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ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIE PUBLICA 

 

COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL MORENI 

 

1. CHIRICA CORNEL FLORIAN                                                 -  INDEPENDENT 

2. DINU VALERIU                                                                        -  P.S.D. 

3. DRUTA ROMEO-DANIEL                                                       -  P.D.L. 

4. DUMITRACHE CONSTANTIN                                               -  P.N.L. 

5. GORAN VASILE                                                                       -  P.S.D. 

6. HARABAGIU MATEI-ROBERT                                              - P.S.D. 

7. BANU ELENA                                                                           -  P.N.L. 

8. MARINOIU CRISTIAN LAVINIU                                           -  P.D.L. 

9. NEGREA IOAN                                                                         -  P.S.D. 

10. PAHON NECULAE                                                                   -  P.D.L. 

11. PETROVICI GHEORGHE                                                         - P.S.D. 

12. ROSU MARIAN                                                                        -  P.N.L. 

13. SPINU IOAN                                                                              -  INDEPENDENT 

14. RUSU NICOLETA MELANIA                                                 -  P.S.D. 

15. SILLO GEORGETA                                                                   -  P.S.D. 

16. SANDU PETRE           -  P.S.D. 

17. TUGUI OVIDIU                                                                          -  P.S.D. 

18. VASILESCU LIVIU COSMIN                                                   -  P.S.D.       

 

             La initiativa Primarului municipiului Moreni, in perioada ianuartie- decembrie 2015, 

Consiliul Local al municipiului Moreni, a fost convocat si s-a intrunit in 24 de sedinte de 

consiliu, dintre care  12 sedinte ordinare, 7 sedinte extraordinare si 5 sedinte de indata,, adoptand 

uhn numar de 152 hotarari de consiliu local. Lucrarile sedintelor au fost publice, la acestea 

participand in cursul anului unh numar de 30 cetateni. 
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ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL ADMINISTRATIE 

PUBLICA 

     Serviciul Administratie Publica din cadrul Primariei municipiului Moreni este constituit din 

urmatoarele compartimente: 

 Compartiment Juridic Contencios 

 Compartiment Relatii Publice, Consiliere si Informare Cetateni 

 Compartiment Registratura 

 Compartiment Evidenta Documentelor, Arhiva 

 Compartiment Indrumarea Asociatiilor de Proprietari 

In cursul anului 2015, s-a emis un numar de 2179 Dispozitii al Primarului, cu caracter 

normativ sau individual, structurate pe domenii de activitate, respectiv administratie publica, 

resurse umane, asistenta sociala, protectie civila, stare civila, directie economica, directie 

tehnica. 

 In cursul anului 2014, Primarul municipiului Moreni, a acordat un numar de 186  de 

audiente cetatenilor municipiului Moreni, iar problemele ridicate de cetateni au vizat solicitari de 

ajutor social, locuri de munca, locuinte, concesiuni, litigii intre vecini etc. Problemele ridicate la 

audienta au fost solutionate in proportie de 75%, restul de 25% neputand fi rezolvate intrucat nu 

intra in sfera de competenta a institutiei sau se incadrau in afara prevederilor legale.  

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTENCIOS-JURIDIC 

    In perioada ianuarie – decembrie 2015, la nivelul institutiei  au fost inregistrate  50  litigii, in 

care Primaria Moreni a avut calitate procesuala pasiva sau activa, structurate dupa cum urmeaza : 

 Actiuni in constatare – 3 dosare 

 Obligatia de a face – 4 dosare 

 Plangeri contraventionale – 3 dosare 

 Contestatii la executare –  7 dosare 

 Litigii privind functionarii publici – 1 dosar 

 Pretentii – 5 dosare 

 Validare poprire – 1 dosar 

 Anulare acte administrative  – 6 dosare 

 Legea 10/2001 – 4 dosare 

 Revizuire  – 2 dosare 

 Drepturi banesti – 7 dosare 

 Granituire – 3 dosare 

 Inregistrare tardiva a nasterii – 3 dosare 

De asemenea, institutia a fost reprezentata  in alte 43 de litigii aflate pe rolul  instantelor 

de judecata, litigii inregistrate in anii anteriori. 

In anul 2015 Primaria municipiului Moreni a incheiat contract de prestari servicii cu 

Societatea Civila de Avocati “Stan si Asociatii”, contract avand ca obiect asistenta si 

reprezentare juridica a institutiei in fata instantei de judecata, acordare de consultatii juridice la 
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cerere, redactare si semnare acte, cereri si alte cai de atac, forme de executare, mediere, 

operatiuni financiare, avand o valoare de 2000 lei +TVA pe luna. 

APLICAREA LEGII 10/2001 
In ceea ce priveste aplicarea Legii 10/2001, in cursul anului 2015 au fost solutionate toate 

cele 180 de notificari formulate, dupa cum urmeaza : 

 13 restituiri in natura 

 44 restituiri prin echivalent 

 4 restituiri combinate (natura si echivalent) 

 104 notificari respinse 

 15 notificari directionate 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRATURA 

In anul 2015 s-a inregistrat un numar de 19680 petitii (cereri, sesizari, reclamatii) si 

documente emise de institutie, inregistrate in registru special prin intermediul Compartimentului 

Registratura, fiind structurate pe domenii de activitate, respectiv adresate directiei economice, 

directiei tehnice, serviciului valorificare patrimoniu, serviciului resurse umane, serviciului 

asistenta sociala, serviciului taxe si impozite, serviciului administratie publica, la care se adauga 

diverse solicitari ale cetatenilor si altor institutiilor publice, persoane juridice, organizatii 

neguvernamentale.    

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI EVIDENTA DOCUMENTELOR ARHIVA 

In cursul anului 2014 au fost expediate catre persoane fizice, persoane juridice si diverse 

institutii un numar de 8937 adrese  simple,  recomandate sau cu confirmare de primire.  

 In ceea ce priveste activitatea de arhivare, in cursul anului 2015 s-au inventariat si 

numerotat dosarele cu documentele produse si gestionate de institutie in anul 2014 si s-au 

predate in arhiva institutiei pe baza de process verbal, s-au ordonat dosarele existente in arhiva in 

ordinea anilor, s-au selectionat documentele cu termen de pastrare expirat. 

 Au fost adresate Compartimentului Arhiva un numar de 201 cereri, toate fiind solutionate 

prin eliberarea de copii de pe documentele produse si gestionate de Primaria municipiului 

Moreni.  

 

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 interes public, constitutie 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 2015 au fost adresate institutiei- cereri de informatii de interes public la 

care s-a raspuns in termenul legal prevazut de legea nr. 544/2001. 

 Numarul de solicitari rezolvate favorabil                                         -   25 
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 Numarul de solicitari respinse                                                         -     0 

 Numarul de solicitari adresate de persoane fizice                           -    7 

 Numarul de solicitari adresate de persoane juridice                       -  18 

 Numarul de reclamatii administrative                                             -    0 

 Numarul de plangeri in instant                                                          -   0 

 Numarul de solicitari adresate pe suport de hartie                          -   2 

 Numarul de solicitari adresate pe suport electronic                        -  23  

TRANSPARENTA DECIZIONALA 

  Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizionala are drept scop sa sporeasca gradul de 

responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative, 

sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative in 

procesul de elaborare a actelor normative si a sporeasca gradul de transprenta la nivelul intregii 

administratii publice. 

Primaria municipiului Moreni, prin compartimentul de specialitate, a asigurat in anul 

2015 participarea cetatenilor la procesul de luarea deciziilor si de elaborare a actelor normative 

prin afisarea anuntului referitor la fiecare sedinta publica la sediul institutiei, intr-un spatiu 

accesibil publicului, cetatenii avand astfel posibilitatea sa formulize sugestii si recomandari cu 

privire la proiectele prezentate. 

Anuntul privind sedinta publica contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei 

publice, precum si ordinea de zi a acesteia. 

De asemenea, fiecare proiect de act normativ a fost adus la cunostinta publica, prin 

publicare pe site-ul propriu al institutiei si anume: 

 Proiectul de Buget pe anul 2015 pentru dezbateri; 

 Proiectul de Hotarare privind stabilirea cuantumului taxei de habitat la nivelul 

Municipiului Moreni cu destinatie specviala de salubritate pe anul 2016; 

 Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016; 

 Invitatie conferinta prezentare proiect “ STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 

A MUNICIPIULUI MORENI ; 

 Hotarare pentru aprobarea “Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza 

accesul de pe prorpietatea publica sau private a Municipiului Moreni “. 

In cursul anului 2015, Consiliul Local Moreni s-a intrunit in 12 sedinte ordinare, 7 sedinte 

extraordinare si 5 sedinte de indata, adoptand un numar de 152 de hotarari. Toate sedintele 

Consiliului Local al Municipiului Moreni au fost publice, participand la acestea un numar de 30 

de cetateni. 

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

in cursul anului 2015 de un numar de 22874 de cetateni. 

  In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 52/2003, Primaria municipiului Moreni 

a intocmit prezentul raport annual privind transparenta decizionala, dupa cum urmeaza: 

a) numarul total al recomandarilor primate  ----------0 

b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normativ deciziilor luate---0 

c) numarul participantilor la sedintele publice--------30 

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative-----29 
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e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei lei----0 

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora0 

g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului -----------0 

COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI 

În anul 2015 Compartimentul Indrumarea  Asociaţiilor de Proprietari a soluţionat un numar 

de 24 petiţii adresate Primăriei de către locatari sau instituţii. Aceste petiţii s-au referit la: 

- corespondenţă cu instituţii publice ; 

- sesizarea administrării defectuoase a asociaţiei de proprietari; 

- nerespectarea normelor de convieţuire ; 

- lamurirea unor probleme referitoare la calculul listelor de întreţinere; 

Pe raza municipiului Moreni mai functioneaza o singura asociatie de locatari care a fost 

îndrumata si sprijinita să inainteze catre presedintele judecatoriei cererea pentru dobandirea 

personalitatii juridice.  

 Au fost  consiliaţi, în medie, 3-4 cetăţeni, pe saptamana, referitor la diverse probleme 

semnalate ţinând de activitatea asociaţiilor de proprietari oferind informaţiile necesare rezolvarii 

acestora în limitele prevăzute de lege .  

 În plus, s-au mediat conflicte între membrii asociaţiilor de proprietari, între membrii 

asociaţiei de proprietari şi reprezentanţii asociaţiei (preşedinte, comitet executiv, cenzor sau 

administrator). 

Din activitatea depusă în anul 2015 s-au evidenţiat următoarele deficienţe care trebuie 

remediate pe viitor: 

a) adunările generale nu se desfăşoară în marea majoritate a asociaţiilor, iar în cazul în 

care au loc numărul de participanţi este foarte mic. 

b) adunările generale nu adoptă hotărârile de importanţă majoră pentru desfăşurarea 

activităţii, cum ar fi: 

- repararea acoperişului şi modul de efectuare a plăţilor acestor lucrări; 

- repararea şi întreţinerea instalaţiilor proprietate comună şi indiviză; 

- întreţinerea subsolurilor; 

- constituirea fondului pentru reparaţii. 

c) se înregistrează încă situaţii în care conducerea şi administratorul nu respectă statutul 

şi legislaţia în vigoare şi nu sunt constituite comisii de cenzori ori, dacă acestea există, nu 

exercită controlul financiar gestionar; 

d) necunoscându-se activitatea financiar-contabilă a asociaţiei, în multe dintre petiţiile 

înregistrate la Primărie se solicită expertiză contabilă, existând în permanenţă suspiciuni 

referitoare la administrarea asociaţiei. 

 e) asociaţii (de regulă la nivel de scară) care au administratori fără cursuri de specializare 

si neremunerati.   
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ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA 

ECONOMICA 
 

Activitatea desfasurata de Directia Economica in anul 2015 : 

1. Fundamentarea bugetului general al Municipiului Moreni; 

2. Executia bugetului local de venituri si cheltuieli si bugetului veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

3. Intocmirea contului general annual de executie a bugetului local, veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

4. 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; 

5. Intocmirea balantei de verificare, a registrelor de contabilitate; 

6. 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, estimate, propus si urmarit bugetul general al municipiului Moreni 

pe anul 2015, care pe partea de cheltuieli s-a concretizat astfel: 

                     mii lei 

Denumire indicator        

Cod 

Buget initial Buget final 

 

Plati efectuate 

Buget local           

02     

         42734         49945           44042 

Bugetul veniturilor si 

cheltuielilor finantate din 

venituri proprii si subventii 

10          10596         12923           10827 

Total Buget General al 

Municipiului Moreni 

         53330         62868          54869 

 

2.  In vederea derularii in conditii normale a executiei bugetare in anul 2015 s-a propus spre 

rectificare bugetul general astfel: 

Nr.crt. Nr.de Hotarare a 

Consiliului Local 

         Cuprinsul hotararii 

1        12/17.02.2015 Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidate al 
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municipiului Moreni pe anul 2015; 

2        14/24.03.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

3        58/17.06.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

4         80/17.07.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

5         91/20.08.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

6        99/28.08.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

7      119/30.09.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

8      126/29.10.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

9      131/13.11.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

10      138/24.11.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

11      141/17.12.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

12      152/29.12.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2015; 

 

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

venituri proprii si subventii, derulate pe parcursul anului 2015, se prezinta astfel: 

-mii lei-                                                                                                                                              

Nr.crt.               Denumirea Investitiei Valoarea 

investitiei 

Aprobate 

Valoarea 

Realizata 

1 Strategie de dezvoltare Urbana a Municipiului Moreni               100                  70 

2 Proiectare si extindere retea interioara transmitere 

date cu echipament inclus 

                80                 80 

3 Cap. Social la soc. Prestari servicii municipale               100                100 

4 Licente program de contabilitate                 12                  15 

5 Utilitati Sala Sport Scoala Gimnaziala nr. 1                 50                    8 

6 Imprejmuire Gradinita nr. 4                 50                   32 

7 Laptop- Liceul Nr. 2                   3                    3 

8 Set tabla interactiva                   5                    5 

9 Imprimanta multifunctionala                    5                    5 

10 Modernizarea, reabilitarea si echiparea infr.serviciului 

de sanatate din cadrul spitalului municipal Moreni 

                 64                   50 

11 Constructie depozit arhiva spital                  25                    0 

12 Reabilitare si izolare termica stadion                150                146 

13 Modernizare si reabilitare Club Flacara                 170                168 
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14 Loc de joaca str. Culturii                   53                     0 

