIALUL CRISTINA LUCAȘ LA EDIȚIA XI 

 

Pe 8 aprilie a fost reluată tradiţia organizării Concursului de creație plastică 

,,Memorialul Cristina Lucaș'', organizat de Şcoala Gimnazială nr. 1 şi care 

începând cu acest an este susţinut de Primăria municipiului Moreni. La eveniment 

au participat peste 100 de elevi din localitate și din județ: pe categorii de vârstă, 

grafică-pictură, participare directă-indirectă. Cele mai bune creații au fost premiate 

de un juriu format din profesori și specialiști în domeniu pe secțiunile specificate 

mai sus. Din juriu a făcut parte și Elena Lucaș, mama tinerei artiste în memoria 

căreia a fost organizată această activitate. 

Această activitate a fost un tribut adus talentului, muncii şi devotamentului 

pentru pictura Cristinei Lucaş - fosta elevă a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din localitate, 

dispărută într-un tragic accident. Prin continuarea acestui concurs, dorim să 



formăm şi să dezvoltăm în conştiinţa copiilor noştri ideea că valorile morale şi 

culturale, obiceiurile şi tradiţiile specifice acestui popor trebuie păstrate şi 

promovate, apreciate la adevărata lor valoare, pentru că numai aşa vom putea păşi 

în Europa, fără a ne pierde identitatea naţională.  

 

Arta plastică ascunde în complexitatea sa simboluri, semnificaţii şi metafore 

adresate nemijlocit sensibilităţii şi gândirii, pentru a căror clarificare este nevoie de 

o gândire plastică ale cărei baze trebuie puse încă de la vârsta micii şcolarităţi, cu 

scopul de a creşte sensibilitatea şi capacitatea de a transforma pozitiv şi creativ 

mediul înconjurător. 

 

TRADIŢIE ŞI OBICEI DE PAŞTI 

În perioada 10 - 12 aprilie 2017, Primăria municipiului Moreni a organizat o 

serie de ateliere de încondeiat ouă la Biblioteca Municipală. La activităţi au 

participat elevi de la toate şcolile din localitate. 

Pe 13 aprilie, a avut loc deschiderea expoziţiei ,,Tradiţie şi obicei de Paşti", 

organizată la Primăria municipiului Moreni. Timp de două săptămâni, până în data 

de 28 aprilie, au putut fi văzute şi admirate creaţiile elevilor de la şcolile din 

localitate, precum şi ale artistei plastice Laura Medar, sub îndrumarea căreia copiii 

au participat la ateliere de încondeiat ouă. 

 

COPII, SALVAŢI PLANETA ALBASTRĂ! 

În data de 26 aprilie, a avut loc deschiderea celei de a XIII-a ediţii a 

Concursului – Simpozion Internaţional ,,Copii, salvaţi planeta albastră!”, care s-a 

desfăşurat la Moreni în perioada 26 – 29 aprilie 2017. La festivităţile de deschidere 

au participat Laurenţiu Neculăescu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Claudia 

Gilia, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Constantin Tocan, 

viceprimarul municipiului Moreni, Mircea Nistor, director Agenţia de Protecţia 

Mediului Dâmboviţa, Cornelia Stan, director Palatul Copiilor Târgovişte, Elena 

Mosor, inspector de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean, oficialităţi locale, 

judeţene, cadre didactice. 



Concursul a fost sprijinit financiar de Primăria municipiului Moreni şi a fost 

organizat de Clubul Copiilor Moreni şi Asociaţia Terra Rosa, sub coordonarea 

prof. Rodica Sandu. În acest an, au participat cu lucrări peste 1000 de elevi şi 

profesori din 38 de judeţe din România şi din 10 ţări pe cele patru secţiuni: abilităţi 

practice (desene/picturi, colaje, fotografii, afişe, obiecte din materiale reciclabile), 

creaţii literare şi multimedia, proiecte de mediu/referate elevi, simpozion cadre 

didactice. 

Festivitatea de deschidere s-a încheiat cu un recital susţinut de elevii de la grupul 

Art Canto Morena, coordonaţi de Daniela Călineţ, profesor la Clubul Copiilor 

Moreni. 

 

CUPA TINERETULUI LA HANDBAL 

De Ziua Tineretului în România, pe 2 mai, Primăria municipiului Moreni în 

colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Dâmboviţa a organizat Cupa 

Tineretului la Handbal, competiţie de junioare 2 care s-a desfăşurat în Sala 

Sporturilor din localitate. 

În urma meciurilor disputate, Trofeul a fost câştigat de Sportul Aninoasa. 

Locul I a fost câştigat de echipa Liceului Tehnologic Petrol Moreni la egalitate de 

puncte cu CSS Târgovişte (locul II), iar locul III a revenit ACS Kira Târgovişte. 

 

CUPA MENTOR SILVA DIN NOU LA MORENI 

În data de 14 mai s-a desfăşurat la Moreni, în zona Nisipoasa, ediţia cu 

numărul XVI a Competiţiei Naţionale de Orientare Sportivă ,,Cupa Mentor Silva” 

– etapă de medie distanţă. În acest an, s-au prezentat la start peste 160 de 

participanţi de la cluburile de profil din ţară, dar şi din Moreni, cu vârsta cuprinsă 

între 10 – 80 de ani, pe cele 36 de categorii de concurs. 

Pe o vreme frumoasă, cu trasee de diferite grade de dificultate şi timpi de 

pornire/sosire, s-au întrecut competitori din Braşov, Bucureşti, Roman, Craiova, 

Târgu Jiu, Miercurea Ciuc, Ploieşti, Târgovişte, Otopeni, Babarunca, Victoria, 

Sinaia, Câmpina, Piteşti, Moreni. 



Câştigătorii au fost premiaţi cu medalii, cupe, tricouri, materiale sportive, 

jocuri pentru copii. Evenimentul a fost organizat în parteneriat de Primăria 

municipiului Moreni, Club Sportiv Mentor Silva şi Federaţia Română de Orientare. 

 

ZILELE BIBLIOTECII MUNICIPALE 

Cea de a XIX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Municipale Moreni şi-a deschis 

pe 17 mai porţile cu momente inedite de muzică, teatru, prezentări de carte şi 

culturale. 

La eveniment au fost prezenţi Constantin Dinu, Primarul municipiului Moreni, 

Oana Vlăducă, deputat şi membru al Comisiei de Cultură din Parlamentul 

României, Agnes Erich, director al Bibliotecii Judeţene I. H. Rădulescu, cadre 

didactice din localitate. 

După cuvântul de bun venit al Dianei Beldiman, bibliotecar responsabil, şi 

mesajele transmise de invitaţi, publicul a asistat la activităţi cu un impact major în 

viaţa culturală locală şi pentru promovarea tinerelor talente: Rolul bibliotecii în 

viaţa omului modern (prezentare realizată de Vlăduţ Andreescu, metodist la 

Biblioteca Judeţeană), Teatrul Altfel (triptic dramatic alcătuit din piesele Chiriţa în 

provinţie, Un pedagog de şcoală nouă şi Scrisori fictive – prezentate de elevii 

clasei a VII-a C de la Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni), Firicel de cântec românesc 

(moment muzical prezentat de elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 3 şi Şcoala 

Gimnazială nr. 4), Întâlnirea cu scriitoarea Viorica Vlad-Ghica (prezentarea 

romanului Dora – Între două lumi), Cântec, joc şi voie bună (moment muzical 

prezentat de grupul vocal-instrumental Muguraşii Cricovului de la Şcoala 

Gimnazială nr. 1) şi Vernisajul expoziţiei de pictură Impresii din copilărie (în 

cadrul căreia au expus elevi de la instituţiile de învăţământ din localitate). 