15 Teren de sport Cpt.Pantea Ioan                 120                  11 

16 Loc de joaca str.Cricovului                  83                   83 

17 Zona de agreement si picnic “Nisipoasa”                  10                     0 

18 Instalatie gaze cladire ALMA CRPH Tuicani                   20                   20 

19 Soft asistenta sociala                     5                     0 

20 Reabilitare Pod Cricovul Dulce                 505                 504 

21 Bransare la K1C (A)                   50                    0 

22 Alimentare cu apa si canalizare str.Ghioceilor                 236                     6 

23 Alimentare cu apa si canalizare str. Sondelor                   81                     7 

24 Alimentare cu apa si canalizare str. Pascov                  95                     7 

25 Masina de tuns gazon                   25                  25 

26 Masina de spalat cu jet                   20                  18 

27 Masina de tusat                   25                   25 

28 Tractor                   10                     0 

29 Remorca                     5                     0 

30 Retea Electrica Hala Piata                   10                     0 

31 Parcare Big                 220                  200 

32 Bransament Apa Bana                   13                      0 

33 Extindere retea apa in cartierul Schela Mare str. Sirius                 238                  210 

34 Extindere retea apa in cartierul Schela Mare str. 

Trandafirilor 

                120                  113 

35 Extindere retea apa potabila in cartierul Pleasa                 265                 225 

36 Servicii special masuratori topografice                   87                    87 

37 Autospeciala interventie iluminat Public                   98                   98 

38 Mini escavator                 130                  126 

39 Platforma auto                   13                    12 

40 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 

canal 

                816                   816 

41 Alimentare cu apa si canalizare cartier Tuicani                   40                     37 

42 Canalizare pluviala str. A.I.Cuza                382                       6 

43 Canalizare menajera str. Cerbului                 100                       0 

44 Bransamente apa si canalizare pe str. In curs de 

modernizare 

                  30                     18 

45 Extindere canalizare menajera pe str. Patriei, 

A.I.Sahia, 1 Mai 

                  18                     18 

46 Reabilitare DJ 720               1200                   843 

47 Modernizare si reabilitare pe str. Tineretului               1200                1199 

48 Reparatii str. Saturn                 600                   548 

49 Reparatii str. Neptun                   12                     11 

50 Reparatii str. Jupiter                 360                   308 

51 Reabilitare, modernizare DC9A localitatea Moreni               1715                 1593 

52 Lucrari de reanoire a imbracamintei rutiere str. Unirii                 560                   554 

53 Lucrari de fundare/fundatii str. Anul 1907                 290                     12 

54 Lucrari de betonare str.Plaiului                 390                   384 
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55 Modernizare si reabilitare pe str. M. Eminescu                 100                     28 

56 Modernizare si reabilitare pe B-dul Petrolului               1000                     53 

57 Modernizare si reabilitare pe str. Cpt. Pantea               1000                   990 

58 Amenajare parcare zona centrala                 300                   289 

59 DALI si expertiza tehnica- Modernizare si reabilitare 

pe str. 22 Decembrie 

                  12                      8 

60 Gard str. Independentei                   20                   14 

61 Gard str. Petrolului                   25                    13 

62 Program informatic taxe si  impozite                     4                      0 

 Total local            13528              10201 

1 Dotari aparatura si echpamente medicale-Spitalul 

Municipal Moreni 

              1591                  909 

2 Centrala termica,proiect gaze Liceul Teoretic 

I.L.Caragiale 

                 45                  37 

   Total venituri proprii si subventii              1636                946 

            Total general             15164            11147 

 

4. S-a coordonat, verificat si urmarit pe parcursul anului fundamentarea si rectificarile 

bugetelor pentru institutiile si serviciile cu finantare din bugetul Municipiului Moreni; 

5. S-a propus spre aprobare Consiliului Local Contul de Executie a Bugetului Municipiului 

Moreni pe anul 2014 conform HCL nr. 52/28.05.2015; 

6. Lunar s-au asigurat fondurile necesare desfasurarii executiei bugetare prin efectuarea 

deschiderilor de credite; 

7. S-a intocmit estimarea bugetului pe anul 2016 si proiectia bugetara pe anii 2017- 2019; 

8. S-a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea excedentului Municipiului Moreni pe 

anul 2014 conform HCL nr. 7/03.02.2015 in anul 2015; 

9. S-a supus spre aprobare Consiliului Local incheierea executiei bugetare la sfarsitul anului 

financiar 2014 pentru institutiile publice finantate din venituri proprii; 

10. S-a supus spre aprobare Consiliului Local repartizarea pe trimester a veniturilor si 

cheltuielilor bugetului general al Municipiului Moreni, urmare a rectificarilor bugetare; 

11. S-au verificat situatiile financiare trimestrtiale si anuale ale institutiilor si serviciilor cu 

finantare 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. 4 Moreni, Liceul Teoretic 

I.L.Caragiale, Liceul Tehnologic de Petrol Moreni, Centrul de Recuperare si Reabilitare a 

persoanelor cu handicap Moreni- Tuicani, Spitalul Municipal Moreni); 

12. S-au intocmit situatiile financiare trimestriale si anuale ale Municipiului Moreni, la 

termenele stabilite de Directia Generala a Finantelor Publice; 

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

Moreni pe trimestrul I 2015 conform HCL nr. 63/30.06.2015; 
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14. S-a supus spre aprobare Consiliului Local Contul de EXecutie a Bugetului Municipiului 

Moreni pe trimestrul II 2015 conform HCL nr. 93/28.08.2015; 

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

Moreni pe trimestrul III 2015 conform HCL nr. 139/24.11.2015; 

16. S-a urmarit prezentarea unei situatii corecte a patrimoniului aflat in administrare si s-a 

efectuat inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor effective pe subdiviziunile 

clasificatiei bugetare, potrivit bugetului general aprobat; 

17. S-a urmarit ca platile effectuate sa se incadreze in creditele bugetare aprobate; 

18. S-a evidentiat in contabilitate drepturile salariale ale angajatilor Primariei si viramentele 

aferente; 

19. S-a realizat controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care vizeaza: 

 angajamentele legale si angajamentele bugetare; 

 deschiderea si repartizarea de credite bugetare; 

 modificarea si repartizarea de credite bugetare; 

 ordonantarea cheltuielilor; 

 concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului  public al statului 

sau unitatilor administrativ-teritoriale; 

 vanzarea, gajarea, concesimnarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului 

privat al statului sau unitatilor administrative-teritoriale; 

 alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 

       20.S-au inregistrat in contabilitate elemente de active, a creantelor si a datoriilor, a platilor   

de casa si a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare precum si a tuturor 

documentelor pe baza carora s-au efectuat plati din bugetul general al municipiului Moreni; 

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

- note contabile (extrase de banca, registrul de casa, amortizarea si casarea mijloacelor fixe, 

consum lunar carburanti, bonuri de consum, cheltuieli salariale); ordine de plata;operatiuni in 

Registre de casa; evidentierea incasarilor aferente bugetului local si a bugetului veniturilor 

proprii si subventiilor. 

      22.S-a realizat raportarea urtmatoarelor situatii: 

 situatii lunare privind platile restante; 

 situatii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal; 

 situatii lunare cu contul de excecutie 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 administrativ-teritoriala; 

 situatii financiare trimestriale si anuale. 

 

EXECUTIA BUGETARA A INCASARILOR LA BUGETUL LOCAL 2015 SE 

PREZINTA ASTFEL: 
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Activitatea Buget local aprobat mii lei Incasari realizate mii lei 

Venituri                         48988                 43688 

 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI INCASARE A TAXELOR SI 

IMPOZITE LOCALE 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA: 

 Stabilirea si impunerea impozitelor si taxelor locale datorate de catre contribuabilii 

persoane fizice si juridice; 

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

 Intocmirea zilnica a certificatelor fiscal pentru contribuabilii persoane fizice si juridice; 

 Intocmirea referatelor de scutire la plata impozitelor si taxelor locale conform legii 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 Intocmirea referatelor de compensari si restituiri conform OG 92/2003 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 OG 92/2003(Politie, Judecatorie, Parchet, 

Executori Judecatopresti, DGFP, primarii, etc.); 

 Gestionarea proceselor verbale de amenzi. 

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

Servicii curente oferite populatiei: 

a) In urma cererilor depuse de contribuabilii in perioada 01.01.2015- 31.12.2015, au fost 

eliberate 1814 certificate de atestare fiscal, din care: 

  1614 certificate persoane fizice; 

    200 certificate persoane juridice. 

b) In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, serviciul I.T. a solutionat un numar de 540 

cereri scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, dupa cum urmeaza: 

 persoane cu venituri reduse                       -       207 cereri 

 vaduve si veteran de razboi                        -         32 cereri 

 Decret-lege nr. 118/1990                            -         33 cereri 

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

- 247 cereri 

 Legea nr. 341/2004 (revolutionari)          -          21 cereri 

 impuneri cladiri                                           -         341 cazuri 
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 impuneri teren intravilan                          -         498 cazuri 

 impuneri mojloace de transport              -       1698 cazuri 

 scoateri din posesie cladiri                       -          324 cazuri 

 scoateri din posesie terenuri intravilane-         118 cazuri 

 scoateri din posesie mijloace de transport-     345 cazuri. 

Activitatea compartimentului de urmarire si executare silita s-a desfasurat pe mai multe planuri: 

a) comunicarea la domiciliul contribuabililor a sumelor restante; 

b) aplicarea procedurilor de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscal, astfel: 

 emiterea a 1672 somatii insotite de titluri executorii aderesate contribuabililor persoane 

fizice cu debite restante; 

 emiterea a 246 somatii si titluri executorii persoane juridice; 

 infiintarea a 208 popriri asupra diverselor surse de venit; 

 intocmirea a 9 adrese ITM pentru verificarea locurilor de munca; 

 intocmirea  a 13 adrese SPCLEP pentru verificare domiciliu; 

 intocmirea a 73 angajamente de plata cu termen lunar; 

 intocmirea a 8 adrese catre SFO Moreni; 

 11 anunturi colective pentru comunicare prin publicitate; 

 intocmirea a 24 de adrese catre Asociatiile de Proprietari; 

 intocmirea a 21 procese verbale de constatare a insolvabilitatii; 

 intocmirea de cate 4 adrese catre Birouri Notariale si Serviciul Inmatriculari Autoturisme; 

 intocmirea a 18 adrese catre Primarii privind informatii despre contribuabili; 

c) solutionarea corespondentei, constand in: 

 rezolvarea cererilor de clarificari debite 

 confirmari primiri debite (865 cazuri); 

 solicitari de informatii de la institutiile 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 Lopcal       -    535 cazuri. 

Realizari: 

 sume recuperate prin actiuni specifice de executare a creantelor bugetare 868212 lei din 

care: 

 580810 lei de la persoane fizice; 

 163957 lei de la persoane juridice; 

 Sume recuperate din amenzi 123445 lei. 
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ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA TEHNICA 

 

SERVICIUL  INVESTITII, ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE 

MISIUNEA 

Asigurarea desfăşurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică din 

cadrul Direcţiei Tehnice, într-un timp optim, în condiţiile respectării legii, monitorizarea si 

raportarea acestora forurilor abilitate, derularea proiectelor cu finantare din fonduri 

nerambursabile in conditiile impuse prin contractele  de finantare si ghidurile de implementare, 

urmarirea investitiilor in curs in colaborare cu diringintii de santier si proiectantii lucrari, 

urmarirea investitiilor in perioada de garantie.    

 

OBIECTIVE 

 Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. 

 Colaborarea cu serviciile de specialitate. 

 Organizarea achiziţiilor publice pentru Primăria Municipiului Moreni. 

 Încheierea contractelor de achiziţie publică. 

 Monitorizarea si raportarea achizitiilor efectuate anual forurilor abilitate   

 Atragerea fondurilor de   finantare nerambursabila  

 Monitorizarea  derularii contractelor, a stadiiilor  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 finantare in vederea atragerii de fonduri 

pentru: finantarea altor investitii in municipiul Moreni, dezvoltarea capacitatii 

administrative si  resurselor umane , dezvoltarea infrastructurii educationale si de 

sanatate din municipiul Moreni. 

 

           ACTIVITATEA SERVICIULUI  

În urma stabilirii necesitatilor, fundamentarii economice a investitiilor si întocmirii 

Programului anual al achiziţiilor şi actualizarea acestuia funcţie de rectificările bugetare aprobate 

pe parcursul anului, împreună cu reprezentantul Compartimentele Juridic si Economic din cadrul 

primariei Municipiului Moreni,  salariaţii serviciului  au desfăşurat următoarele activităţi 

specifice : 

S-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea 

contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice 

procedurilor de achiziţie , respectiv: 

 Realizarea procedurilor de cerere de oferta integral prin intermediul mijloacelor 

electronice  respectiv intocmirea tuturor documentelor  ce alcatuiesc dosarul achiziţiei 

publică în parte,   

 analizarea ofertelor  şi întocmirea proceselor verbale de deschidere, proceselor verbale de 

analiză a ofertelor, întocmirea raportului procedurii; întocmirea înştiinţărilor despre 

rezultatul procedurii, către participanţii la procedura achiziţiei publice ; 
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 întocmirea si supunerea spre aprobare a  contractelor de achiziţie publică; întocmirea 

anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice, notificarilor pentru achizitie directa cu 

valoare mai mare de 5000 Euro fara TVA 

 Monitorizarea si raportarea achizitiilor publice catre  forurile abilitate;  

 Monitorizarea respectiv urmarirea investitiei pana la finalizarea contractului de 

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

 Efectuarea tuturor demersurilor privind obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare 

punerii in functiune a  investitiei;  

 Elaborarea, participarea, centralizarea şi altele legate de obţinerea de fonduri 

nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii; 

 Intocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor, 

precum şi prognoza  pe  următorii 3 ani, precum şi pe termen lung; 

 Solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii 

majore; 

 Intocmirea rapoartelor trimestriale si anuale  statistice pentru investiţiile 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 servicilor publice , respectiv utilitatile publice   

In anul 2015 s-a continuat si finalizat  realizarea managementului de proiect respectiv 

realizarea achizitiilor publice de servicii si lucrari necesare finalizarii proiectelor finantate din 

fonduri europene  cat si urmarirea derularii contractelor incepute in 2014, respectiv:  

- Reabilitare şi modernizare «Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu 

Handicap Ţuicani»,    Municipiul Moreni 

- Modernizare Sala de Sport cu 300 de locuri la Liceul tehnologic Petrol Moreni” 

- Centru National  de Informare si Promovare  Turistica  

           In anul 2015  s-au realizat achiziţii publice în valoare totala  de aproximativ 8.000  mii lei 

cu finantare de la bugetul local, buget national,  fonduri europene, bugetul CJD si sponsorizari 

Petrom OMV. Au fost organizate 3 proceduri  de achizitii prin  cereri de oferte din care 2 

proceduri realizate integral online, in valoare de 4443,8 mii lei, 99  achizitii directe in valoare de 

688 mii lei din care 55 de achizitii directe online in valoare de 415 mii lei,  in urma carora s-au 

incheiat contractele de achizitie si  actele adiţionale aferente acestora .  

 

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

POLITICA IN DOMENIUL EDUCATIEI  

1.  
Modernizare sala sport cu 300 locuri la 

Liceul Tehnologic Petrol Moreni  

100% 

 

2.  
Imprejmuire Gradinita nr.4 Moreni 100% 

 

3.  
Sala SPORT Scoala nr. 1 – prin CNI 

 
20% 

POLITICA DE PROTECTIE SOCIALA 
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4.  

Reabilitare si modernizare «Centrul de 

recuperare si reabilitare persoane cu 

handicap Tuicani» SMIS 7645 

 

                 100% 

 

POLITICA IN DOMENIUL SANATATII  

5.  
Lucrari de intretinere si igienizare la Spitalul Moreni 

 

100% 

POLITICA IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI  

6.  