Zilele Bibliotecii Municipale Moreni au continuat pe 18 mai, începând cu 

ora 09.45, cu alte activităţi cultural-educative. 

 

40 DE ANI DE EDUCAȚIE 

 

Într-un cadru emoţionant şi festiv, pe 22 mai au debutat Zilele Şcolii 

Gimnaziale nr. 4 Moreni, eveniment care marchează 40 de ani de la înfiinţarea 

acestei instituţii de învăţământ. După atelierele de lucru ale elevilor, reunite sub 



egida ,,Şcoala Altfel”, în Sala de Festivităţi a instituţiei morenare a avut loc ,,Gala 

profesorilor şi a directorilor”, prilej cu care au fost înmânate diplome şi trofee 

cadrelor didactice care timp de 40 ani au îndrumat mii de elevi cu 

devotament, profesionalism şi dăruire sufletească. De asemenea, publicul a asistat 

la momente artistice pregătite de elevii şcolii şi la mărturisiri emoţionante ale 

profesorilor despre activitatea desfăşurată în toţi aceşti ani. 

 

CONCURSUL ION SPIRIDON 

 

Pe 26 mai a avut loc festivitatea de premiere a Concursului de matematică 

,,Ioan Spiridon”, organizat de Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale” din Moreni şi 

cofinanţat de Primăria şi Consiliul Local al municipiului Moreni. 

Aflată la cea de a X-a ediţie, competiţia a reunit 70 de elevi ai instituţiilor de 

învăţământ din localitate de la clasele IV – XII. Premierea participanţilor cu cele 

mai bune rezultate a fost realizată de profesor Gabriel Chişulescu (director 

general), profesor Mihaela Dulea (director adjunct) şi de profesor Adrian Manu 

(coordonatorul concursului). La eveniment au fost prezente şi cadre didactice care 

de-a lungul timpului au îndrumat generaţii întregi de elevi. 

 

CALCULATORUL, JOC ŞI EDUCAŢIE 

Concursul Naţional ,,Calculatorul, joc şi educaţie” şi-a desemnat pe 27 mai 

câştigătorii celei de a X-a ediţii în Sala de Festivităţi de la Şcoala Gimnazială nr. 3 

Moreni. Competiţia este înscrisă în Calendarul naţional al Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi este organizată de Clubul Copiilor din localitate. Primăria şi Consiliul 

Local al municipiului Moreni au cofinanţat acest concurs. 

Secţiunile în care s-au întrecut peste 300 de copii din toată ţara au fost: 

legislaţie rutieră online, desene – participare indirectă, puzzle pentru preşcolari – 

participare directă, educaţie civică – activităţi de voluntariat, drepturile copilului şi 

multiculturalitate. ,,Calculatorul, joc şi educaţie” a fost coordonat de profesorii 

Niculina Rusu, Ginu Moga, Dan Rusu şi Daniela Pahome.  

La festivitatea de premiere au fost prezenţi Cristian Ciacoschi – şeful Poliţiei 

municipiului Moreni, Violeta Oncioiu Ignat – Poliţia municipiului Moreni, Victor 

Bucuroiu - Compartimentul Analiză şi Prevenirea Criminalităţii IPJ Dâmboviţa, 



profesor Daniela Călineţ, profesor Rodica Sandu, profesor Marian Irimia Guzi, 

profesor Elena Mosor – inspector şcolar, Carmen-Corina Olteanu – Muzeul Poliţiei 

Române din Târgovişte. 

 

BUCURII PENTRU COPII 

Activităţile dedicate Zilei Copilului au început la Moreni pe 30 mai cu ,,Tip 

Top Minitop”, spectacol – concurs organizat în colaborare cu şcolile gimnaziale 

din localitate. Pe 1 iunie, în Parcul Central, s-au desfăşurat o multitudine de 

activităţi dedicate tuturor copiilor: ,,Ceata lui Zâmbilici” – spectacol de teatru şi 

divertisment, întâlniri cu personajele din desenele animate, pictură pe faţă, 

concursuri de role şi desene pe asfalt. Maratonul copilăriei s-a încheiat pe 5 iunie 

când a avut loc în Parcul Central spectacolul de muzică ,,Zâmbet de copil”, 

susţinut de elevii de la Clubul Copiilor Moreni şi Şcoala Art Canto Morena sub 

coordonarea prof. Daniela Călineţ. 

FESTIVALULUI NAŢIONAL ,,CUNUNA PETROLULUI” 

În perioada 15 – 17 iunie a avut loc cea de a IX-a ediţie a Festivalului 

Naţional de Muzică Uşoară, Muzică Populară şi Tradiţii ,,Cununa Petrolului”. În 

acest an, au evoluat peste 300 de elevi din 30 de judeţe din ţară pe cele 6 secţiuni 

de concurs: grupuri vocal – instrumentale, muzică uşoară – creaţie, mari şlagăre ale 

muzicii româneşti, muzică uşoară – interpretare, muzică populară, arte şi tradiţii 

populare. 

Au susţinut recitaluri extraordinare Stela Enache, Corina Chiriac, Simona 

Dinescu, Adrian Daminescu, Laurenţiu Cazan, Mihai Constantinescu, Corina 

Dragomir, precum şi laureaţi ai ediţiilor anterioare (Antonio Pican, Cozmina 

Pupezescu, Ioana Ciofu, Eduard Ungureanu, Ştefania Pârlea). 

Pentru anul 2017, Trofeul la secţiunea muzică uşoară a fost câştigat de Maria 

Roberta Popa din Piteşti, iar Trofeul la secţiunea muzică populară a fost câştigat de 

Maria Luiza Schimit din Craiova. 

În cadrul ediţiei a IX-a a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară, Muzică 

Populară şi Tradiţii a avut loc şi o impresionantă Paradă a costumelor populare cu 

portul specific din cele 30 de judeţe ale României care au venit la Moreni cu acest 

prilej. Evenimentul a fost organizat de Primăria Moreni, Clubul Copiilor Moreni, 

Şcoala Art Canto Morena, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale. 



 

TEATRUL DE REVISTĂ LA MORENI 

Pe 18 iunie, a avut loc la Moreni reprezentaţia spectacolului de teatru ,,Viva 

Revista!”, susţinut de actorii Teatrului de Revistă Constantin Tănase din Bucureşti. 

Au evoluat pe scena Clubului Flacăra din localitate: Stela Popescu, Alexandru 

Arşinel, Alexandru Lulescu, Vasile Muraru, Valentina Fătu, Nae Alexandru, 

Cristian Simion, Ana Maria Donosă, Adrian Enache, precum şi trupa de balet a 

teatrului de revistă. 

 

 

MOTOCROSS ŞI ENDUROCROSS LA MORENI 

În acest an, pe pista de la Sângeriş, Campionatul Naţional Individual de 

Endurocross s-a desfăşurat pe 17 iunie, iar Campionatul Naţional Individual de 

Motocross a avut loc pe 24 iunie. 

 

TEATRU PENTRU COPII 

 

Un nou spectacol de teatru pentru copii s-a desfăşurat pe 23 iunie în Parcul 

Central: Iepuraș, Poștaș… Poznaș, susţinut de artiştii Teatrului Voinicel din 

Târgovişte. 

 

VETERANII DE RĂZBOI ȘI EROII CELEBRAȚI LA MORENI 

Pe 4 august, s-au desfășurat la Biblioteca municipală o serie de activități 

dedicate veteranilor de război și eroilor neamului din Moreni prilejuite de 

Centenarul Primului Război Mondial - reunite sub emblema ,,PRO MEMORIA". 

În cadrul evenimentului au rostit alocuțiuni Constantin Dinu, Primarul 

municipiului Moreni, col. (r) Gheorghe Șerban, președintele Asociației Naționale 

Cultul Eroilor ,,Regina Maria” – filiala Dâmbovița, lt. col. Marius Niță, 

comandantul Centrului Militar Dâmbovița, col. Marius Dumitru, professor Ion 

Stoica. 

Au mai fost prezenți Dorina Radu, șeful Cercului Militar Județean Dâmbovița, col. 



Ion Toma, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor – subfiliala Moreni, 

reprezentanții Asociației Cultul Eroilor Dâmbovița: col. Valentin Sandu, col. 

Dumitru Iov, col. Cristian Marin. De asemenea, au asistat la prelegerile din cadrul 

simpozionului reprezentanți ai Jandarmeriei, instituțiilor de învățământ din 

localitate, Clubului Copiilor, precum și elevi și cetățeni. 

Un moment cheie al evenimentului a fost reprezentat de impresionantele 

destăinuiri ale veteranilor de război Eugen Lemnaru și Constantin Stuparu, care au 

vorbit despre fapte și memorii din cadrul experiențelor trăite pe frontul de luptă.  

Cu acest prilej, municipalitatea morenară a acordat Distincții de Onoare și Medalii 

Comemorative domnilor col. (r) Eugen Lemnaru și col. (r) Constantin Stuparu, 

veterani de război, în semn de apreciere pentru curajul, vitejia și spiritul de 

sacrificiu dovedite în luptele la care au participat pentru apărarea pământului sfânt 

al Patriei. 

În continuare, cei prezenți au putut vizita expoziția ,,Eroii Primului Război 

Mondial", expoziție care a fost deschisă publicului până la sfârșitul lunii august. 

Activitățile s-au încheiat cu o slujbă de pomenire și de citire a eroilor morenari 

morți în Primul Război Mondial, oficiată de preot Claudiu Șerban la Monumentul 

Eroilor din scuarul de pe str. A. I. Cuza și cu depunerea unei coroane de flori. 

 

ELEVI ȘI PROFESORI MORENARI LA MĂRĂȘEȘTI 

În cadrul activităților organizate sub emblema ,,PRO MEMORIA” de către 

Primăria municipiului Moreni cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial, 

pe 6 august 2017 elevi, cadre didactice de la Clubul Copiilor și părinți însoțitori au 

participat la o deplasare la Mărășești. La activitate au fost prezenți și reprezentanți 

ai Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” – subfiliala Moreni. 

Programul a constat în vizitarea unor obiective importante pentru tematica 

abordată din municipiul Focșani: Muzeul Unirii, Expoziția de tehnică militară din 

Piața Unirii, Piatra de hotar a vechii granițe dintre Țara Românească și Moldova, 

Complexul Trepte de istorie, precum și Monumentul Eroilor din orașul Mărășești. 

De asemenea, participanții au asistat la ceremonia oficială organizată de autoritățile 

locale la Mausoleul Eroilor din Mărășești. 

 

TRADIŢII ŞI MEŞTEŞUGURI PE VALEA CRICOVULUI DULCE 



 

Pe 13 octombrie 2017, în Parcul Central, evenimentul ,,Tradiţii şi 

meşteşuguri pe valea Cricovului Dulce" a debutat cu ateliere de creaţie de pictură, 

handmade, cusături tradiţionale româneşti sub coordonarea prof. Elena Băniceru şi 

Laura Medar (artist plastic). După-amiaza a continuat cu un micro-recital susţinut 

de elevii grupului ,,Muguraşii Cricovului", sub coordonarea prof. Dica Ţuţea. 

Copii prezenţi s-au putut bucura şi de spectacolul de teatru şi divertisment ,,Junior 

pentru tine!", susţinut de Teatrul Junior din Târgovişte şi Victor Mihalache. 

Cea de a doua zi a evenimentului ,,Tradiţii şi meşteşuguri pe valea 

Cricovului Dulce" (14 octombrie 2017) a cuprins activităţi tematice pentru 

promovarea tradiţiilor autentice româneşti, cu accent pus pe cele specifice zonei. 

Astfel, copiii (şi nu numai!) au participat la atelierul de pictură pe sticlă (coordonat 

de prof. Elena Băniceru), la atelierul de meşteşuguri populare (coordonat de Laura 

Medar, artist plastic) şi la atelierul de sculptură în lemn (coordonat de Vasile 

Moldoveanu, maestru în arte tradiţionale). Seara s-a încheiat cu spectacolul de 

muzică populară ,,Tradiţii", susţinut de elevii de la Clubul Copiilor Moreni şi 

Şcoala Art Canto Morena (coordonaţi de prof. Daniela Călineţ). În cadrul 

spectacolului a evoluat ca invitată specială solista Alexandra Diţoiu. Creaţiile 

realizate de către participanţi au fost prezentate în cadrul unor expoziţii realizate 

ulterior. 

 

FESTIVALUL NAŢIONAL ,,CHINDIA DOMNEASCĂ” 

Festivalul – Concurs Național de Teatru și Muzică Medievală, Corală și de 

Cameră ,,Chindia Domnească” s-a desfășurat în acest an la Moreni în perioada 20 - 

22 octombrie 2017. Pentru prima dată. Cea de a V-a ediție a reunit trupe de teatru, 

actori și interpreți din Sighișoara, Făgăraș, Târgu Mureș, Târgu Frumos, Botoșani, 

Pitești, Craiova, Brașov, Târgoviște, Moreni, București.  

Timp de trei zile au evoluat pe scena din Moreni tineri actori care au 

interpretat magistral piese precum ,,Școala nevestelor”, ,,Îmblânzirea scorpiei”, 

,,Încurcatele povești venețiene”, ,,Lecția”, ,,Povestea vorbei”, ,,Nepotul lui 

Rameau”, ,,Mofturile Belisei”, ,,Avarul” și multe alte scenete și monologuri. 

Juriul festivalului a fost compus din Mihai Marcel Șoneriu (Sighișoara), Liliana 

Croitoru (Iași), Felix Goldbach (București) și Daniela Călineț (Moreni). 



Evenimentul a fost organizat sub egida Ministerului Educației Naționale de Clubul 

Copiilor Moreni și Școala Art Canto Morena, cu sprijinul Primăriei municipiului 

Moreni. 

 

MISS LICEU 

Pe 2 noiembrie, în Sala de Festivităţi de la Şcoala nr. 3, s-a desfăşurat 

spectacolul – concurs ,,Miss & Mister”, organizat de Colegiul Naţional I. L. 