Finalizare proiect Reabilitarea/ modernizarea si 

extinderea spatiilor publice urbane, strazi si spatii verzi in 

municipiul Moreni, SMIS 7644 

100% 

7.  
Modernizare si  Reabilitare DJ 720   

 
70% 

8.  
Modernizare si Reabilitare str.Tineretului  

 
85% 

9.  
Modernizare si Reabilitare str.Saturn 

 
100% 

10.  Modernizare si Reabilitare str.Neptun 100% 

11.  Reparatii  str.Jupiter 100% 

12.  Modernizare si Reabilitare DC9A 40% 

13.  Modernizare si Reabilitare str.Unirii 100% 

14.  Modernizare si Reabilitare str.Anul 1907 (DALI-PT) 3% 

15.  Modernizare si Reabilitare str.Plaiului 100% 

16.  Modernizare si Reabilitare str.Mihai Eminescu (DALI) 3% 

17.  Modernizare si Reabilitare B-dul Petrolului 50% 

18.  Amenajare parcare zona centrala 100% 

19.  Modernizare si Reabilitare str.Cpt. Pantea Ion  50% 

20.  Amenajare locuri joaca   str.Cricovului, 100% 

21.  
Amenajare teren de sport str.cpt.Pantea Ion 

 
33% 

22.  
Amenajare Parcare zona BIG 

 
100% 

23.  
Reabilitare si izolare termica Stadion si Sala Sport 

 
       100% 

24.  Modernizare si reabilitare Club Flacara Moreni 5% 
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(DALI+expertriza tehnica) 

 

 

POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR 

25.  
Extinderea si reabilitare infrastructura de apa si canal 

“Program finantat prin POS Mediu” ; Fondul de coeziune  

 

100% 

26.  
Retea alimentare cu apa str.Ghioceilor , str.Sondelor , 

cartier Pascov 
10% 

27.  
Alimentare cu apa si canalizare cartier TUICANI -

finalizat SF+PT 
5% 

ALTE ACTIUNI  SI OBIECTIVE  

28.  
Implementare proiect SMIS 48920 Infiintare centru 

National de Promovare si Informare Turistica POR  
100% 

29.  
Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Moreni  

 
90% 

30.  
Executie retea interioara de transmitere date cu 

echipament inclus 

 

100% 

 

 

COMPARTIMENT URBANISM 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 

Ordinului 839/ 2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, în anul 

2015, Compartimentul Urbanism a desfăşurat următoarele activităţi:  

1. A executat lucrări de întocmire, aprobare şi eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor 

de construire/ desfiinţare, a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiei, a 

autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente, a autorizaţiilor de foraj şi excavări, a 

contractelor de închiriere aferente construcţiilor provizorii (garaje), precum şi înregistrarea, 

evidenţa acestora (prin registrul certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare), după cum urmează:  

- 238 certificate de urbanism; 

- 103 autorizaţii de construire;  

-   42 certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei;  

-   28 autorizaţii de desfiinţare; 

- 126 autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente; 

-     2 autorizaţii de foraj şi excavari; 

-     2 convenţii + act adiţional convenţie; 

- 614 contracte garaje. 
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2. A efectuat permanent acţiuni de control (cca. 40 de controale) vizând disciplina în autorizarea 

construcţiilor pe raza municipiului Moreni, verificând executarea lucrarilor de construcţii numai 

pe bază de autorizaţii valabile, executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor 

autorizaţiei de construire/desfiinţare, în temeiul Legii nr. 50/1991 Republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a documentaţiei tehnice. 

3. A asigurat instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a 

tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul registraturii, 

precum şi a celor provenite de la compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului 

Moreni.  

4. A urmărit şi a participat la obţinerea avizelor/acordurilor de la organismele locale, centrale, 

teritoriale privind “Actualizarea Planului Urbanistic General” şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent P.U.G., în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 actualizată privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

5. A efectuat consultări cu proiectanţii elaboratori ai documetaţiilor de urbanism  şi a organizat 

dezbateri publice la nivel local pentru a răspunde eficient problemelor şi nevoilor cetăţenilor. 

6. A întocmit situaţiile privind autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism eliberate de 

Primărie, a construcţiilor terminate (situaţii statistice raportate lunar, trimestrial, anual, precum şi 

în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public). 

7. A urmărit realizarea investiţiilor şi declararea construcţiilor proprietate particulară realizate în 

vederea impunerii în evidenţele fiscale prin deplasarea în teren şi participarea efectivă, în calitate 

de membru la recepţia la terminarea lucrărilor. Totodată, a urmărit realizarea investitiilor şi 

lucrărilor publice derulate în anul 2015 sau aflate în execuţie, participând împreună cu 

reprezentantul I.S.C. la fazele determinante şi recepţia lucrărilor. 

8. A urmărit regularizarea taxelor de autorizaţii de construire, precum şi celelalte obligaţii ce îi 

revin investitorului, potrivit legii. 

9. A participat împreună cu Serviciul Taxe şi Impozite la administrarea creanţelor fiscale locale, 

în procesul de stabilire, înştiinţare, constatare în teren, impunere şi recuperare a veniturilor 

cuvenite pe baza valorii reale a lucrărilor de construire calculate odată cu întocmirea procesului-

verbal sau orice altă sumă care trebuie încasată de către autoritatea Administraţiei Publice Locale 

(amenzi, majorări de întârziere la plata sumelor restante). 

10. A urmărit cu maximă eficienţă avertismentele, procesele-verbale de constatare a 

contravenţiei, a măsurilor dispuse, precum şi a sesizărilor instanţelor judecătoreşti, privitor la 

modalitatea de soluţionare a cazurilor, ori de câte ori s-a solicitat verbal sau prin adrese, 

deplasarea la faţa locului. 
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11. A urmărit respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/ desfiinţare, emise de 

compartimentul de specialitate potrivit Legii nr. 50/1991 Republicată şi sancţionarea 

contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii.  

12. Contribuţia la bugetul local din activitatea Compartimentului Urbanism 

Venituri realizate din taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 

construire/ desfiinţare şi a altor avize/ autorizaţii în anul 2015:  

• Total taxe Autorizaţii de construire/desfiinţare 43.661,54 lei;  

• Total taxe Certificate de urbanism 3.548 lei;  

• Total taxe regularizare autorizaţii 2.876,50 lei; 

• Total taxe autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente 1.638 lei; 

• Total taxe autorizaţii de foraj şi excavări (UPC ROMANIA S.R.L. + OMV PETROM S.A.) 

2.496 lei + 41.456 lei = 43.952 lei; 

• Total taxe  convenţii + act adiţional convenţie 18.954 lei + 4.320 lei + 108.432 lei = 131.706 

lei; 

• Total chirii construcţii provizorii (garaje) 34.776 lei. 

TOTAL: 262.158,04 lei  

 

13. A soluţionat corespondenţa adresată de către cetăţeni, instituţii locale, judeţene şi centrale: 

- adrese privind nomenclatura stradală - Certificat de nomenclatură stradală; 

- răspunsuri şi situaţii solicitate; 

- soluţionări sesizări, note interne; 

- eliberare certificate de atestare a edificării construcţiilor; 

- raportări lunare, trimestriale, anuale pentru construcţii finalizate. 

 

COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI  

În perioada 01.01.2015 -31.12.2015 au fost înregistrate un număr de 76 adrese provenite de 

la cetăţeni,  instituţii publice şi agenţi economici după cum urmează:  

 19 adrese de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita;  

  7note de constatare încheiate de Garda Naţională de mediu – Comisariatul Judeţean 

Dambovita, referitoare la: 

 modul de gestionare a DEEE-urilor,  

 modul de depozitare a deşeurilor menajere, precolectare, colectare şi transport deşeuri 

menajere;  

 notă de constatare privind starea cursurilor de apa;  

 notă de constatare privind Legea nr. 132/2010 – colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice ; 

 notă de constatare privind îndeplinirea obiectivelor impuse prin HG nr. 621/2005 privind 

deşeurile colectate selective; 

 11 adrese de la Autoritatea de Sănătate Publică Dambovita si Directia Sanitar –Veterinara 

si Siguranta Alimentelor; 

 14 adrese de la diferiţi agenţi economici de pe raza oraşului Moreni şi nu numai; 

 25 adrese de la cetăţenii din oraşul Moreni pe probleme de mediu. 
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S-au desfasurat  acţiuni împreună cu Poliţia locala Moreni, pentru prevenirea şi 

depistarea depozitărilor de deşeuri menajere în locuri neautorizate si a poluarulor accidentale, 

pentru nerespectarea legislatiei privind zgomotul, pentru nerespectarea legislatiei privind 

cresterea animalelor in gospodarii. 

Cheltuielile pentru activitati de protectia mediului  , in valoare totala de  4.516.812 lei s-au 

realizat din fonduri proprii sau de la bugetul de stat  pentru urmatoarele  domenii : 

- Apa  -1.665.658 lei  

- Deseuri – 1.464.005 lei 

- Alte domenii  -1.387.149 lei  

 

S-au organizat următoarele campanii : 

- campania de salubrizare a cursurilor de apa;  

- 2 campanii  locale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi 

electrocasnice de la populaţie  în oraşul Moreni desfăşurate semestrial impreuna cu 

ROREC unde s-au colectat peste 5 tone de DEEE-uri. 

 

 S-a desfasurat un “Mars demonstrativ al elevilor si profesorilor ” cu tema “Tineri 

Ambasadori in lupta cu schimbarile climatice” organizat de Liceul Teoretic 

“I.L.Caragiale” in parteneriat cu Primaria Municipiului Moreni; 

 S-au organizat in parteneriat cu “ Clubul Copiilor Moreni”: Simpozionul- concurs 

international, “Copii , salvati Planeta Albastra! ” cu peste 1000 de lucrari inscrise si 60 

de participanti directi. 

 Au fost publicate în ziarul local şi pe posturile de televiziune locale informări şi anunţuri 

către cetăţeni şi agenţii economici privind protecţia mediului şi igienă; 

 S-au verificat la fata locului si s-au luat  masurile necesare pentru rezolvarea petitiilor de 

la cetateni. 

 S-a indeplinit procedurile legale pentru emiterea deciziilor de mediu de catre Agentia de 

Protectie a Mediului Dambovita pentru 5 proiecte si planuri ale municipalitatii din 

Moreni 

 S-au obtinut avize de la Directia de Sanatate Publica Dambovita pentru 3 proiecte. 

 S-a intocmit si aprobat in Consiului  Local -Strategia de Dezvoltare Durabila a 

Municipiului Moreni, document programatic pentru viitorul localitatii. 

 

 

 SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU –DELEGARI DE GESTIUNE    

 STRUCTURA SERVICIULUI 

Serviciul Valorificare Patrimoniu Delegari de Gestiune este constituit din urmatoarele 

compartimente:  

 Compartiment Fond Funciar- Agricol – Cadastru 

 Compartiment Fond Locativ  

 Compartiment Valorificare Patrimoniu 

 Compartiment Delegări de Gestiune  
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 MISIUNEA SERVICIULUI 

Serviciul Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune este o structură de baza a 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni  care 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 , acordarea unor drepturi reale imobiliare (superficie),  asociere, comodat, 

administrare.  

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

înfiintat pentru realizarea unor activități operative si de calitate puse in slujba comunitatii locale, 

Serviciul Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune are  misiunea de a crea si perfectiona 

continuu evidentele  tehnico – operative cu privire la bunurile  imobile  (terenuri, construcții)  

care apartin domeniului public si privat al municipiului Moreni, reducerea birocraţiei,   precum si 

perfectionarea continua si dezvoltarea competentelor  personalului (functionari publici) care 

ocupă funcții publice în cadrul serviciului . 

 

 ACTIVITATI GENERALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  SERVICIULUI  

 În anul 2015 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; 

  Gestionarea si valorificarea  cadastrului  de specialitate la nivelul teritoriului 

administrativ al municipiului Moreni.  

 Gestionarea si valorificarea prin vanzare  a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni ;  

 Gestionarea și valorificarea prin vanzare  a imobilelor (terenuri , constructii cu altă 

destinatie decât cea de locuință din proprietatea  privată  a municipiului Moreni ;  

 Gestionarea și valorificarea prin închiriere a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni si a unităților locative aflate în administrarea municipalității 

(locuinte construite prin ANL) ;  

 Gestionarea și valorificarea prin  inchiriere,  concesiune a terenurilor  proprietatea  

publica si  privată  a municipiului, Moreni ; 

 Gestionarea  serviciilor comunitare de utilităţi publice  delegate prin contracte de 

concesiune-Serviciul de Iluminat public; 

 Gestionarea și valorificare prin  comodat/administrare   a imobilelor  din proprietatea  

publica  a municipiului Moreni ;   
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 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. 

 

 

În acest sens, în anul 2015 s-a avut in vedere ca activitatea  desfășurată  în cadrul  Serviciului  

sa fie: 

 operatională :  prin evidentierea si detalierea caracteristicilor bunurilor imobile gestionate 

, stabilirea  situatia reale  a  acestora și actualizarea evidentelor detinute si a 

documentatiei necesare in cazul intrarilor si iesirilor din patrimoniu; 

  normativă : prin aplicarea  întocmai a modalitatilor  prevazute de legislația în vigoare  cu 

privire la valorificarea fiecarui bun imobil gestionat ; 

 executiva:  prin realizarea efectiva a operatiunilor stabilite prin hotararile   Consiliului 

Local, de valorificare prin inchiriere, vanzare – cumparare, concesionare, etc.  

 În  anul 2015,  Consiliul Local Moreni, în baza rapoartelor de specialitate întocmite de 

Serviciul Valorificare Patrimoniu–Delegari de Gestiune a adoptat 50 hotarari care vizeaza 

domeniul de activitate al serviciului,  după cum urmează :  

Nr

. 

Nr. si data 

Hotărârii 

Titlul   Hotărârii Modul aducerii la îndeplinire a 

Hotărârii de Serviciul Valorificare 

Patrimoniu–Delegari de Gestiune     

1.   

                                           

18 / 24.03.2015 

Hotărâre privind stabilirea 

sumelor pentru recuperarea 

cheltuielilor ocazionate de 

tipărirea şi distribuirea 

Atestatelor de producător şi a 

Carnetelor de comercializare a 

produselor din sectorul agricol; 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea aplicarii.  

2.  

21 / 24.03.2015 

Hotărâre privind stabilirea unor 

măsuri administrative în anul 

2015 privind unele locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii, 

construite prin ANL şi situate în 

Moreni, str. Crângului, Bl. A1-

A4; 

-S-a stabilit conform hotararii 

cuantumul chiriei pentru tinerii care 

au implinit varsta de 35 ani.  

-S-au  incheiat acte aditionale la 

contractele de inchiriere. 

3.      

 

     

22 / 24.03.2015 

Hotărâre privind revocarea 

Hotărârii Consiliului Local 

Moreni nr. 33/27.03.2014 

privind Acordul Consiliului 

Local Moreni privind cesiunea 

Contractului de asociere în 

participaţiune nr. 

7657/3647/2006 încheiat între 

S-au realizat formalităţile  de 

predare–primire a terenului care a 

făcut obiectul contractului de asociere 

în participaţiune nr. 7657/3647/2006. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 
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Consiliul Local al Municipiului 

Moreni şi Rompetrol 

Downstream S.A. în favoarea 

Făurar S.R.L. şi instituirea unor 

măsuri pentru realizarea 

formalităţilor de predare – 

primire a terenului care a făcut 

obiectul Contractului de asociere 

în participaţiune nr. 

7657/3647/2006; 

acesteia.  

4.  

23 / 24.03.2015 

Hotărâre privind încetarea 

contractului de concesiune 

autentificat sub nr. 

1235/17.05.2011 încheiat între 

Municipiul Moreni şi Tomescu 

Elena; 

S-a transmis Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale)   

incetarea obligatiile de plata aferente 

contractului de concesiune. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 

acesteia. 

5.  