Caragiale din localitate, cu sprijinul municipalităţii morenare. 

 

ZIUA ÎNVĂŢĂRII NONFORMALE LA MORENI 

În acest an, activităţile nonformale organizate de municipalitatea morenară 

au ajuns la cea de a VI-a ediţie. Eveniment desfăşurat la nivel naţional, Ziua 

Învăţării Nonformale a avut loc la Moreni în perioada 12 – 15 noiembrie 2017. 

Ateliere de creativitate, sesiuni de debate cu tinerii morenari şi multe metode ale 

educaţiei nonformale care au fost puse în aplicare la toate activităţile incluse în 

programul Zilei Învăţării Nonformale 2017. Peste 200 de participanţi, peste 10 

metode de educaţie nonformală. Tot educaţie. Nonformală! 

În prima zi, au avut loc activităţile ,,Arte şi meşteşuguri handmade” – atelier 

de creativitate la Clubul Copiilor, ,,Treasure Hunt” – căutare de comori şi un mic 

spectacol intitulat ,,Nonformalii au talent!”. 

Sub titlul generic ,,Nonformal zi de zi” la Biblioteca municipală Moreni s-au 

desfăşurat ateliere de creativitate și activități bazate pe metode de educație 

nonformală pe 13 şi 14 noiembrie, la care au participat elevi de la Şcoala 

Gimnazială nr. 1, 2, 3 şi 4 din localitate. 

Maratonul activităţilor dedicate Zilei Învăţării Nonformale la Moreni a 

continuat pe 15 noiembrie cu sesiuni de debate, prezentări şi cu noi metode ale 

educaţiei nonformale aplicate. La Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale” s-au 

desfăşurat o serie de activităţi reunite sub titlul ,,Tinerii în Europa”. Timp de mai 

bine de două ore, liceenii morenari au asistat la prezentări şi dezbateri despre 

Uniunea Europeană, sistemele de finanţare şi proiectele speciale pentru dezvoltarea 

tinerilor, sistemul de învăţământ românesc şi modalităţile de îmbunătăţire a 

acestuia. Cu acest prilej, a fost prezentat şi proiectul ,,Evrica 2.0 - Educaţie pentru 



Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru 

tinerii din România”, care se desfăşoară la nivelul judeţului Dâmboviţa şi în care 

sunt implicaţi şi 6 elevi de la Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale”. De asemenea, 

tinerii au venit cu idei şi propuneri de îmbunătăţire a vieţii comunităţii locale prin 

identificarea problemelor, dar şi a metodelor de rezolvare a acestora. Activităţile s-

au încheiat la Liceul Tehnologic Petrol Moreni cu o sesiune de acţiuni bazate pe 

metoda de educaţie nonformală Biblioteca vie, unde interacţiunea a fost cuvântul 

de bază pentru elevii participanţi. 

 

SPECTACOLUL CETINĂ DE BRAD 

Spectacolul tradiţional de colinde organizat de municipalitatea morenară şi 

Clubul Copiilor s-a desfăşurat pe 17 decembrie în Sala de Festivităţi de la Şcoala 

Gimnazială nr. 3. Acesta a fost susţinut de elevii Şcolii Art Canto Morena. 

Programul a inclus şi o scenetă de teatru de Crăciun în interpretarea grupului de 

copii coordonat de preot Claudiu Şerban. La finalul spectacolului, toţi copiii au 

primit cadouri din partea organizatorilor. 

TRADIŢIILE IERNII ÎN MORENI 

În perioada 19 – 20 decembrie 2017 s-a desfăşurat Festivalul ,,Tradiţii de 

iarnă la Moreni”, activitate de sustenabilitate a proiectului ,,Redescoperă Flacăra 

Petrolului”.  

Evenimentul a cuprins ateliere de creaţie, spectacole de cântece şi dansuri de 

iarnă susţinute atât de copiii din Moreni, cât şi de trupe şi ansambluri din Iedera, I. 

L. Caragiale, Gura Ocniţei, Filipeştii de Pădure, Valea Lungă, Vişineşti, ,,Alaiul 

tradiţiilor de iarnă", dar şi concursuri cu premii specifice anotimpului. De 

asemenea, în această perioadă au fost amenajate, în Parcul Central, standuri cu 

produse tradiţionale. 

COLINDUL DE PE TISA 

 

Sub îndemnul ,,Păstrăm. Continuăm. Promovăm. Tradițiile morenarilor!”, 

am organizat pe 23 decembrie Colindul de pe Tisa, manifestare publică ce a 

cuprins un spectacol stradal, foc de artificii şi colindarea de către copiii prezenţi. 

 



 

MANIFESTĂRI PUBLICE NAȚIONALE 

 

Am organizat şi coordonat manifestări publice cu prilejul unor evenimente 

naţionale de o importanţă majoră: ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE, 

ZIUA EUROPEI, ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI, ZIUA NAŢIONALĂ A 

ROMANIEI. 

 

COMUNICARE 

 

În anul 2017, am asigurat comunicarea şi informarea publică prin 

intermediul paginii de Facebook și a site-ului instituției, precum şi prin intermediul 

mass-media locală, judeţeană şi naţională. 

Informaţiile furnizate de Primăria Municipiului Moreni prin compartimentul 

de specialitate au fost transmise/preluate de mijloacele media. 

A fost actualizat permanent site-ul instituţiei www.primariamoreni.ro cu 

informaţii şi structuri informaţionale de interes public, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. De asemenea, pagina de Facebook a instituţiei, 

pagină oficială, a înregistrat la sfârșitul anului un număr de 2.420 de fani. 

În anul 2017, site-ul instituţiei a avut 31.439 de vizitatori unici, iar pe adresa 

de e-mail contact@primariamoreni.ro au fost înregistrate în evidenţele 

compartimentului un număr de 1.175 de e-mailuri. 

 



 
 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Primăria Municipiului Moreni a acordat, prin intermediul compartimentului 

de specialitate, sprijin organizatoric şi logistic instituțiilor de învățământ din 

localitate pentru organizarea diverselor activităţi şcolare sau extraşcolare, 

participând activ la îmbunătăţirea sistemului de colaborare dintre instituţiile 

subordonate administraţiei publice municipale, realizând materiale de publicitate şi 

informare pentru Şcoala nr. 1, Şcoala nr. 3, Şcoala nr. 4, Liceul nr. 1, Liceul nr. 2 

şi pentru grădiniţele din localitate. 

S-a asigurat permanent legătura cu instituţiile de cultură de la nivel local, 

judeţean şi naţional, cu alte instituţii publice sau cu mediul privat, cu mass-media 

locală şi naţională. De asemenea, am asigurat legătura în privinţa sprijinirii şi 

încurajării participării tinerilor la viaţa comunităţii locale prin implicarea în diverse 

activităţi socio-culturale și de voluntariat.  

Pe parcursul anului 2017, am asigurat sprijin organizatoric şi logistic, 

realizând procesul de comunicare şi de promovare pentru Clubul Sportiv 

Municipal Moreni, pentru echipa de fotbal CSM Flacăra Moreni și pentru GSI 
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Petrol Moreni, astfel încât competiţiile sportive desfăşurate să fie cunoscute atât de 

cetăţenii din localitate, dar şi de alte persoane de la nivel naţional interesate de 

aceste discipline sportive.  

 

RESURSE FINANCIARE ALOCATE 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor, în anul 2017, au fost alocate resurse 

financiare în sumă de 229.000 lei din care 152.600 lei pentru activităţi proprii, 

60.000 lei pentru activităţi de sustenabilitate şi 16.400 lei pentru sprijinirea 

activităţilor organizate de instituţiile de învăţământ din localitate. Au fost cheltuite 

următoarele sume: 140.907 lei pentru activităţi proprii, 52.644 lei pentru activităţi 

de sustenabilitate şi 16.060 lei pentru sprijinirea activităţilor organizate de 

instituţiile de învăţământ din localitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIA LOCALA MORENI 

 

In perioada 1.01.2017- 31.12.2017 au fost aplicate un numar de 122 

sanctiuni in valoare totala de 55.175 din care: 

 51 de sanctiuni la Legea 61/1991, privind sanctionarea faptelor 

de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice -  

21.450 lei; 

 63 de sanctiuni O.U.G. 195/2002 /R.M.C. privind circulatia pe 

drumurile publice-  28.055 lei; 

 1 sanctiune H.C.L. 38/2004, privind buna gospodarire, 

intretinere, curatenie si infrumusetare a municipiului Moreni – 150 lei; 

 2 sanctiuni O.U.G. 97/2005, privind evidenta, domiciliul, 

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani -  170 lei; 

 1 sanctiune – Legea 4/2008, privind prevenirea si combaterea 

violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive-  250 lei; 

 4 sanctiuni- Legea 50/1991, privind disciplina in constructii- 

5000 lei; 

 1 sanctiune- Legea 349/2002, privind prevenirea si combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun- 100 lei; 

 65 avertismente scrise 

 32 avertismente verbale. 

        In decursul anului 2017 politistii locali au contribuit la buna desfasurare 

a festivitatilor si activitatilor organizate de Primarie si alte institutii de pe 

raza municipiului astfel: 

 Etapa nationala de motocross 

 Etapa de endurocross 

 Festivalul national cununa petrolului 

 Activitati organizate de unitatile de invatamant 

 Spectacol si teatru organizate de Primaria Moreni. 

Aceste activitati s-au desfasurat in bune conditii, fara a intampina evenimente. 



        Pe timp de zi, cat si pe timp de noapte actiunea de patrule se desfasoara in 

patrule mixte alcatuite din agenti ai Politiei Nationale si Politiei Locale, iar in cazul 

oricarei actiuni sau interventii ale Jandarmeriei pe raza localitatii se acorda sprijin, 

existand o foarte buna colaborare in cadrul tuturor activitatilor desfasurate.  

        In aceasta perioada au fost efectuate: 

 43 misiuni avand drept scop combaterea comertului neautorizat, din care 23 

misiuni s-au desfasurat in colaborare cu efective ale Politiei Moreni; 

 50 misiuni de prevenire a producerii unor fapte cu caracter antisocial; 

 25 misiuni de supraveghere a amenajarilor urbanistice amplasate in locurile 

de agreement, a unor locatii unde exista sesizari cu privire la tulburarea 

ordinii si linistii publice; 

 32 misiuni de participare la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia 

adunarilor publice, a mitingurilor, a manifestarilor religioase, cultural-

artistice si sportive; 

 3 actiuni de evacuare a pertsoanelor care si-au improvizat adaposturi pe 

domeniul public, demolarea acestora si igienizarea perimetrului; 

 38 actiuni de sprijinire, protectie si colaborare cu functionarii Primariei 

municipiului Moreni in cadrul unor activitati intreprinse de acestia in 

indeplinirea atributiilor de serviciu si care implicau prezenta politistilor 

locali in mijlocul cetatenilor; 

 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, 

domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani si a 

adreselor primite de la Directia de Evidenta a Persoanelor, privind 

persoanele care nu au solicitat punerea in legalitate a actelor de identitate in 

termenul prevazut de lege, politistii locali au intreprins un numar de 2 

actiuni in teren, dintre care: 

 2 actiuni privind punerea in legalitate a persoanelor cu acte de 

identitate expirate, au fost verificate cel putin 300 de persoane care 

aveau actele de identitate expirate – au fost verificate cel putin 300 de 

persoane care aveau actele de identitate expirate; 

 15 actiuni de depistare a persoanelor fara adapost si de conducere a 

acestora in adapostul asigurat de Primaria Moreni; 



 42 de actiuni comune cu Biroul Rutier, care au vizat combaterea 

faptelor infractionale si contraventionale si fluidizarea traficului 

rutier; 

 35 de actiuni ce au avut drept scop depistarea si sanctionarea 

conducatorilor auto care opresc/stationeaza neregulamentar, degajarea 

arterelor de circulatie de autoturismele parcate neregulamentar; 

 Participarea impreuna cu Politia Nationala la instruirea elevilor clasele 

1- 8 privitor la circulatia pe drumurile publice si prevenirea 

accidentelor rutiere; 

 La asigurarea fluentei circulatiei si la sanctionarea conducatorilor auto 

care nu respecta normele de circulatie pe drumurile publice au 

participat zilnic 2 politisti locali; 

 63 de actiuni de monitorizare a 6 unitati scolare, in vederea asigurarii 

sigurantei elevilor si profesorilor la intrarea/iesirea de la ore; 

 S-au efectuat masuri de control pe traseele de deplasare ale elevilor in 

vederea prevenirii violentei in randul acestora; 

 S-a patrulat pedestru la toate unitatile scolare de pe raza municipiului 

in special in timpul sosirii si plecarii elevilor la/de la unitatea de 

invatamnant; 

 Efectivele Politiei Locale Moreni au asigurat ordinea si linistea 

publica la examenul de bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie; 

 Participarea tuturor echipajelor de ordine publica/rutiera, in colaborare 

cu Politia Nationala la actiunile de deszapezire si de limitare a 

consecintelor viscolului si caderilor de zapada, precum si la 

monitorizarea arterelor de circulatie dupa ploile abundente sau vantul 

puternic; 

 In anul 2017 au fost asigurate linistea si ordinea publica intr-un numar 

de 3 obiective (Primaria Moreni, Scoala Gimnaziala nr. 4, 

monitorizare cu un numar de 5 politisti locali, care isi desfasoara 

activitatea in ture: 

- 1 actiune impreuna cu Executor Judecatoresc; 

- 9 sesizari scrise de cetateni care au fost solutionate; 



- S-au efectuat controale pentru identificarea lucrarilor de constructii 

executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, 

inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu; 

- S-a colaborat cu Serviciul de Asistenta Sociala (insotire la anumite 

anchete sociale pe raza municipiului (depistarea cersetorilor, a 

persoanelor fara adapost); 

- S-a colaborat cu serviciul S.C.Prestari Servicii Municipale in vederea 

sprijinirii actiunilor de marcare si refacere a covorului asfaltic; 

- S-a acordat sprijin firmei S.C. Urgent Trans (O.M.V.) pe traseul de 

deplasare a autovehiculelor de tonaj, pe raza municipiului Moreni, 

aceasta actiune avand ca scop fluidizarea traficului rutier; 

- Activitatea Executare Mandate a constat in efectuarea procedurilor 

specifice conform atributiilor si a regulilor de aplicare la aspectul 

procesual; 