24 / 24.03.2015 

Hotărâre privind încetarea 

contractului de concesiune nr. 

13519/21.12.2007 încheiat între 

Consiliul Local Moreni şi firma 

S.C. ABISS PROD S.R.L.; 

S-a transmis Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale)   

incetarea obligatiile de plata aferente 

contractului de concesiune. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 

acesteia. 

6. 25 / 24.03.2015 Hotărâre privind încetarea prin 

denunţarea unilaterală de către 

locatară a contractului de 

închiriere nr. 8324/01.07.2014 

dintre  Municipiul Moreni şi 

Asociaţia „ Înapoi la Muncă”.; 

-S-a transmis catre Serviciul Impozite 

si Taxe Locale  incetarea obligatiilor 

de plata aferente contractului de 

inchiriere. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

spatiului care a facut obiectul acesteia 

conform prevederilor Hotararii 

Consiliului Local nr.12/29.01.2011. 

7.     

26 / 24.03.2015 

Hotărâre privind încetarea prin 

denunţarea unilaterală de către 

locatară a contractului de 

închiriere nr. 2431/03.03.2014 

dintre  Municipiul Moreni şi 

Asociaţia „ Înapoi la Muncă”. 

-S-a transmis catre Serviciul Impozite 

si Taxe Locale  incetarea obligatiilor 

de plata aferente contractului de 

inchiriere. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

spatiului care a facut obiectul acesteia 
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conform prevederilor Hotararii 

Consiliului Local nr.12/29.01.2011. 

8.  

27 / 24.03.2015 

Hotărâre privind atribuirea în 

folosinţă gratuită a unor loturi de 

teren tinerilor cu vârsta cuprinsă 

între 18 şi 35 ani care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute 

de Legea nr. 15/2003*** 

Republicată, modificată şi 

completată, pentru construirea de 

locuinţe proprietate personală; 

Au fost atribuite în folosinţă gratuită 

in  condiţiile prevăzute de Legea nr. 

15/2003*** Republicată, modificată 

şi completată, un nr. de 17 loturi de 

teren pentru construirea de locuinţe 

propietate personală, pentru care au 

fost incheiate contracte de comodat. 

9.  

 

28 / 24.03.2015 

Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii 

Consiliului Local al 

Municipiului Moreni nr. 

126/21.09.2010 privind 

concesionarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui lot de 

teren în suprafaţă de 400 mp., 

proprietate privată a 

municipiului Moreni situat în str. 

Teiş fn., în scopul construirii 

unui spaţiu cu destinaţie locuinţă 

. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 

acesteia. 

10.  

39 / 29.04.2015 

Hotărâre privind aprobarea unor 

măsuri administrative în vederea 

realizării unui schimb de terenuri 

între Municipiul Moreni şi 

Nistor Mariana şi Nistor Viorel 

în scopul realizării lucrărilor de 

modernizare a străzii Neptun; 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 

acesteia 

11.  

 

40 / 29.04.2015 

Hotărâre privind cesiunea 

cotractului de constituire a 

dreptului de superficie 

autentificat sub nr. 1281/2013 

având ca obiect terenul 

intravilan, curţi-construcţii, 

având suprafaţa de 28 mp., cu 

număr cadastral 72008, îscris în 

CF Moreni nr. 72008 proprietate 

privată a municipiului Moreni, 

încheiat între Municipiul Moreni 

şi firma Olimp S.R.L. în 

favoarea Doamnei Andreescu 

Emanuela; 

S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea incheierii 

actului aditional  tripartit de cesiune 

la contractul de superficie autentificat 

sub nr. 1281/2013 . 
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12.  

41 / 29.04.2015 

Hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Local  

Moreni nr. 21/24.03.2015 

privind stabilirea unor măsuri 

administrative în anul 2015 

privind unele locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii, 

construite prin ANL şi situate în 

Moreni str. Crângului, Bl. A1-

A4.; 

-S-a stabilit conform hotararii 

cuantumul chiriei pentru tinerii care 

au implinit varsta de 35 ani.  

-S-au  incheiat acte aditionale la 

contractele de inchiriere . 

13.  

42 / 29.04.2015 

Hotărâre privind  încetarea prin 

denunţarea unilaterală de către 

locatară a unor contracte de 

închiriere dintre Municipiul 

Moreni şi „ PEŞTE VASILE 

DASIV ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ”; 

S-a transmis catre Serviciul Impozite 

si Taxe Locale  incetarea obligatiilor 

de plata aferente contractelor de 

inchiriere incetate. 

Hotararea a fost inclusa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare a 

terenului care a facut obiectul 

acesteia 

14.  

 

 

51 / 14.05.2015 

Hotărâre privind aprobarea 

închirierii în favoarea firmei 

Luxors Com S.R.L.a lotului de 

teren intravilan, curţi-construcţii, 

proprietate publică a 

municipiului Moreni, cu 

suprafaţa de 30 mp., situat în 

Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 

19 în vederea amplasării unei 

construcţii provizorii 

demontabile cu functiune 

comercială prin relocarea ( 

modificarea) obiectului 

contractului de închiriere nr. 

8735/2014 încheiat cu 

Municipiul Moreni.; 

-S-a încheiat act adițional la 

contractul încheiat între Municipiul 

Moreni şi firma Luxors Com S.R.L 

pentru suprafața de teren de 30 mp. 

situat în Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, 

nr. 19(relocata) 

-Conform actului adițional au fost  

transmise modificarile survenite in  

contract  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea incasării obligatiilor 

financiare aferente contractului. 

15.  

 

54 / 28.05.2015 

Hotărâre privind constituirea 

unui drept real de superficie, cu 

titlul oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire directa 

asupra terenului intravilan ,curtii 

– constructii avand suprafata de 

505 mp,proprietate privata a 

municipiului Moreni situat in 

str.Uzinei fn.,in scopul 

construirii unei locuinte de catre 

Domnul Dan Alexandru ,tanar 

-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  

505mp. 

-S-a constituit dreptul de superficie 

prin contract autentic. 

-Conform contractului autentic au  

fost  transmise  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale) 
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cu varsta de pana in 35 ani în obligatiile financiare aferente 

contractului in  vederea incasării . 

16.  

56 / 17.06.2015 

Hotărâre privind completarea 

inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al 

Municipiului Moreni cu 

bunurile :Retele de distributie 

apa in Municipiul Moreni 

-S-au întreprins  demersurile necesare 

și s-a transmis Consiliului Judetean 

Dâmbovița toate documentele 

necesare completării   în mod 

corespunzator în condițiile legii a 

Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1350/2001 cu  modificările şi 

completările ulterioare potrivit 

Hotarârii. 

-S-a actualizat evidenta tehnico –

operativă a serviciului  potrivit 

Hotarârii. 

17.  

 

66 / 30.06.2015 

Hotărâre privind aprobarea 

pentru anul 2015 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 în 

soluţionarea cererilor; 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului. 

18.  

67 / 30.06.2015 

Hotărâre privind stabilirea unor 

măsuri administrative privind 

locuinţa pentru tineri destinată 

închirierii, construită prin ANL 

situată în Moreni, str. Crângului, 

nr. 6, Bl.A2, etaj 1, ap. 4, 

locuinţă închiriată doamnei 

Dudău Elena; 

S-a stabilit conform hotararii 

cuantumul chiriei  si s-a  incheiat 

actul aditional la contractul de 

inchiriere . 

19.  

 

69 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice a 

unui teren intravilan, curţi-

construcţii, cu suprafaţa de 280 

mp., proprietate privată a 

municipiului Moreni, situat în 

str. Teiş, fn; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 280 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 
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20.  

 

70 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea 

directă a unui lot de  teren 

intravilan, curţi-construcţii, 

ocupat de construcţie, cu 

suprafaţa de 325 mp., proprietate 

privată a municipiului Moreni, 

situat în str. 1 Mai, fn, cu 

exercitarea dreptului de 

preemţiune de către soţii 

Săndulescu Bogdan şi 

Săndulescu Corina 

-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 325 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

stabilit conform hotărârii . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

21.  

 

71 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea 

directă a unui lot de  teren 

intravilan, curţi-construcţii, 

ocupat de construcţie, cu 

suprafaţa de 647 mp., proprietate 

privată a municipiului Moreni, 

situat în str.Teiş, nr. 5, cu 

exercitarea dreptului de 

preemţiune de către  domnul 

Năstase Melicovici Dorel; 

-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 647 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

stabilit conform hotărârii . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

22.  

 

72 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice cu 

strigare a unui lot teren 

intravilan, cu suprafaţa de 365 

mp.,( 15 mp. curţi-construcţii şi 

350 mp. arabil), situat în str. 1 

Mai, nr. 10, punct   „ T177, P. 

5312/2, 5312/4” , judeţul 

Dâmboviţa; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 365 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

23.  

 

 

73 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice cu 

strigare a unui lot teren 

intravilan, curţi-construcţii cu 

suprafaţa de 220  mp.,  situat în 

Moreni, str. Trandafirilor, fn., 

judeţul Dâmboviţa; 

-S-a organizat  potrivit hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 220 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 
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vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

24.  

74 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice cu 

strigare a unui lot teren 

intravilan, curţi-construcţii cu 

suprafaţa de 200  mp.,  situat în 

Moreni, str. Sondelor, fn., 

judeţul Dâmboviţa; 

-S-a organizat  potrivit hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 200 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

25.  

 

75 / 30.06.2015 

Hotărâre privind încheierea unui 

act adiţional la contractul de 

închiriere nr. 5466/2008 cu 

obiect spaţiul comercial nr. 5, 

situat pe str. Cpt. Pantea Ion, nr. 

19, la parterul clădirii 

obiectivului de investiţii „ 

Modernizare Piaţă 

Agroalimentară Moreni” în 

suprafaţă de 22,13 mp., încheiat 

între Consiliul Local Moreni şi 

firma Asociaţie Familială 

Bucurescu Viorica; 

A fost incheiat actul aditional intre 

Consiliul Local Moreni şi firma 

Intreprindere Familială Bucurescu 

Viorica  conform hotararii. 

26.  

 

76 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice cu 

strigare a unui lot teren 

intravilan, arabil, cu suprafaţa de 

282 mp.,  situat în Moreni, str.  

Târgoviştei, fn., judeţul 

Dâmboviţa; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 282 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

27.    

 

77 / 30.06.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitaţiei publice cu 

strigare a unui lot teren 

extravilan neproductiv, cu 

suprafaţa de 295 mp.,  situat în 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea întabulării 
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Moreni, pct. Sângeriş (Cimitir 

Adventist) judeţul Dâmboviţa; 

în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului cu suprafața de 295 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare înforma autentică. 

28.    

 

 

82 / 30.07.2015 

Hotărâre privind vânzarea 

directă către Doamna 

Cerchezeanu (fostă Puiu ) 

Adriana  a unui lot de teren 

intravilan, curți-construcții, cu   

suprafaţa de 304  mp rezultata 

din masuratori (300 m.p din 

acte) , proprietate privată  a 

municipiului Moreni, situat în 

str. Targovistei fn,  acordat în 

folosință gratuită în temeiul 

Legii 15/2003, ocupat de 

construcție cu destinație locuință 

proprietatea  Doamnei  

Cerchezeanu (fostă Puiu ) 

Adriana ; 

-S-au initiat formalitățile 

administrative în vederea întabulării 

în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni 

asupra lotului de teren.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

stabilit conform hotărârii . 

- A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

29.  

83 / 30.07.2015 

Hotărâre privind vânzarea  

directă a unui a unui  lot  de  

teren  intravilan, curti- 

constructii  ocupat de   

construcție, având suprafaţa de  

80  m.p., proprietate  privată  a 

municipiului  Moreni, situat în 

str. Nicolae Iorga 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 suprafața de 80 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare 

stabilit conform hotărârii . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

30.  

 

84 / 30.07.2015 

Hotărâre privind  aprobarea listei  

nominale  de   repartizare   a  

locuinţe pentru tineri, destinată 

închirierii pentru     anul   2015  

situată   in   Moreni, județul  

Dâmbovița, str.Crangului, 

apartament nr.8, Bl.A3, 

mansardă,  construită  prin 

Programul de Construcţii 

locuinţe pentru  tineri, destinate 

închirierii, derulat prin Agenţia  

Naţională  pentru  Locuinţe; 

-S-a solicitat prin adresa  persoanei 

incluse in lista nominala de 

repartizare  reconfirmarea prin 

documente a indeplinirii criteriilor de 

acces la locuinta pentru tineri . 

Persoana  inclusa in lista nominala de 

repartizare  a formulat  notificare de 

renuntare la repartizarea aprobata in 

temeiul HCL nr.84/30.07.2015. 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare.   
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31.  

 

109 / 30.09.2015 

Hotărâre privind incetarea prin 

denuntarea unilateral de catre 

locatara a contractului de 

inchiriere nr.13768/24.10.2014  

dintre  Municipiul Moreni si  

S.C. Bioelle Consultancy 

Services S.R.L.; 

-S-a transmis catre Serviciul Impozite 

si Taxe Locale  incetarea obligatiilor 

de plata aferente contractului de 

inchiriere. 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului in 

vederea valorificarii ulterioare  a 

spatiului  devenit disponibil, conform 

prevederilor HCL  nr.12/29.01.2011. 

32.  

 

110 / 30.09.2015 

Hotărâre privind constituirea   

unui  drept   real  de  superficie, 

cu titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu licitație publică  

asupra  terenului   intravilan,  

curți- construcții  având 

suprafaţă   totala  de  1.060 m.p.,  

proprietate  privată  a  

municipiului  Moreni,  situat  în 

str. Targovistei   fnr.,  in  scopul  

amplasarii   unei  statii de 

alimentare cu gaze petroliere 

lichefiate G.P.L. si ministatie   

transportabila   de   benzina   si   

motorina ; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-S-au intreprins formalitățile 

administrative în vederea întabulării 

în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului cu suprafața de 1060 

mp. 

 

33.  

111 / 30.09.2015 

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 414    m.p.,  

proprietate privată  a 

municipiului Moreni situat în in 

Moreni str  A.I. Cuza fn,  in 

scopul în scopul construirii unei 

locuințe; 

-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 414 

mp. 

-S-a întocmit Contractul de 

constituire a dreptului de superficie 

care a fost transmis spre valorificare 

Direcției Economice. 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale 

) . 

34.  

112 / 30.09.2015 

Hotărâre privind transmiterea în 

folosinţă gratuită în favoarea 

Asociatiei Partida Romilor Pro-

Europa a unui  spatiu  proprietate 

privata   a municipiului Moreni, 

situat pe terasa-parter a  

constructiei ,,Hala Piata,, 

S-a incheiat contract de comodat cu 

Asociatiei Partida Romilor Pro-

Europa. 
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identificat  la  adresa: Moreni, 

str.Cp. Pantea Ion, nr. 19, judeţul 

Dîmboviţa 

35.  

113 / 30.09.2015 

Hotărâre privind vanzarea prin 

procedura  licitatiei  publice  cu 

strigare  a  unui teren  extravilan 

faneata cu  suprafaţă de 833 

m.p., proprietate privată  a 

municipiului Moreni, situat in 

Moreni, punct ,, Tuicani ”  

județul Dâmbovița ; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 833 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

36.     

 

114 / 30.09.2015 

Hotărâre privind vanzarea prin 

procedura  licitatiei  publice  cu 

strigare  a  unui teren  intravilan, 

curti-constructii cu  suprafaţă de 

54  m.p., proprietate privată  a 

municipiului Moreni, situat in 

Moreni, str. Gradinilor nr. 28, 

județul Dâmbovița; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 54 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 

37.    