- Au fost intreprinse un numar de 4 actiuni desfasurate in teren, in 

urma carora, au fost verificate persoane citate si domiciliile acestora, 

au fost stabilite masuri premergatoare executarii mandatelor de 

aducere si au fost comunicate acte de procedura, fiind intocmite si 

inaintate catre organele emitente documente conform Codurilor de 

Procedura; 

- S-a desfasurat activitatea de executare a mandatelor de aducere emise 

de organele de urmarire penala si instantele de judecata care 

arondeaza unitatea administrativ-teritoriala pentru persoanele care 

locuiesc pe raza de competenta a municipiului Moreni; 

- Au fost primite si inregistrate 4 acte de procedura la care  s-a 

indeplinit procedura de comunicare, s-au efectuat verificari in teren 

si au fost transmise organelor emitente dovezile de indeplinire a 

procedurii specifice; 

- Ca urmare a actiunilor intreprinse in teren, in vederea instrumentarii 

mandatelor de aducere si a inmanarii si comunicarii actelor de 

procedura, politistii locali din cadrul Compartimentului Executare 

Mandate au colaborat cu Tribunalul Militar Bucuresti si Judecatoria 

Moreni. 

 



ADMINISTRATIA PIETEI 

 

                   In cladirea Hala Piata  in anul 2017 si-au desfasurat activitatea la etaj 

un numar de 45 comercianti (AF-uri, PF-uri, SZRL-uri), in spatiile inchiriate, in 

baza HCL nr. 11/27.03.2008,  HCL nr. 44/29.04.2008 si H.C.L. 129/29.11.2016 a 

Procesului verbal nr. 5154/21.04.2008 si a cererilor comerciantilor. 

               La parterul Halei Piata functioneaza Piata Agroalimentara, unde au fost 

date spre folosinta producatorilor agricoli si comerciantilor un numar de 33 de 

tarabe din fibra optica. Fiecare comerciant sau producator agricol a primit spre 

folosinta una sau doua tarabe, in functie de necesitatea fiecaruia, reusindu-se astfel 

sa se asigure o continuitate a activitatii acestora. 

              Suma incasata in anul 2017 a fost de 183.601 lei. 

              Pentru spalarea legumelor si fructelor exista apa rece si canalizare cu doua 

compartimente, doua grupuri sanitare, intretinute de personalul administrativ care 

functioneaza pe tot parcursul zilei. 

             Programul de functionare al  Pietei este de la ora 06:45 la ora 20:00, 

asigurand posibilitatea efectuarii de cumparaturi de catre cetateni pe tot parcursul 

zilei. Sunt asigurate doua schimburi, care au in componenta un casier si personal 

care asigura salubrizarea, atat in interiorul Complexului Comercial, cat si in 

perimetrul aferent acestuia, in toate zilele saptamanii. 

             Respectarea conditiilor igienico-sanitare si de legalitate a actelor 

comerciale a constituit de-a lungul intregului an o preocupare permanenta a 

Administratiei Pietei. 

            In anul 2017 s-au efectuat verificari metrologice, conform planificarii, la 

aparatele de cantarit, avand in vedere faptul ca aceste aparate de masura sunt puse 

la dispozitia comerciantilor si a producatorilor particulari, urmarindu-se buna 

desfasurare a activitatilor de comert. 

           In decursul anului, au fost efectuate controale din partea Directiei Sanitar 

Veterinare si Siguranta Alimentelor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 

Biroul de Metrologie, Directia Silvica, Directia de Sanatate Publica, Politia 



municipiului Moreni, Garda Financiara si acolo unde s-au constatat probleme 

acestea au fost remediate. 

          In an ul 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 Zilele Martisorului intre 01- 08 martie, unde au fost amplasate corturi in fata 

Complexului Comercial si s-au comercializat produse specific acestei 

perioade; 

 Targul Annual care s-a desfasurat, conform traditiei in data de 23 Aprilie, cu 

prilejul zilei de “Sf.Gheorghe”; 

 Mini targ cu produse specific sarbatorilor de iarna in luna decembrie. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPALA MORENI 

      Biblioteca Municipala Moreni isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului 

de Organizare si Functionare a Bibliotecilor Publice, orientandu-si preocuparile 

spre indeplinirea la parametrii superiori a atributiilor, competentelor si 

responsabilitatilor ce ii revin ca institutie de cultura in comunitatea unde 

functioneaza. 

     Biblioteca are propriul Regulament de organizare si functionare si program 

anual de activitate, ambele aprobate in Consiliul Municipal. 

    Activitatea bibliotecii se desfasoara sub autoritatea administrativa a Consiliului 

Municipal si Primariei si in coordonarea metodologica si profesionala a Directiei 

pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Dambovita si a Bibliotecii Judetene 

“Ion Heliade Radulescu”, 

    Avand in vedere prevederile Legii bibliotecilor (Nr. 334/2002), cu modificarile 

si completarile ulterioare, Regulamentul de Organizare si Functionare a 

Bibliotecilor Publice si resursele bugetare existente, Biblioteca Municipala 

Moreni- institutie reprezentativa de profil a actionat pentru dezvoltarea lecturii 

publice in localitatea noastra, avand in vedere urmatoarele obiective: dezvoltarea si 

imbunatatirea tematica a colectiilor de carte, periodice si alte materiale, purtatoare 

de informatii; organizarea si punerea lor la dispozitia utilizatorilor; ridicarea 



calitatii serviciilor de imprumut a documentelor la domiciliu, de consultare in 

spatii de lectura, de informare comunitara si educatie permanenta; organizarea 

periodica a unor activitati de animatie culturala, aniversarea unor evenimente si 

personalitati locale si nationale; dezvoltarea bazei materiale si a patrimoniului pe 

ca il detinem. 

       In prezent, biblioteca detine in colectiile sale 45.476 volume din toate 

domeniile cunoasterii umane, avand deci un caracter enciclopedic, indicele de 

dotare fiind de 2 carti pe locuitor. Fondul de publicatii este asezat in rafturi 

corespunzator Clasificarii Zecimale Universale, domeniile tematice care sunt 

existente in biblioteca fiind recomandate prin indicatoarele de raft. 

       In anul 2017 in colectiile sale, au intrat 532 volume, din care 16 volume au 

fost donate de catre Biblioteca Judeteana, iar 516 au fost donate de catre persoane 

patriculare. 

      Valoarea celor 532 de volume intrate in colectiile bibliotecii este de 1048,27 

RON. 

     Documentele intrate in biblioteca au fost prelucrate biblioteconomic, conform 

normelor de catalogare si clasificare in vigoare, dupa introducerea lor in evidenta 

globala si individuala a bibliotecii. 

     In anul 2017 au iesit din intervalul bibliotecii 600 volume care au fost casate, 

realizandu-se, in acest fel, si o triere a fondului de publicatii, fiind scoase din 

circulatie volume uzate fizic si moral. 

    In atentia bibliotecarilor a stat si recuperarea publicatiilor imprumutate spre 

lectura utilizatorilor, studierea cerintelor de informare si documentare a acestora, 

pastrarea, reconditionarea si introducerea in circuitul functional a unor publicatii 

deteriorate. 

    In perioada analizata preocuparea fundamentala a fost atragerea la lectura a 

membrilor comunitatii locale, ridicarea calitatii serviciilor oferite utilizatorilor, 

valorificarea fondului de documente- pe care il detine biblioteca- prin practicarea 

unor metode si activitati specific domeniului pentru dezvoltarea si modernizarea 

actului de lectura. Utilizatorii bibliotecii au beneficiat de indrumarea atenta a 

bibliotecarilor primind sugestii referitoare la structura tematica a fondului de 



documente, titlurile noi intrate in colectii, precum si la bibliografia scolara, ce au 

fost afisate in biblioteca. Relatiile cu utilizatorii reprezinta activitatea de baza a 

bibliotecii publice; se doreste ca numarul acestora sa creasca, de aceea s-a 

continuat realizarea (reinoirea) protocoalelor de colaborare cu toate gradinitele, 

scolile si liceele din localitate, atat pentru a face cunoscut fondul de carte al 

bibliotecii, cat si pentru organizarea periodica a activitatilor de popularizare a cartii 

si bibliotecii. 

     Prin intermediul programului “Biblionet – lumea in biblioteca mea”, institutia 

noastra asigura, tuturor cetatenilor, acces egal la beneficiile oferite de tehnologie, 

fapt care a determinat, in anul care a trecut, cresterea frecventei la biblioteca. 

    In anul 2017 Biblioteca Municipala Moreni a atras la lectura 2814 utilizatori, 

difuzand 69.942 volume. In compozitia utilizatorilor ponderea o detin elevii, 

acestia fiind, desigur, primii interesati in formarea lor profesionala si culturala. 

Celelalte categorii socio-profesionale sunt echilibrat reprezentate in ansamblul 

celor atrasi la lectura. 

    Principalii indicatori biblioteconomici orientativi au fost realizati astfel: indicele 

de atragere la lectura – 14%; indicele de lectura- 25 documente/utilizator; indicele 

de circulatie – 1,53%; indicele de frecventa – 16 vizite/utilizator. 

    In anul 2017 s-a continuat organizarea unor activitati de animatie culturala de 

comunicare a colectiilor, desfasurandu-se saptamnanal, actiuni specifice, precum: 

expozitii de carte, medalioane literare, simpozioane, intalniri cu scriitori, dezbateri, 

ateliere de creatie si alte asemenea reuniuni culturale. De asemenea, pe baza 

Calendarului principalelor evenimente social- culturale ale anului, au avut loc 

activitati de animatie culturala dedicate unor momente semnificative din istoria 

poporului nostru (Unirea Principatelor Romane, Proclamarea Independentei de Stat 

a Romaniei, Ziua Europei, Ziua Nationala a Romaniei, etc.) sau prilejuite de 

aniversarea unor scriitori, personalitati ale vietii cultutale si stiintifice (Mihai 

Eminescu, I.L.Caragiale, Constantin Brancusi, Otilia Cazimir, George Bacovia, 

Vasile Voiculescu, precum si de Zilele: Internatinala a Femeii, Internationala a 

Cartii pentru copii, Internationala a Copilului etc. 

   Programe cuprinzatoare atat din punct de vedere cultural cat si profesional au 

avut loc in cadrul ZILELOR BIBLIOTECII desfasurate in luna mai cand au avut 



loc intalniri cu oameni de cultura din judet, autori locali, acestia lansandu-si sau 

prezentandu-si creatiile aparute in ultimul timp: Iulian Moreanu, Viorica Vlad-

Ghica, Christian Craciun, Ioan Visan, George- Ioan Canache, Grigore Grigore. 

    Ca urmare a implicarii institutiei noastre, in calitate de partener, in proiectul 

cultural intitulat Retea de centre de educatie nonformala pentru viata in 

Dambovita, initiat de Asociatia Targoviste spre Europa, in parteneriat cu 

Biblioteca Judeteana I.H. Radulescu Dambovita, Inspectoratul Scolar Judetean si 

Asociatia Tineri pentru Europa de maine, s-a continuat alaturi de activitatile 

devenite traditionale, abordarea unor noi tipuri de activitati gratuite: consiliere in 

ceea ce priveste orientarea in cariera; educatie pentru viata; evaluarea si 

dezvoltarea abilitatilor deprinderilor de viata in cadrul unor sesiuni de consiliere 

realizate la biblioteca din localitate; vizite la alte biblioteci din judet; vizionari de 

filme; ateliere de creativitate etc. 

    Una din preocuparile esentiale ale Bibliotecii Municipale Moreni a fost ridicarea 

pregatirii profesionale a bibliotecarilor, imbogatirea cunostintelor de cultura 

generala si de specialitate. Acest demers s-a realizat prin activitatile ce au avut loc 

in centrul metodic ce grupeaza bibliotecile comunale invecinate cat si la Biblioteca 

Judeteana I.H. Radulescu. In cadrul acestor schimburi de experienta s-au realizat 

dialoguri profesionale pe diverse teme (in semestrul I tema a fost Procedurile 

operationale in biblioteca iar in semestrul al II lea, Fii voluntar la biblioteca ta!) 

    Dezbateri privind optimizarea si modernizarea demersului bibliotecar au avut 

loc si cu prilejul participarii la manifestarile traditionale organizate de Biblioteca 

Judeteana sau impreuna cu alte institutii de cultura din judet: Zilele Bibliotecii Ion 

Heliade Radulescu, Sesiunea anuala de comunicari si referate “Targoviste- 

continuitate culturala in timp”, Salonul editorial dambovitean “Ion Heliade 

Radulescu”, Concursul National de Literatura “Mostenirea Vacarestilor”etc. 

   Totodata, la ridicarea pregatirii noastre profesionale a contribuit si studiul 

revistei “Biblioteca”, a altor materiale de specialitate, precum si revista de cultura 

si biologie “Curier”, editata de Biblioteca Judeteana Ion Helioade Radulescu. 

   Corespunzator Programului intocmit de Biblioteca Judeteana Dambovita cu 

Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala Bucuresti, in perioada 10- 

15 iulie 2017, personalul Bibliotecii Municipale, a participat la cursul de formare 



profesionala Biblioteca Digitala, desfasurat la Biblioteca Judeteana I.H.Radulescu 

Dambovita. 

 

ACTIVITATEA DE PROTECTIE CIVILA 

       Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si 

reprezinta un ansamblu integrat de activitati specific, masuri si sarcini 

organizatorice, tehnice, operative, cu character umanitar si de informare publica, 

planificate, organizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producer a 

dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative 

ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarii 

acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate. 

      Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si 

se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit Legii 481/2004, modificata 

si completata cu legea 212/2006, Legii 307/2006, autoritatilor administratiei 

publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat 

romane, precum si persoanelor fizice. 

      In perioada analizata activitatea de protective civila s-a axat in principal pe 

urmatoarele directii: 

 Prevenirea populatiei asupra dezastrelor si interventiile pentru limitarea si 

inlaturarea acestora; 

 Consolidarea structurilor organizatorice in stransa concordanta cu noua 

legislatie si schimbarile socio- economice ale municipiului Moreni; 

 Mentinerea capacitatii operative de interventie; 

 Mentinerea permanenta in activitate a structurilor de, atat la nivel de 

localitate cat si la operatori economici; 

 Indeplinirea obiectivelor prevazute in planurile de pregatire; 

 Dotarea si inzestrarea noilor structuri. 