 

 

115 / 30.09.2015 

Hotărâre privind modificarea 

Anexei  nr. 1 la Hotararea 

Consiliului Local Moreni nr. 

84/30.07.2015 privind  

aprobarea  Listei  nominale  de 

repartizare a locuinţei  pentru 

tineri, situată în Moreni, județul 

Dâmbovița, str. Crangului,  ap 

nr. 8, Bl A3, mansardă, destinată 

închirierii pe anul 2015, situată 

în Moreni, Str. Crângului, 

construită  prin Programul de 

Construcţii locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, derulat prin 

Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe; 

S-a solicitat prin adresa  persoanei 

din lista – D-na Chitu Georgiana,  

reconfirmarea prin documente a 

indeplinirii criteriilor de acces.  
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38.   

120 /29.10.2015 

Hotărâre privind încetarea stării 

de coproprietate comună, prin 

partaj voluntar convenţional 

dintre soţii Florea Dan 

Gheorghe, Florea Georgeta şi 

municipiul Moreni cu privire la 

terenul intravilan, fâneaţă cu 

suprafaţa de 1200 mp., situat în 

Municipiul Moreni, str. Salcâmi; 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului. 

39.  

 

122 / 29.10.2015 

Hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 32/20.03.2013 privind 

trecerea bunului imobil „ ISLAZ 

TRIFOAIE”din domeniul public 

al municipiului Moreni în 

domeniul privat al acestuia în 

vederea realizării unui proiect de 

interes public local, pentru 

producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile, cu denumirea de „ 

PARC FOTOVOLTAIC  

MORENI”; 

S-a actualizat evidenta tehnico–

operativă a serviciului potrivit 

Hotarârii. 

40.  

 

127 / 29.10.2015 

Hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a constractului 

de concesiune autentificat sub 

nr. 1621/24.06.2011 dintre 

municipiul Moreni şi Rada Car 

Service S.R.L. - D; 

S-a transmis Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale)   

incetarea obligatiile de plata aferente 

contractului de concesiune. 

 

 

41.  

128 / 29.10.2015 

Hotărâre privind închirierea unui 

spaţiu proprietatea privată a 

municipiului Moreni situat în str. 

Cpt. Pantea Ion, nr.19 în 

favoarea PARTIDULUI  

NAŢIONAL DEMOCRAT –

ORGANIZAȚIA  LOCALĂ 

MORENI; 

-S-a încheiat contractual de inchiriere 

între Municipiul Moreni şi P.N.D. 

Organizația  Locală Moreni  

-Conform contractului de inchiriere a 

fost  transmis debitul,  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si 

Taxe Locale) în vederea incasării. 

42.  

 

129 / 29.10.2015 

Hotărâre privind vânzarea 

directă către Domnul  Bratu 

Vasile a unui lot de teren 

intravilan, curți-construcții, cu 

suprafaţa de 210  m.p. 

proprietate privată a 

municipiului Moreni, situat în 

str. Teiş fn,  acordat în folosință 

gratuită în temeiul Legii 

15/2003, ocupat de construcție 

cu destinație locuință 

 -A fost încasat prețul de vânzare 

stabilit conform hotărârii . 

-A fost întocmit contractul de 

vânzare-cumpărare în forma 

autentică. 
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proprietatea  Domnului  Bratu 

Vasile; 

43.  

135 / 24.11.2015 

Hotărâre  privind  revocarea 

Hotararii Consiliului Local nr. 

3/29.01.2009 privind vanzarea 

prin procedura  licitatiei  publice  

cu strigare  a  lotului  de teren cu 

suprafata de 1.114 mp, categoria  

curti constructii, situat 

intravilanul municipiului  

Moreni, judetul Dambovita, str 

Garii fn. 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului. 

44.   

136 / 24.11.2015 

Hotărâre privind constituirea 

unui drept real de superficie, cu 

titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire  

directă asupra  terenului   

intravilan,  curți- construcții  

având suprafaţă de 459 m.p.,  

proprietate privată  a 

municipiului Moreni situat în str.  

Strandului fn, in scopul 

construirii unei locuințe de către 

Domnul  Marin Petre-Catalin, 

tânăr cu vârsta de până în 35 de 

ani. 

-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  

459mp. 

-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 . 

45.   

 

137 /  24.11.2015 

Hotărâre privind constituirea 

unui drept   real de superficie, cu 

titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire  

directă asupra  terenului   

intravilan,  curți- construcții  

având suprafaţă de 406 m.p.,  

proprietate privată  a 

municipiului Moreni situat în str. 

Garii f.n ,  in scopul construirii 

unei locuințe de către Domnul  

Piperea Romeo, tânăr cu vârsta 

de până în 35 de ani. 

-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  406 

mp. 

 

46.  

145 / 22.12.2015 

Hotărâre  privind  prelungirea  

duratei  de închiriere a unui 

spatiu în favoarea 

PARTIDULUI  NAȚIONAL 

LIBERAL –ORGANIZAȚIA  

LOCALĂ MORENI 

-S-a intocmit act aditional  de 

prelungire a contractului de 

inchiriere.  

-Conform actului aditional a fost  

transmis debitul,  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si 

Taxe Locale) în vederea incasării. 
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47  

146 / 22.12.2015 

Hotărâre privind stabilirea unor 

măsuri administrative privind 

locuinţa pentru tineri destinată 

închirierii, construită  prin ANL 

situată în Moreni, Str. Crângului, 

nr. 6, Bl.A4, parter, ap.1; 

S-a intocmit act aditional  de 

prelungire a contractului de 

inchiriere.  

 

48    

147 / 22.12.2015 

Hotărâre privind stabilirea unor 

masuri administrativ privind 

locuinţa pentru tineri destinată 

închirierii,   construită prin ANL 

situată în Moreni   Str. 

Crângului, nr. 6, Bl.A4, etaj 1, 

ap3; 

S-a intocmit act aditional  de 

prelungire a contractului de 

inchiriere.  
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149 / 22.12.2015 

Hotărâre privind constituirea 

unui drept   real de superficie, cu 

titlu oneros prin procedura 

concesionarii cu atribuire  

directă asupra  terenului   

intravilan,  curți- construcții  

având suprafaţă de201 m.p., 

proprietate privată  a 

municipiului Moreni situat în str.  

Pascov 4, în scopul construirii 

unei locuințe de către Domnul 

Sipica Constantin Catalin, tânăr 

cu vârsta de până în 35 de ani; 

-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  

201mp. 

-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 . 

50  

150 / 22.12.2015 

Hotărâre privind vânzarea prin 

procedura licitației publice a 

unui teren intravilan, curți-

construcții, având  suprafaţa de 

418 m.p.,  proprietate privată  a 

municipiului Moreni, situat în 

str. Targovistei fn. judetul 

Dambovita.  

-S-a organizat  potrivit Hotărârii 

procedura licitației publice și a fost 

desemnat câștigătorul licitației. 

-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 418 

mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare . 

 

 ACTIVITATI  SPECIFICE  DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  SERVICIULUI 

 Compartiment Fond Funciar- Agricol – Cadastru. 

 Activităţile specifice  desfăşurate în anul 2015 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 
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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, 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 camp/ 

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; 
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m)  înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

n) alte menţiuni. 

 eliberarea  (conform Procedurii de control intern/managerial: ,,Eliberarea atestatului de 

producător si a carnetelor de comercializare a produselor agricole”) atestatelor de 

producător și carnetelor 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, 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 (muncă de 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 de pe raza municipiului,  

 Participarea la un număr de 19 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 .  

 S-au realizat formalitățile   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 4 atestate de producător și carnete de comercializare a produselor, 423 

adeverinţe din Registrul Agricol si Procese verbale, s-au efectuat 161 operări în Registrul 

Agricol   în baza cererilor însoţite de acte de proprietate. 

 Au fost soluţionate un număr de 120 cereri, sesizări, petiţii pentru care a fost necesară 

deplasarea în teren, analizarea situaţiei, formularea şi comunicarea în scris a răspunsului. 
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 Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 25 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 : 74 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 480 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 1600 foi de calcul pentru cererile depuse de persoane 

fizice prin care solicitau avize pentru ajutoarele la încălzire . 

  

 Compartiment Fond Locativ 

Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul  Fond Locativ în anul 2015  au constat în :   

 Întocmirea evidentei contractelor de vanzare-cumparare  având ca obiect  unitățile 

locative  aflate  in proprietatea privată  municipiului . 

 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  

 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 2015,  s-au administrat  un numar de 113 contracte de 
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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. 

 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 ( somatie, titlu 

executoriu si adresa de infiintare a popririi).  

 Conducerea evidentei  contractelor de închiriere având ca obiect  unitățile locative  

aflate  in proprietatea privată  si administrarea  municipiului (locuințe ANL). În 

evidența compartimentului în anul 2015,  s-au administrat  un numar de 234 contracte 

de închiriere spatii cu destinaţia de locuit fond municipal și un  numar de 32 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   înstiintarilor de plata catre debitori,  pentru  plata chiriilor restante,  

aferente contractelor de închiriere  având ca obiect locuinte din fondul municipal ,  în 

vederea  aplicarii modalitatilor de  executare silita ( somatie, titlu executoriu si adresa 

de infiintare a popririi).   

 Intocmirea  şi eliberarea  adeverinţelor  lichidare debit pentru achitare integrală a chiriei 

; 

Compartiment Valorificare Patrimoniu 

Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul Valorificare Patrimoniu în anul 2015  

au constat în :   
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 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 2015,  s-a  administrat  un numar de 9 

contracte de comodat, un număr de 8 contracte de administrare si 2 contracte 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 40 Contracte  de închiriere teren, un număr de 

66  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.  

 

Compartiment Delegări de gestiune  
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Activităţile specifice  desfăşurate în anul 2015(01.01.2015-01.08.2015) de  

Compartimentul Delegări de gestiune au constat în :   

Administrarea   contractului   de concesiune  pentru exploatarea serviciilor de iluminat 

public prestate de concesionarul ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A  astfel : 

 Urmarirea  derularii   de catre  concesionar a  lucrarilor de intretinere si mentinere 

a Sistemului de iluminat public (SIP);  

 Verificarea  rapoartelor   concesionarului  cu privire la realizarea lucrărilor 

programate, a functionarii SIP,  a cantităţii lucrărilor de întreţinere/mentinere  a 

iluminatului public; 

 Verificarea  concesionarului  cu privire la derularea lucrărilor de execuţie a 

iluminatului festiv de sărbători; 

 Verificarea, confirmarea  situatiilor de lucrari si de plata inaintate de concesionar 

Primariei.  

 Verificarea   programului   întocmit de concesionar pentru realizarea lucrărilor de 

întreţinere a  SIP din municipiu.  

 Întocmirea  formalitatilor  și solicitarea  avizelor   necesare pentru încheierea  

contractelor de furnizare a energiei electrice pentru obiectivele SIP din municipiu.  

 Participarea în teren la înlocuirea de catre concesionar  a  contoarelor defecte din 

posturile de transformare  şi a materialelor consumabile ce se  folosesc pentru 

buna funcţionare a iluminatului public .  

 Întocmirea   evidenţei  reclamaţiilor adresate primariei privind SIP şi modul de 

rezolvare a acestora;  

 Intocmirea de  rapoarte, informări, adrese, referate,  cu privire la monitorizarea 

SIP.  

 Colaborarea  cu unitatea locală de  monitorizare din cadrul Directiei tehnice cu 

privire la respectarea clauzelor contractuale privitoare la monitorizarea 

indicatorilor de performanta ai SIP ;  

 Verificarea  în  teren a reclamaţiilor  şi sesizările legate de funcţionarea reţelei de 

iluminat public şi  întocmirea  răspunsurilor  la reclamaţiile şi sesizările primite 

din partea cetăţenilor ;  

 Colaborarea  cu alte servicii şi birouri din Primărie pentru soluţionarea 

problemelor legate de  iluminatul public .  
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SERVICIUL RESURSE UMANE 

 Compartimentul  Personal din cadrul Serviciului Resurse Umane a desfasurat 

urmatoarele activitati:  

 au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor 

de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 

2015;  

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

individuale ale personalului contractual si a functionarilor publici pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;  

 s-a  procedat la   programarea concediilor de odihnă aferente anului 2016,precum si la 

intocmirea notelor de plecare in concediu  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 

actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor 

publici şi a registrului de evidenţă atât 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 actualizarea, modificarea, 

suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca  pentru toate  persoanele  

incadrate in functii contractuale; 

 au fost organizate 5 concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice unice vacante din 

cadrul instituţiei noastre; 

 au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea  unor posturi vacante aferente 

personalului contractual din cadrul  Structurii Functionale „Prestari Servicii Municipale 

Moreni”; 

  la toate aceste concursuri Compartimentul Personal a asigurat:  

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 

înscriere, supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de 

interviu;  

- întocmirea Proceselor - Verbale de concurs;  

-  demersurile de încadrare în muncă pentru noii angajaţi; 
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 in cursul anului 2015, s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru un 

număr de   9  persoane, în urma încetării raporturilor de muncă sau de serviciu; 

 in cursul anului 2015  au fost iniţiate un număr de 450  dispoziţii, având ca obiect: 

- numirea în funcţii publice; 

- încadrarea cu contract individual de muncă; 

- încetarea raporturilor de serviciu; 

- încetarea raporturilor de muncă; 

- promovare in grad profesional superior celui detinut - funcţie publica; 

- reluare activitate după suspendare; 

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

- suspendarea raporturilor de serviciu; 

 

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

asupra câştigurilor salariale, S2- privind ancheta salariilor , S3- privind costul forţei de 

munca in anul 2014 , LV-trimestrial - privind ancheta locurilor de munca vacante pe 

trimestru care se transmit către Institutul Naţional de Statistica;  

 au fost completate, înregistrate şi eliberate :  

- 1335 de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în 

muncă;  

- 786  de cereri de concediu de odihnă, concediu fără plată;  

- 87 concedii medicale; 

 in conformitate cu  Ordinul nr.1200/2013 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 contolul salariilor; 

3.Au fost intocmite declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contribuţiile sociale, 

impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate D112; 

4.A fost intocmita declaratia informativă privind impozitul retinut la sursa şi câstigurile/ 

pierderile realizate, pe beneficiari de venit D205; 

5.Au fost prelucrate in programul de salarii: 

- 12 foi colective de prezenţă 

- 450 cereri ale salariaţilor de: concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, 

rechemări; 

-  112 concedii medicale; 

- 57  dispozitii privind modificarea gradatiei; 

6.A fost  intocmita lunar  documentaţia cu privire la acordarea majorărilor salariale pentru 

funcţionarii publici care desfăşoară activitate în cadrul echipelor de proiecte finanţate din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare; 
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7. Au avut loc modificari ale structurii organizatorice a Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Moreni; 

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

9.S-au intocmit un numar de 12 cereri de restituire indemnizaţii certificate medicale către Casa 

de Sanatate Dambovita; 

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

11. 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 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 informatiilor 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.Efectuarea controlului medical periodic angajatilor, 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 122 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 supraveghere II. 
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6.Realizarea  auditului de supraveghere II de catre organismului de certificare ALPHA CERT 

pentru mentinerea certificarii sistemului de management integrat calitate – mediu, implementat 

in cadrul institutiei. 