Pe teritoriul municipiului Moreni sunt identificate o serie de factori de risc, 

cum sunt: 

 Cutremure de pamant cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter; 



 Caderi abundente de zapada, inghetul si aparitia poleiului pe intreg teritoriul 

municipiului Moreni; 

 Inundatii pe vaile paraurilor Sangeris, Cricovul Dulce si a afluentului Tisa; 

 Incendii de masa si explozii, in special la exploatarile petroliere, retelele de 

transport si distributie gaze, nodurile de comunicatii, rutiere si feroviare, 

precum si la alte constructii, generate de alte tipuri de accidente; 

 Epidemii si epizootii; 

 Accidente chimice pe timpul transportului substantelor toxice industriale si a 

altor materiale periculoase; 

 Accidente la statii de clorinare a apei sau la unii operatori economici sau 

institutii publice. 

Comitetul local pentru situatii de Urgenta al municipiului Moreni, prin 

Compartimentul Protectie Civila al Primariei Moreni, a luat urmatoarele 

Masuri: 

 Transmiterea in teritoriu a buletinului meteo si a situatiilor 

hidrometeorologice primite de la statia meteorologica a Regiei Apelor 

Romane precum si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Basarab I 

“ al judetului Dambovita, prin note telefonice; 

 Realizarea cooperarii cu toate organismele specializate pentru limitarea si 

inlaturarea urmarilor fenomenelor meteo periculoase (precipitatii abundente, 

descarcari electrice intensificari ale vantului, grindina) din datele  

14.04.2017, 28.05.2017, 09.07.2017, 10.10.2017; 

 Atentionarea cetatenilor pentru curatirea santurilor, podetelor si 

decolmatarea vailor, torentilor si paraurilor; 

 Realizarea planului de masuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor 

ridicate asupra populatiei; 

 Stabilirea  punctelor de prim ajutor si distribuire a apei potabile pentru 

popu;latia aflata in dificultate; 

 Asigurarea functionarii permanente a cismelelor si fantanilor arteziene aflate 

pe domeniul public al unitatii admninistrativ teritoriale; 

 Luarea de masuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel 

incat deplasarea populatiei catre acestea sa se faca in afara intervalelor orare 

cu temperature extrem de ridicate; 



 Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificatia codificarii 

avertizarilor primate, pregatirea si difuzarea mesajelor specific catre 

populatie; 

 S-a organizat in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

:Basarab I” al judetului Dambovita concursul Scolar de protectie civila “Cu 

viata mea apar viata”- faza pe localitate, echipajul Grupului Scolar Industrial 

de Petrol Moreni calificandu-se in faza pe judet; 

 Realizarea Planului de analiza si acoperire a Riscurilor la nivelul 

municipiului Moreni; 

 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si adoptarea 

Regulamentului de organizare si functionare al acestuia; 

 Verificarea sistemului de instiintare alarmare al municipiului Moreni (sirene 

de 5,5 KW); 

 Participarea in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “B 

asarab I” al judetului Dambovita la asanarea tertitoriului de munitia ramasa 

neexploatata; 

 Participarea in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

“Basarab I” al judetului Dambovita la controalele efectuate operatorilor 

economici. Cu ocazia desfasurarii acvestei activitati au fost expuse 

urmatoarele probleme: 

- Prezentarea fluxului informational- decisional in cazul producerii unor situatii 

de urgenta si dezastre; 

- Legislatia care reglementeaza activitatea civila in situatii de urgenta; 

- Prezentarea atributiilor primarului in domeniul protectiei civile, organizarea si 

desfasurarea activitatilor de protectie civila; 

- Organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul protectiei civile; 

- Misiunile protectiei civile: evacuarea, adapostirea, instiintarea, avertizarea si 

alarmarea. 

     SALA DE SPORT   

    Activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017- 31.12.2017 s-a derulat in 

conformitate cu H.C.L. nr. 15/25.02.2005 privind reglementarea cadrului general 

de exploatare si administrare a salii de sport, construita in cadrul programului 

“SALI DE SPORT” prin Compania Nationala de Investitii S.A. 



   In perioada mentionata s-au derulat urmatoartele activitati: 

 In perioada anului scolar 2017, inclusiv in timpul vacantelor scolare in 

intervalul orar 8,00- 14,00 unitatile de invatamant din  municipiul Moreni si-

au desfasurat orele de sport din cadrul programelor scolare dupa un 

propgram propriu; 

 In perioada orara 14,00 – 18,00 activitatea sportive a fost destinata 

programelor de antrenament ale C.S.M. Moreni (fotbal- handbal- atletism); 

 In zilele de Luni, Miercuri si Vineri, in intervalul orar 15,30- 17,00 activitate 

de antrenament sportive handbal fete Scoala nr. 4 Moreni; 

 In zilele de vineri/sambata Echipa de Fotbal seniori C.S.M. Flacara Moreni a 

desfasurat etapele din campionatul national liga 3; 

 In zilele de marti, intre orele 17,00- 19,00, Politia municipiului Moreni si-a 

desfasurat activitatea de pregatire fizica din programul ordonat; 

 In zilele de marti intre orele 19,00- 20,30, Politia Rutiera din municipiul 

Moreni, si-a desfasurat activitatea fizica din programul ordonat; 

 In zilele de joi in intervalul orar 18,00- 20,00, Sindicatul Liber 

Automecanica Moreni a desfasurat activitati sportive; 

 In zilele de vineri in intervalul orar 13,00- 14,00 Politia municipiului Moreni 

a desfasurat activitati sportive in conformitate cu programul de instruire 

propriu; 

 In zilele de marti in intervalul orar 17,00- 19,00 Unitatea de Jandarmerie a 

Municipiului Moreni si-a desfasurat activitatea de pregatire fizica din 

programul ordonat; 

 In zilele de luni pana vineri Sala de Sport a fost inchiriata ocazional de 

persoane fizice. 

 

 

 

 

 

C.S.M. FLACARA MORENI 

 



      La sfarsitul Campionatului 2016- 2017 – Liga  a 3 a, echipa de fotbal 

C.S.M. Flacara Moreni s-a clasat pe un onorant loc 5, dupa prima 

participare, dupa 9 ani intr-o competitive de nivel national. 

     Componentii lotului echipei nou promovata in Liga a 3 a, sunt localnici, 

ceea ce a creat o atmosfera deosebita in jurul echipei, care a fost sustinuta in 

meciurile desfasurate pe teren propriu (acasa) de 1500 spectatori.!! 

    S-a organizat si sutinut activitatea a 100 de copii  care sunt legitimati in 

cadrul Clubului si participarea la diferite competitii, pe categorii de varsta 

(Juniorii “C”, “D”,”E”. Echipele de junior “C” si “D” au sustinut 60 de 

jocuri, pe parcursul anului 2017 incercand de fiecare data sa intre in cursa 

pentru primele locuri. 

    In turul Campionatului 2017- 2018 – Liga a 3 a, echipa de fotbal seniori a 

avut o evolutie oscilanta, cu toate acestea publicul a ramas alaturi de echipa 

sa o sustina. 

    Pentru buna activitate a Clubului Sportiv Municipal Flacara Moreni, 

autoritatile locale au asigurat conditii bune de pregatire si joc pentru crearea 

unui climat propice performantei. 

     