7.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 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, s-au trecut in  Registrul pentru evidenta intervenţiilor service 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, precum si a contractului privind realizarea si functionarea in conditii optime a retelei de 

calculatoare; 

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

produselor tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) in Administratia Publica in anul 2014 

precum si alte situatii cerute de INS.. 

 

 Compartimentul  Activitati Culturale, Comunicare a desfasurat urmatoarele activitati: 

SPECTACOLUL ,,DE ZIUA TA!” 
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În parteneriat cu Şcoala Art Canto Morena şi Clubul Copiilor, am organizat pe 6 martie 

spectacolul ,,De ziua ta!”, eveniment dedicat tuturor mamelor şi femeilor din localitate. 

Programul a cuprins interpretări muzicale, momente poetice și scenete de teatru.  

 

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 

În cadrul săptămânii ,,Școala Altfel”, elevii clasei a IV-a B de la Școala gimnazială nr. 4 

au fost astăzi oaspeții Primăriei municipiului Moreni. Însoțiți de învățător Daniela Pahome, elevii 

au aflat funcționarii publici mecanismele administrației publice locale, atribuțiile, competențele 

și au văzut cum se lucrează efectiv în cadrul birourilor din instituție. După această vizită cu 

multe întrebări și răspunsuri, elevii au mers în parcul de lângă Primăria Moreni pentru a desena 

pe asfalt cum văd ei instituția și pentru a-și exprima astfel viziunea lor despre Primărie. 

ZILELE BIBLIOTECII MUNICIPALE 

Municipalitatea morenară a organizat în anul 2015 cea de a XVII-a ediţie a evenimentului 

,,Zilele Bibliotecii Municipale Moreni” în perioada 13 - 15 mai 2015, incluzând simpozioane, 

medalioane literar-artistice, întâlniri cu scriitorii locali şi judeţeni, lansări de carte, expoziţii 

tematice, de carte şi de materiale documentare. Cu acest prilej, Biblioteca Municipală Moreni a 

aniversat şi 55 de ani de la înfiinţare. 

CONCURS DE ORIENTARE SPORTIVĂ 

În parteneriat cu Federaţia Română de Orientare, am organizat concursul Cupa Mentor Silva  

(Etapa a II-a – Medie distanţă), competiţie de orientare sportivă care s-a desfăşurat pentru prima 

dată la Moreni pe 31 mai 2015, în zona Sângeriş. La acest concurs au participat 150 de sportivi 

din toată țara, dintre care amintim București, Baia Mare, Cluj, Oradea, Iași, Roman, Brașov, 

Prahova, Târgoviște. 

LUMINA ZÂMBETULUI DE COPIL 

Pe 31 mai, am organizat spectacolul de teatru, jocuri şi animaţie pentru copii ,,Lumina 

zâmbetului de copil” în Parcul Central din localitate. 

SĂ FIM COPII PENTRU O ZI! 

Pe 31 mai, în parteneriat cu Clubul Copiilor Moreni, am organizat în Sala de festivităţi a 

Şcolii gimnaziale nr. 3 spectacolul ,,Să fim copii pentru o zi!”, manifestare dedicată tuturor 

copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului. 

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MOTOCROSS 

În perioada 20 - 21 iunie 2015, au avut loc pe Pista de la Sângeriş Cupa Regională Sud – 

Etapa I la Motocross și Campionatul Naţional Individual al României la Endurocross, 

evenimente la care au participat competitori din toată ţara. 

FESTIVALUL NAŢIONAL ,,CUNUNA PETROLULUI” 

În perioada 18 - 20 iunie 2015, a avut loc cea de a VII-a ediţie a Festivalului – Concurs 

Naţional de Muzică Uşoară şi Muzică Populară ,,Cununa Petrolului” – cotat ca cel mai bun 

festival de gen din țară. Secțiunile la care au participat concurenții au fost: Muzică ușoară – 
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interpretare și creație, Muzică populară și folclor, Grupuri vocal – instrumentale pop-rock, 

Ateliere de lucru – sculptură și pictură. 

Au susținut recitaluri Paula Seling, Adrian Daminescu, Florin Georgescu, Elena 

Constantinescu, Laurențiu Cazan, Mihai Constantinescu, Corina Dragomir. La această ediție au 

participat peste 250 de elevi de la 34 de Cluburi și Palate ale copiilor din țară. 

În ziua de 20 iunie, în Parcul Central, a avut loc un spectacol oferit de Fanfara din 

Târgoviște cu muzică tradițională, muzică de promenadă și muzică militară. 

 

 

EXPOZIȚIA ,,FILE DIN ARTA MORENARĂ” 

Primăria municipiului Moreni în parteneriat cu ALZIAR a organizat expoziția FILE DIN 

ARTA MORENARĂ în perioada 17 – 21 iunie 2015 la Clubul Flacăra din localitate. Au fost 

prezentate creațiile artiștilor locali în domeniile pictură, sculptură, grafică, metaloplastie, 

fotografie, meșteșug popular. 

,,COPII, SALVAŢI PLANETA ALBASTRĂ!” 

În perioada 14 - 17 iulie 2015, am colaborat cu compartimentul de mediu pentru organizarea 

în bune condiţii a Simpozionului-Concurs Internaţional ,,Copii, salvaţi planeta albastră!”, alături 

de Clubul Copiilor. Evenimentul a ajuns astfel la cea de a XI-a ediţie și a avut ca temă ,,Terra – 

planeta vieții”. Concursul s-a bucurat de participare națională și internațională și a avut 4 

secțiuni: Abilități practice, Creații literare, Proiecte de mediu – referate elevi, Simpozion cadre 

didactice. 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ,,ORAȘELE DE AZI, ORAȘELE DE MÂINE: ROLUL 

MONUMENTELOR ISTORICE ÎN DEZVOLTAREA ACESTORA” 

În perioada 2 – 4 iulie 2015, am participat la Târgu Neamț la Conferința Națională ,,Orașele 

de azi, orașele de mâine: rolul monumentelor istorice în dezvoltarea acestora”, în calitate de 

membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Lucrările 

conferinței au vizat evidențierea rolului fundamental al patrimoniului în definirea identității 

naționale în circuitul cultural, la nivel european, precum și identificarea de soluții concrete 

pentru o bună guvernanță în domeniul patrimoniului cultural. De asemenea, în aceeași perioadă, 

am participat la Adunarea Generală anuală a A.L.Z.I.A.R. 

ZIUA EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

În perioada 9 - 10 octombrie 2015, am organizat la Moreni cea de a treia ediție a Zilei 

Educației Non-Formale în parteneriat cu Clubul Copiilor din Moreni. Activitățile desfășurate: 

Erasmus+: creativitate, culturalitate, integrare – atelier de lucru; Tinerii dezbat! – dezbateri prin 

educaţie non-formală; Primăria pentru tineri!; Creativitate şi identitate în Uniunea Europeană; 

Un pas pentru viitorul tău! – campanie de conştientizare asupra incluziunii sociale; Treasure 

hunt. La eveniment au fost prezenți Ambasadorii de tineret din Moreni, precum și Iolanda 

Stăniloiu, recunoscută la nivel național pentru implicarea în activitățile de voluntariat. 

CAMPANII DE IMPLICARE SOCIALĂ : 
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NU AM UITAT DE VOI! 

La iniţiativa Serviciului de Asistenţă Publică din cadrul instituţiei, a fost organizată pe 

17.12.2015 Campania ,,Nu am uitat de voi!”. Astfel, funcţionarii publici din cadrul Primăriei 

municipiului Moreni au donat diverse sume de bani din salariul aferent lunii decembrie pentru a 

le oferi o masă caldă persoanelor vârstnice cu posibilităţi financiare reduse şi pentru a le dărui 

cadouri cu prilejul sărbătorile de iarnă. La acţiune au fost prezenţi 23 de seniori cărora elevii 

clasei a III-a A de la Şcoala gimnazială nr. 3 (coordonaţi de înv. Cristina Mihai) le-au interpretat 

colinde din suflet pentru suflet.  

COMUNITĂŢI FĂRĂ DROGURI 

În perioada 02.02 – 19.06.2015 am desfăşurat în parteneriat cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa proiectul ,,Comunităţi fără droguri” în scopul 

creșterii influenței factorilor de protecție în rândul populației școlare (gimnaziu și liceu) din 

Municipiul Moreni pentru întârzierea/evitarea debutului în consumul de alcool, tutun, inhalanți 

chimici toxici și droguri ilicite. 

PREMIEREA ELEVILOR DIN MORENI 

Pe 7 decembrie, a avut loc premierea elevilor cu rezultate excepționale la olimpiadele 

naționale. De asemenea, municipalitatea i-a premiat și pe profesorii îndrumători. Performerii 

premiați: Florin Teleanu, Ioan Daniel Savu, Valentin Gabriel Crăciun, Radu Gabriel Dinu, Maria 

Cătălina Şerban, Gabriel Chişulescu, Rodica Răcăşanu, Daniela Buturugă, Ginu Moga, Ioan 

Stanciu, Monica Zamfir. 

COPIII ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 

În data de 9 iunie, am organizat în parteneriat cu Poliția municipiului Moreni și cu 

instituțiile de învățământ din localitate Campania ,,Copii împotriva violenței”. După un marș prin 

localitate desfășurat împotriva violenței în școli, participanții au ajuns în Parcul Central unde au 

avut loc concursuri de mim, desene și colaje. Câștigătorii au fost recompensați cu premii și 

diplome. 

UN ZÂMBET DE SĂRBĂTORILE PASCALE 

La inițiativa Școlii gimnaziale nr. 4, Primăria municipiului Moreni a organizat o 

campanie de implicare socială cu prilejul sărbătorilor pascale. Astfel, s-a desfășurat acțiunea de 

voluntariat prin care elevi de la Școala nr. 4 Moreni, însoțiți de învățător Angelica Mircescu, au 

oferit daruri copiilor nevoiași din localitate. Gestul sutelor de elevi ai acestei instituții de 

învățământ au adus un zâmbet și bucurie în suflet la peste 70 de copii ale căror Sărbători Pascale 

vor fi un pic mai luminoase și împlinite. 

SPECTACOLUL ,,AM PLECAT SĂ COLINDĂM” 

Pe 20 decembrie, Primăria Municipiului Moreni a organizat în colaborare cu Şcoala Art 

Canto Morena şi Clubul Copiilor un spectacol extraordinar de colinde şi cântece tradiţionale 
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româneşti specifice perioadei de iarnă ,,Am plecat să colindăm”, la care au participat peste 150 

de persoane. Organizatorii au oferit la finalul spectacolului daruri pentru toţi copiii prezenţi.  

,,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 NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, ZIUA EUROPEI, ZIUA 

VETERANILOR DE RĂZBOI. 

COMUNICARE 

În anul 2015, am asigurat constant informarea publică prin intermediul paginii de 

Facebook și a site-ului instituției. Au fost remise 9 comunicate și informări de presă. 

Informaţiile furnizate de Primăria Municipiului Moreni prin compartimentul de 

specialitate au fost transmise/preluate de următoarele instituţii media: Ziarul Dâmboviţa, Ziarul 

Jurnal de Dâmboviţa, Ziarul Impact dâmboviţean, Ziarul Gazeta Munteniei, Ziarul Incomod 

dâmbovițean, Ziarul Şock dâmboviţean, Radio Minisat, Columna TV, MDI TV, precum și de 

site-urile cu profil de știri și informații din județul Dâmbovița. 

A fost actualizat permanent site-ul instituţiei www.primariamoreni.ro, fiind îmbunătăţită 

structura şi prezentarea grafică, prezentarea cu o interfaţă prietenoasă pentru utilizatori, 

asigurând astfel o comunicare eficientă cu cetăţenii Municipiului Moreni şi cu celelalte persoane 

sau instituţii publice/private interesate de activitatea instituţiei şi de localitate.  

De asemenea, a fost realizată noua pagină de Facebook a instituţiei, pagină de instituţie, 

care la sfârșitul anului a înregistrat 1.200 de fani. 

În anul 2015, site-ul instituţiei a avut 22874 de vizitatori contorizaţi, iar pe adresa de e-mail 

contact@primariamoreni.ro au fost înregistrate în evidenţele compartimentului un număr de 

1041 de e-mailuri. 

 

PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, am cooperat cu organismele de specialitate 

şi cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniu pentru protejarea monumentelor istorice și a 

monumentelor de for public.  

 

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 

http://www.primariamoreni.ro/
mailto:contact@primariamoreni.ro
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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 2015, am asigurat sprijin organizatoric şi logistic, realizând procesul 

de comunicare şi de promovare a Clubului Sportiv Municipal Moreni, precum și echipei CSM 

Flacăra Moreni și CSS Moreni, astfel încât competiţiile sportive desfăşurate să fie cunoscute de 

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

sportiv.  

De asemenea, în luna decembrie 2015 am demarat procedurile legale pentru înregistrarea 

la OSIM a mărcii înregistrate CSM Flacăra Moreni. 

 

                                                                                                       

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA SI 

AUTORITATE TUTELARA 

 In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul 

Primariei Municipiului Moreni a desfasurat din punct de vedere statistic urmatoarele activitati: 

 inregistrare cereri, urmarirea lor si solutionare, aproximativ                 -     1260 

 acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si complete, in medie 10 dosare/lunar, actualizarea dosarelor lunar, efectuartea 

anchetelor sociale semestrial, intocmirea situatiei centralizatoare privind beneficiarii de 

ajutor social (190 dosare/lunar); 

 ajutor de inmormantare                                                                          -             4 

 ajutor de urgenta  - 50 de persoane (total 20.000 lei); 

 indemnizatie 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 -  210 dosare/luna; 

 alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010                -      210 dosare. 

Urmarirea lor lunar si actualizarea documentelor trimestrial: 

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

privind sustinerea familiei pentru cresterea copilului                              -   96 dosare; 

 ajutor de incalzire cu lemne                                                                      -    41 dosare; 

 ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale                                  -  490 dosare; 

 ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica                            -    11 dosare; 

 dosare pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii                           -  141 dosare 

 cereri pentru instituirea curatelei                                                             -    14 

 adeverinte de ajutor social                                                                        -  160 

 plata asistentilor personali ai persoanei cu handicap grav                      -  7 persoane/lunar 

 intocmirea documentelor necesare, a statelor de plata, verificarea pe teren a indeplinirii 

sarcinilor de serviciu di fisa postului. 

Serviciul Public de Asistenta Sociala a demarat actiunea de institutionalizare si a obtinut 

institutionalizarea domnului Gulie Milan si Vascu Ioan in Centru Socio- Medical Bucsani.Cele 

doua persoane sunt marginalizate social, fara adapost si fara reprezentanti legali. 
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Institutionalizarea a fost posibila cu participarea financiara din bugetul local al Primariei 

Municipiului Moreni. 

      In luna iunie 2015, SPAS a organizat Campania “STOP VIOLENTEI”. Campania s-a realizat 

in colaborare cu institutiile scolare de pe raza Municipiului Moreni si a Politiei. S-a organizat un 

miting la care au participat elevii din scoli si licee. Au avut loc o serie de concursuri ai caror 

castigatori au fost premiati de catre Primaria Moreni. 

     In luna decembrie 2015, cu ocazia sarbatorilor SPAS impreuna cu participarea financiara a 

functionarilor publici din carul primariei au organizat actiunea “NU AM UITAT DE VOI”. 

Actiunea a avut ca obiect organizarea unei mese festive pentru 21 de persoane varstnice cu 

venituri mici. Acestia au primit daruri si au fost delectati cu program artistic oferit de catre elevii 

clasei a III a Scolii nr. 3 Moreni.De asemenea, SPAS a organizat o campanie de intrajutorare cu 

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

oferit alimente de baza, dulciuri si imbracaminte unui numar de 20 pachete acestor familii cu un 

numar mare de copii. 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

       In vederea realizarii atributiilor specifice activitatii de stare civila si evidenta persoanelor, in 

baza Planului de masuri si activitati pentru anul 2015, in conformitate cu legislatia in vigoare si 

indrumarile date de forurile superioare, in cursul anului 2015 s-au realizat obiectivele propuse 

dupa cum urmeaza: 

 au fost analizate toate activitatile desfasurate , au fost intocmite documentele de analiza a 

activitatii si au fost indeplinite toate activitatile  prevazute in planurile de munca ale 

serviciului pe anul 2015; 

 s-a desfasurat o pregatire continua a personalului prin prelucrarea saptamanala si lunara a 

tuturor radiogramelor, circularelor si a dispozitiilor emise de catre forurile superioare, 

intocmindu-se lunar procesul verbal de intruire, precum si prin participarea lucrarilor 

serviciului la convocarea trimestriala cu reprezentanti ai D.P.C.E.P.Dambovita si ai 

celorlalte servicii de evidenta din judet; 

 s-au continuat, cu caracter permanent, 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 16 

persoane private de libertate, aflate la Penitenciarul de Maxima Siguranta Margineni 

precum si un numar de 68 beneficiari institutionalizati in Centrul de Recuperare si 

Reabilitare a Persoanelor cu Hnadicap Moreni- Tuicani. 

 s-a pus accent pe integrarea copiilor de etnie roma in societate si pe eliberarea actelor de 

stare civila persoanelor indreptatite, conform- Planului de Masuri pentru punerera in 

legalitate cu acte de identitate a populatiei de etnie roma, la nivel national-, nr. N 

3485843/23.03.2015. 

 au fost puse in legalitate cu acte de identitate si vize de resedinta un numar de 4970 

persoane, astfel: 

a) 4539 persoane prin emiterea cartilor de identitate; 

b)  153 persoane prin emiterea cartilor de identitate provizorii; 

c) 278 persoane prin acordarea vizei de resedinta. 

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

urmatoarelor mentiuni: 
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 In conformitate cu prevederile art. 19 – art. 25 din  H.G. 1375/2006, au fost operate un 

numar de 354 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 568 

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 instant, privind interzicerea dreptului de a allege 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 

128 mentiuni de casatorie si divort; 

 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 20 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 414 persoane. 

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

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, in anul 2015 s-a aplicat 1 sanctiune 

contraventionala in valoare de 40 lei. 

     Situatiile mai deosebite au putut fi rezolvate la ghiseu, in cursul anului 2015 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 tiparite listele si 

transmise Politiei Locale si Posturilor de Politie arondate in vederea invitarii cetatenilor la 

sediul S.P.C.L.E.P.Moreni pentru punerea in legalitate a acestora. 

    Au fost valorificate 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 2012- 2013, fiind extinse verificarile in evidentele proprii ori ale  altor institutii, 

pentru clarificarea fiecarei situatii in parte in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare, 

conform Dispozitiei comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr.3483322/08.05.2015- 

435582/11.05.2015, astfel: 

 din totalul de 275 persoane selectate din R.N.E.P., au fost verificate in teren un numar de 

271 persoane; 

 au fost efectuate in modulul “Informatii asociate persoanei”, un numar de 203 mentiuni; 

 a fost clarificata situatia pentru un numar de 69 persoane, prin emiterea unui nou act de 

identitate si dobandirea statutului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate. 

 Pe linie de stare civila: 

Au fost intocmite un numar de 414 acte de stare civila din care: 

 138 acte de nastere 

 109 acte de casatorie 

 167 acte de deces 

Au fost eliberate un numar de 32 extrase pentru uz oficial, 46 dovezi de stare civila si un 

numar de 1079 certificate de stare civila din care: 
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 691 certificate de nastere 

 184 certificate casatorie 

 204 certificate de deces. 

        Au fost solutionate un numar de 32 solicitari avand ca obiect transcrierea certificatelor de 

stare civila intocmite in strainatate si un numar de 4 solicitari privind rectificarea actelor de stare 

civila. 

       Au fost operate 842 mentiuni pe marginea actelor de nastere. 

      In cursul anului 2015 au fost solutionate un numar de 1 dosar de schimbare de nume si un 

numar de 4 cereri de divort pe cale administrativa. 

 

 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI MORENI 

      Politia Locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, 

increderii,previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei 

si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.Activitatea 

specifica se realizeaza in interesul persoanei,al comunitatii, asigurarii pazei si protectiei 

obiectivelor de interes public, local si privat, precum si in spijinul institutiilor statului. 

     In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 insotirea inspectorilor Serviciului Asistenta Sociala la efectuarea in teren a anchetelor 

sociale- acolo unde s-a impus prezenta organelor de ordine; 

 actiuni de spijinire, 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; 

 colaborarea cu inspectorul comercial pe timpul efectuarii de controale care au vizat 

verificarea comerciantilor sau agentilor economici ce isi desfasoara activitatea pe raza 

municipiului Moreni; 

 insotirea casierului Primariei Moreni in vederea efectuarii transportului de valori pe raza 

municipiului mMoreni; 

 actiuni de asigurare a ordinii si linistii publice cu prilejul desfasurarii unor activitati 

cultural-sportive si a altor evenimente organizate cu prilejul diferitelor ocazii; 

 asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia distribuirii ajutoarelor sociale; 

 asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia desfasurarii Zilei Nationale a 

Romaniei,sarbatoarea Toamnei, Colind, Revelion; 

 actiuni de asigurare a linistii si ordinii publice in incintele si imprejurimile scolilor si 

liceelor din municipiul Moreni prin organizarea de patrule in vederea prevenirii faptelor 

antisociale de natura sa tulbure buna desfasurare a cursurilor de zi si serale, cat si pentru 

indepartarea persoanelor care nu isi justificau prezenta in respectivele unitati de 

invatamant; 

 masuri de ordine in perioada desfsurarii examenelor de capacitate ori cu prilejul 

deschiderii noului an scolar; 

 asigurarea ordinii si linistii publice in zona institutiilor de cult, pentru buna desfasurarea 

slujbelor religioase; 
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 actiuni de sprijinire a organelor locale de politie prin organizarea de patrule mixte pe timp 

de zi/noapte, in vederea asigurarii climatului de siguranta a cetatenilor si a prevenirii 

procedurii de fapte antisociale; 

 actiuni de spijinire a personalului serviciului de dezvoltare in actiunile intreprinse pe raza 

municipiului Moreni. 

     In indeplinirea misiunilor de serviciu, politistii locali au desfasurat o serie de misiuni 

si activitati pe linia prevenirii si combaterii fenomenului contraventional si infractional in 

tot ceea ce cuprinde spectrul HCL, a fluentei traficului rutier in zonele fierbinti si supra 

solicitate ale urbei, protejarea investitiilor municipalitatii in modernizarea parcurilor si a 

locurilor de joaca si agrement, in protejarea spatiilor verzi, combaterea comertului stradal 

ilicit contribuind astfel la oferirea de servicii de calitate  locuitorilor urbei, asigurarii unei 

bune desfasurari a activitatii de comert in piata agroalimentara din municipiu, asigurarea 

fluentei traficului rutier prin indrumarea conducatorilor auto catre parcarile organizate de 

catre municipalitate, asigurarea unei bune desfasurari a activitatilor de comert cu produse 

in oboare . 

     Prin activitatea sa, Politia Locala a contribuit esential la stoparea unor fenomene 

daunatoare societatii cum ar fi: comertul stradal fara detinerea unei autorizatii de 

amplasare sau desfacere a marfii, comercializarea si folosirea ilegala de petarde si 

pocnitori, comercializarea si consumul de seminte ori alte produse ce aduc atingere 

integritatii curateniei localitatii. 

   In cursul anului 2015 au fost aplicate un numar de 138 sanctiuni in valoare totala de 

136.077,5 lei din care: 

 H.C.L. 38/2004, privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a 

municipiului Moreni- 600 lei; 

 Legea 61/1991R, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 

sociala, a ordinii si linistii publice – 10.100 lei; 

 O.U.G.195/2002/R.M.C., privind circulatia pe drumurile publice- 124.957,5 lei; 

 O.U.G. 97/2005, privind evident, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 

cetatenilor romani – 420 lei; 

 Persoane avertizate scris: 9 

 Persoane avertizate verbal : 170 

 Persoane legitimate :    78 

 In colaborare cu Politia Nationala- sanctiuni in valoare de 35.000 lei. 

S-au implicat si in activitati de confiscare de bunuri si valori, conform prevederilor legale, 

atunci cand situatia a impus acest lucru. Principalele contraventii savarsite de catre locuitorii 

Moreniului se refera la pastrarea curateniei in localitate, provocarea de scandal in locuri 

publice, distrugerea ori deteriorarea spatiilor verzi, consumul de bauturi alcoolice si comert 

stradal desfasurat in mod ilegal precum si indepartarea animalelor de pe domeniul public, 

respectiv circulatia pe drumurile publice. 

    Activitatea politistilor locali, s-a desfasurat intr-o buna si permanenta colaborare cu agentii 

Politiei Municipale, fiind functionale intotdeauna  cate 2-3 patrule mixte O.L.P. si patrule 

mixte pe linie de circulatie. 

   Intre Politia Locala si cea municipala exista intocmit un Plan de Cooperare pentru 

indeplinirea misiunilor de mentinere a ordinii publice, de respectare a regulilor de circulatie 

pe drumurile publice, cresterea sigurantei cetateanului, cresterea sigurantei in zona 
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institutiilor de invatamant si prevenirea criminalitatii stradale in sistem integrat pe raza 

municipiului Moreni. 

 

OBIECTIVELE PROPUSE PE ANUL 2016  

 Perfectionarea continua a personalului Politiei Locale, alcatuit din politistii locali; 

 Elaborarea si sustinerea unor propuneri de proiecte de acte normative, avand ca subiect 

utilizarea domeniului public, pentru a fi supuse aprobarii Consiliului Local Municipal 

Moreni; 

 Dotarea politiei locale cu logistica necesara desfasurarii unei activitati fluente si eficiente; 

 Elaborarea unor planuri de actiune sezoniere, in conformitate cu nevoile reale ale 

orasului; 

 Implementarea unei modalitati de instruire zilnica a agentilor comunitari la 

implementarea in tura, fiind prelucrate, de catre sefii de tura, diversele modalitati de 

operare in teritoriu, principalele acte normative ce urmeaza si pot fi aplicate de catre 

politistii locali, respectiv aspecte legate de conduita politistului local in general; 

 Completarea, de catre fiecare politest local, la iesirea din tura, a situatiei exacte a 

proceselor verbale de contraventie incheiate in timpul desfasurarii serviciului, respectiv a 

rapoartelor de activitate; 

 Mentinerea si diversificarea modalitatii de mentinere a unei legaturi stranse cu asociatiile 

de proprietari si cetatenii municipiului, in vederea cunoasterii exacte a nevoilor reale ale 

acestora, ale comunitatii in general. 

 

 

 

ADMINISTRATIA PIETEI 

 In anul 2015 si-au desfasurat activitatea in cladirea Hala Piata, la etaj un numar de 52 

comercianti (AF-uri, PF-uri, SRL-uri), in spatiile inchiriate in baza HCL nr. 11/27.03.2008 si a 

HCL nr. 44/29.04.2008, a Procesului verbal nr. 5154/21.04.2008 si a cererilor comerciantilor. 

Sumele stabilite prin contracte s-au incasat prin Serviciul Taxe  si Impozite Locale al 

Primariei municipiului Moreni.La parterul Halei Piata functioneaza Piata Agroalimentara, unde 

au fost date spre folosinta producatorilor agricoli si comerciantilor un numar de 30 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 2015 a fost de 193.791 lei. Exista apa rece si canalizare, bazin 

pentru spalarea legumelor si fructelor, 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 07.00 la ora 21.00, asigurand posibilitatea efectuarii de cumparaturi de catre 

cetateni pe tot parcursul zilei. Sunt asigurate doua schimburi, care au in component un casier si 

personal care asigura salubrizarea, atat in interiorul Complexului Comercial, cat si in perimetrul 

exterior aferent acestuia, in toate zilele saptamanii. 
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 Respectarea conditiilor igienico-sanitare si de legalitate a actelor comerciale a constituit 

de-a lungul intregului an o preocupare permanenta a Administratiei Pietei. 

 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. Iluminatul 

public pe intreg perimetrul exterior a fost asigurat prin mentinerea in stare de functionare pe timp 

de noapte si s-au facut interventii de cate ori a fost necesar. 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 anul 2015 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 e acestei perioade; 

 Targul Anual 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. 

 

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2016 

 

Extindere iluminat pentru spatiile comerciale parter si etaj, remedierea acoperisului Hala 

Piata pentru evitarea infiltrarii apei, instalare echipament monitorizare si supraveghere video si 

de alarma, modernizare hala cereale. 

 

 

 

 

SALA DE SPORT 
 

   In perioada 01- 31 decembrie 2015 activitatea 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. 

     S-au derulat urmatoarele activitati: 

1. In perioada anului scolar 2013, inclusiv in timpul vacantelor scolare in intervalul orar 

8,00 – 14,00, unitatile din invatamant din municipiul Moreni si-au desfasurat orele de 

sport din cadrul programelor scolare dupa un program propriu. 

2. In perioada orara 14.00- 18.00 activitatea sportiva a fost destinata programelor de 

antrenament ale CSM Moreni (fotbal- handbal –atletism). 

3. In zilele de sambata si duminica C.S.S. Handbal- Liceul nr. 2 Moreni, respectiv 

C.S.M. Moreni- fotbal JUNIORI A,B,C,D,E si SENIORI, si-au desfasurat etapele din 

campionatul republican de junior, respectiv campionatul judetean de seniori. 
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4. In zilele de marti, intre orele 17,00- 19,00, Unitatea de Jandarmerie din municipiu, si-

a desfasurat activitatea de pregatire fizica din programul ordonat. 

5. In zilele de marti intre orele 19,00 – 20,30- Politia Rutiera din municipiul Moreni, si-

a desfasurat activitatea de pregatire fizica din programul ordonat; 

6. In zilele de vineri, in intervalul orar 16,00- 18,00 Politia municipiului Moreni a 

desfasurat activitate sportiva in conformitate cu programul de instruire propriu. 

7. Intervalul 18,00- 22,00 in zilele de luni pana vineri, Sala de Sport a fost inchiriata 

ocazional de persoane fizice cu tarifele de plata conform Anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 

15/25.02.2006; 

8. Intretinerea spatiului verde din perimetrul aferent s-a realizat in regie proprie. 

 

 

OBIECTIVE PORPUSE 2016 

Pentru imbunatatirea activitatii sportive propunem realizarea unor reparatii ce vizeaza: 

vestiarele, grupurile sanitare, acoperisul, precum si tinuta exterioara a cladirii. 

   

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MORENI 
 

        In anul 2015 colectivul clubului format din personal angajat ,sportivi profesori,antrenori au 

depus eforturi extraordinare pentru a organiza si obtine rezultate deosebite pe plan local,national 

si international in activitati in care au fost angrenati. 

      Clubul a luat fiinta in anul 1922, avand la baza sectia de fotbal ce activeaza in liga a IV a.  

 

Activitatea Clubului 

Anul 2015 pentru Clubul Sportiv Municipal  Flacara Moreni a fost un an cu satisfactii 

sportive, reusind sa adune rezultate foarte bune in competitii dupa cum urmeaza: 

- Fotbal liga a IV a seniori  

- Promovare in liga a III 

-  Participarea juniorilor A1.C.D.E.Gheorghe OLA in campionatul organizat de 

A.J.F.Dambovita. 

Pe parcursul anului a disputat 34 de meciuri oficiale de campionat si 6 de Cupa a Romaniei.  

S-au organizat meciuri amicale de pregatire ,cantonamente de pregatire fizice unde s-a 

urmarit omogenizarea lotului; s-au indentificat , pregatit si promovat sportivi  in esaloanele 

superioare. 

 

Dotarea si infrastructura clubului 

Clubul Sportiv are spre folosinta Baza sportiva din str. Republici.nr 15, avand la 

dispozitie 4 terenuri de iarba cu tribune si o sala de sport multifunctionala .Acest lucru benefic 

implica si un efort pentru intretinere si modernizarea celor existente si amenajarea unui teren de 

dimensiuni reduse 60 metri /40 metri necesare grupelor de junior. 

Activitatile desfasurate in acest sens au fost : 

- S-a inlocuit tamplaria de lemn cu tamplarie termopan si s-au amenajat unele loje la 

tribuna oficiala. 

- S-au  adus unele imbunatatiri la baza sportive 
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- S-a montat un hidrant exterior de alimentare cu apa potabila 

- Sectiile Clubului Municipal au fost dotate in proportie 80 la suta cu echipamente 

necesare activitatilor ce le desfasoara. 

In cursul anului 2015 s-a asigurat serviciul de transport, de masa ,asistenta medicala si 

cazare. Clubul a asigurat asistenta medicala la competitii pentru sportivi si medicatia prescrisa 

acolo unde a fost cazul. 

 

Comunicare si Marketing 

      La toate activitatile clubului ce s-au desfasurat la baza sportiva s-au tinut conferinte de presa , 

s-au facut  inregistrari si s-a redactat la fata locului cronica scrisa. 

Pentru fiecare activitate in parte s-au editat afise in care nominalizeaza si factorii in care erau 

implicate. 

 

 La Clubul Sportiv Municipal s-au desfasurat activitati variate care s-au adresat tuturor 

categoriilor de varsta si care s-au bucurat de un interes deosebit.In activitatea clubului s-a 

implicat permanent conducerea  primariei, membrii Consiliului Local Moreni si media . 

ACTIVITATEA DESFASURATA DE COMPARTIMENTUL 

PROTECTIE CIVILA 
 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 central si locale, celorlalte 

persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice. 

 In perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2016 activitatea de protectie 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 interventie, atat la nivel de localitate, 

cat si la operatori economici; 

 indeplinirea obiectivelor prevazute in planurile de pregatire; 

 dotarea si inzestrarea noilor structuri. 

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 si 15.04.2015, 04 si 05.05.2015 si 

28.06.2015 si 22.08.2015 atentionarea cetatenilor pentru curatirea santurilor, podetelor si 

decolmatarea vailor torentilor si paraurilor; 

 realizarea planului de masuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra 

populatiei; 
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 stabilirea punctelor de prim ajutor si distribuire a apei potabnile pentru populatie aflata in 

dificultate; 

 asigurarea functionarii permanente a cismelelor si fantanilor arteziene aflate pe domeniul 

public al unitatii administrative teritoriale; 

 luarea de masuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel incat deplasarea 

populatiei catre acestea sa se faca in afara intervalelor orare cu temperaturi extreme 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 protective 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 Servicului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si adoptarea Regulamentului 

de organizare si functionare al acestuia; 

 verificarea sistemului de instiintare alarmare al municipiului Moreni (sirene electrice de 

5,5 kW); 

 participarea in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Basarab I”al 

judetului Dambovita la controalele effectuate operatorilor economici. 

 Cu ocazia desfasurarii acestei activitati au fost expuse urmatoarele probleme: 

 prezentarea fluxului informational-decizional in cazul producerii unor situatii de urgenta 

si dezastre; 

 legislatia care reglementeaza activitatea de protective civila in situatii de urgenta; 

 prezentarea atributiilor primarului in domeniul protectiei civile, organizarea si 

desfasurarea activitatilor de protective civila; 

 organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul protectiei civile; 

 misiunile protectiei civile: evbacuarea, adapostirea, instiintarea, avertizarea si alarmarea; 

Sistemul de instiintare-alarmare este organizat pe baza structurii teritoriale de 

telecomunicatii, asigurand instiintarea localitatii in maxim 4-5 minute. Municipiul Moreni 

dispune de 5 sirene electrice de 5,5 kW, centralizate la primaries i de alte mijloace de alarmare. 

Gradul de asigurare cu mijloace de instiinmtare este de aproximativ 50% (lipsa 

radiotelefoanelor fixe si mobile dand acest procent scazut) iar a mijloacelor de alarmare este de 

90% asigurandu-se astfel in conditii satisfacatoare instiintarea si alarmarea localitatii in caz de 

pericol.  
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ACTIVITATEA BIBLIOTECII MUNICIPALE 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. 

       Activitatea bibliotecii se desfasoara sub  autoritatea administrativa a Consiliului Municipal si 

Primariei si in coordonarea metodologia si profesionala a Directiei pentru Cultura, Culte si 

Patrimoniu Cultural Dambovita si a Bibliotecii Judetene “Ion Heliade Radulescu”. 

       In prezent, biblioteca detine in colectiile sale 44.790 volume din toate domeniile cunosterii 

umane, avand deci un caracter encilopedic, indicele de dotare fiind de 2 carti pe locuitor.In anul 

2015, in colectiile sale, au intrat 975 volume, din care 612 volume au fost procurate din fonduri 

alocate de Primarie, si 363 au fost donate de catre persoane particulare. Valoarea celor 975 

volume intrate in colectiile bibliotecii este de 9908 RON.Ponderea in fondul de publicatii o detin 

lucrarile de beletristica (circa 70%) iar lucrarile de stiinte sociale, stiintifice, alte materii 

reprezinta circa 30%. In anul 2015, situatia dezvoltarii colectiilor a fost buna, pentru ca s-a putut 

achizitiona noutati editoriale.In perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2015 au iesit din inventarul 

bibliotecii 1000 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 lectuta 

utilizatorilor, studierea cerintelor de informare si documentare a acestora, pastrarea, 

reconditionarea si introducerea in circuitul functional a unor publicatii deteriorate. In privinta 

bazei material, in anul 2015, nu s-au alocat fonduri. 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 
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de baza a bibliotecii publice. Prin intermediul programului “Biblionet-lumea in biblioteca mea”, 

s-a asigurat tuturor cetatenilor, acces egal la beneficiile oferite de tehnologie, fapt pentru care a 

determinat cresterea frecventei la biblioteca. 

     In anul 2015 Biblioteca Municipala Moreni a atras la lectura 3213 utilizatori, difuzand 72.177 

volume. In compozitia utilizatorilor ponderea o detin elevii, acestia fiind 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- 15%; indicele de lectura-  23 

documente/utilizator; indicele de circulatie- 1,61%; indicele de frecventa- 14 vizite/utilizator.  

     S-a continuat organizarea unor activitati de animatie culturala de comunicare a colectiilor, 

desfasurandu-se lunar, actiuni specific, precum : expozitii de carte, medalioane literare, 

simpozioane, intalniri cu scriitori, dezbateri 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 nostrum (Unirea 

Principatelor Romane, Proclamarea Independedntei de Stat a Romaniei, Ziua Europei, Ziua 

Nationala a Romaniei, etc.) sau prilejuite de aniversarea unor scriitori, personalitati ale vietii 

culturale si stiintifice (Mihai Eminescu, Regina Maria a Romaniei, I.L.Caragiale, Mircea 

Santimbreanu, precum si de Zilele: Intenatioanala a Femeii, Internationala a Cartii pentru Copii, 

In ternationala a Copilului, etc. 

      Programe cuprinzatoare atat din punct de vedere cultural cat si professional au avut loc in 

cadrul ZILELOR BIBLIOTECII desfasurate in luna maicand au avut loc intalniri cu oameni de 

cultura din judet, autori locali, acestia lansandu-si sau prezentandu-si creatiile aparute in utimul 

timp: Iulian Moreanu, Ion Stoica, Mihaela Floriana Stoica, Christian Craciun, Ion Iancu Vale, 

Constantin Trandafir, Floprin Dochia, Stefan Al. Sasa, Dan Stoica. 

      Insitutia noastra a fost implicata, in calitate de partener, in perioada octombrie 2014- 

decembrie 2015, intr-un proiect 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. Proiectul s-a adresat copiilor cu varste cupribnse intre 10 si 15 ani si 

sustinatorilor lor legali (parimnti, bunici etc.), iar obiectivul general a fost Acela de va crea o 

retea de centre de educatie nonformala, alcatuita din 70 de biblioteci publice si 10 ONG-uri din 

judetul Dambovita, in scopul prevenirii abandonului scolar si comiterii de fapte antisociale in 

randul copiilor. 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 atat in centrul metodic ce 

grupeaza bibliotecile comunale invecinate cai si la Biblioteca Judeteana “I.H.Radulescu”. In 

cadrul acestor schimburi de experienta s-au realizat dialoguri profesionale. In semestrul I tema a 

fost Internetul ca instrument de lucru pentru biblioteci – Google docs iar in semestrul al II lea a 

fost dezbatuta tema Bibliotecile publice- furnizor de educatie nonformala si de instruire pe tot 

parcursul vietii. Dezbateri privind optimizarea si modernizarea demersului bibliotecar au avut loc 

si cu prilejul participarii la manifgestarile 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. 
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OBIECTIVE PROPUSE 2016 

1) Achizitie carti, publicatii si materiale documentare; 

2) Achizitie mobilier (mese, rafturi) 

Acestea fiind necesare pentru desfasurarea in bune conditii a urmatoarelor activitati: completarea 

si inoirea fondului de documente deja existent; efectuarea in imprejurari optime a activitatii de 

biblioteca. Beneficiile ce urmeaza a se obtine sunt: atragerea la lectura a unui numar insemnat de 

locuitori de varste si preocupari socio-profesionale diverse, sustinerea autoformarii si a 

invatamantului la toate nivelurile; asigurarea accesului cetatenilor la informatia de toate 

categoriile; folosirea in conditii foarte bune a echipamentelor din programul Biblionet; 

desfasurarea in bune conditii a activitatii de biblioteca. 

 

 

 

 

S.C. PRESTARI SERVICII MUNICIPALE 

 

In anul 2015, in cadrul SC Prestari Servicii Municipale, au fost efectuate urmatoarele lucrari: 

LUCRARI DE REABILITARE RETELE DE CANALIZARE, APA, ILUMINAT 

STRADAL SI INTRETINERE STRAZI 

 lucrari de amenajare zone verzi, flori si arbusti Parc Central, Parc Unic, Gradinita Big, 

plantat platani pe strazile  M.Viteazul, Spiresti si Jupiter; 

 introdus cablu electric pentru iluminatul stradal pe strazile Saturn si Jupiter; 

 traversare iluminat public pe strada Petrolului; 

 reparatii retea apa pe strazile: Jupiter, Neptun, Saturn, Pascov, Petrolului, Targovistei, 

1907, Pietris, Cimitirului, Independentei, Pacurii, cartier Tuicani; 

 inlocuit retea veche apa pe strada Patriei; 

 cofrat camine pentru fixat stalpi iluminat public pe strada Saturn. 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA IMOBILELE PROPRIETATEA 

PRIMARIEI 

Au fost executate reparatii la imbilele proprietatea primariei pe strazile: Targovistei nr. 100, 

Targovistei nr. 110, Patriei, Ghiocei, A.I.Cuza, Pascov, Uzinei nr. 5, Uzinei nr. 22, I.L.caragiale, 

11 Iunie, Pascov nr. 5. 

 

LUCRARI STADION FLACARA 

Tusat teren si intretinere gazon, lucrari de intretinere si igienizare tribune, compartimentare 

tribuna oficiala, vopsit porti, introducere cablu pentru internet si TV si reparatii instalatie 

electrica. 

 

LUCRARI EXECUTATE LA PIATA AGRO-ALIMENTARA 
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Au fost executate lucrari de reparatii instalatii de apa si canalizare la grupurile sanitare si 

inlocuit elemente defecte, lucrari de intretinere si zugraveli la boxa de lapte si reparatii interioare 

si exterioare la spatii comerciale. 

 

LUCRARI DE INTRETINERE IN PARCURI SI LOCURI DE JOACA 

- Plantat arbusti ornamentali in Parc si Parc Central; 

- Varuit pomi; 

- Cosire mecanica a spatiilor verzi; 

- Vopsit si reparatii; 

- Montat cosuri gunoi Parc Unic; 

- Cofrat fundatie loc Joaca in Parc Unic; 

- Montat plasa gard si banci stradale in Parcul Unic. 

LUCRARI DISPECERAT-MONITORIZARE CAMERE SUPRAVEGHERE 

- Reparat instalatie apa si canal 

- Reparatii instalatie electrica 

- Amenajat gard lateral. 

 

LUCRARI LA CASA DE CULT 

S-au efectuat lucrari la grupul sanitar Catedrala Constantin si Elena. 

 

LUCRARI CLUB FLACARA 

In anul 2015 s-au efectuat lucrari de reparatii instalatie apa si canal, amenajare birou 

administrator si amenajare grupuri sanitare. 

 

LUCRARI DE CURATENIE SI IGIENIZARE 

In anul 2015 s-au efectuat lucrari de curatire si igienizare pe toate strazile municipiului. 

 

ALTE LUCRARI 

- Cofrat alee strada Saturn; 

- Lucrari de intretinere si reparatii a utilajelor din dotare; 

- Lucrari de modernizare a cailor de acces la blocurile de pe strada Neptun; 

- Reparatii instalatii apa- canal la birourile Primariei Moreni; 

- Amenajare grup sanitar la parterul cladirii Politiei Moreni; 

- Lucrari de reparatii mobilier,instalatie apa si centrala termica la Biblioteca Moreni; 

- Montat scena la Biserica Deal; 

- Reparat si vopsit monumentele eroilor cu ocazia zilei de 9 Mai; 

- Zugravit birou la Serviciul de Evidenta populatiei; 

- Organizat Motocros cu ocazia zilelor municipiului; 

- S-au executat suporti pentru expozitia de sculptura pentru Festivalul Cununa 

Petrolului; 

- Zugraveli interioare in holul Primariei Moreni. 

INTERVENTII 
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S-au executat lucrari de deszapezire si s-a imprastiat material antiderapant pe toate strazile 

municipiului. 

 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII GRADINITE SI SCOLI 

In anul 2015 s-a vopsit soclu de la Gradinita nr.8 Moreni, s-au executat zugraveli interioare 

la Gradinita nr. 4 Moreni, bransare la canalizare a Gradinitei nr. 4 si lucrari de reparatii la 

grupurile sanitare la Liceul; nr. 1 Moreni. 

 

LUCRARI EFECTUATE IN CADRUL SF PRESTARI SERVICII MUNICIPALE 

Au fost executate reparatii la retelele de canalizare, apa, energie electrica si centrale 

termice, s-a produs material floricol si s-au reparat grupurile sanitare. 

 

 

 


