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                In conformitate cu prevedrile art. 63, alin. 3, litera (a) din legea nr. 

215/2001 republicata, primarul prezinta Consiliului Local, un raport anual privind 

starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale. 

               Activitatea primarului s-a desfasurat in serviciul colectivitatii locale, in 

acord cu interesele generale ale municipiului Moreni, pe baza atributiilor 

prevazute in lege respectand principiul transparentei decizionale. 

            Gospodarirea eficienta a municipiului, a bugetului local si nu in ultimul 

rand, bunastarea cetatenilor municipiului, au fost obiectivele principale in anul 

2019. 

            S-au urmarit: atragerea a cat mai multi investitori pentru dezvoltarea unei 

economii sanatoase, intretinerea si modernizarea continua a domeniului public, 

intretinerea si repararea strazilor din municipiu, asigurarea tranparentei in ceea 

ce priveste chletuirea banilor publici si a actiunilor intreprinse de administratia 

publica au fost scopul de a dezvolta componenta culturala a vietii cetatenilor din 

municipiul Moreni, asigurarea unui climat modern si sanatos in scoli (asigurarea 

dotarilor necesare desfasurarii procesului de invatamant, reparatii, modernizari). 

ASEZARE GEOGRAFICA 

        Municipiul Moreni este amplasat in partea de NE a judetului, la o distanta de 

22 km. fata de resedinta judetului Dambovita. La nord, municipiul Moreni se 



invecineaza cu comuna Iedera, la sud cu comuna I.L.caragiale, la Est cu comuna 

Filipestii de Padure (judetul Prahova), iar la vest cu comuna Gura –Ocnitei. 

       La inceputul secolului al XX-lea are loc o schimbare in economia localitatii, 

luand nastere exploatarile petroliere, ce au determinat profilul localitatii pentru o 

mare parte a secolului al XX-lea. 

       Zacamintele de petrol au transformat Moreniul intr-un centru de importanta 

nationala si chiar mondiala. 

       Treptat locul industriei petroliere este luat de industria constructoare de 

masini, a confectiilor, comertul si transporturile. 

 

STAREA SOCIAL- ECONOMICA 

       Prezentul raport reprezinta sinteza starii economice, sociale si de mediu a 

municipiului Moreni. 

      Lipsa locurilor de munca a determinat un nivel ridicat de navetism catre alte 

localitati. 

      A continuat, de asemenea, migrarea unor categorii de cetateni capabili de a 

munci (in special tineri), spre tarile Comunitatii Europene, sau chiar in afara 

acesteia, cu scopul de a-si putea asigura mijloacele financiare necesare lor, sau 

familiilor pentru traiul zilnic. Efectul parasirii municipiului nostru, aunui numar 

insemnat de cetateni, a facut ca populatia stabila a municipiului nostru sa scada. 

 

Populatia, fenomene demografice si forta de munca 

     La data de 1 iulie 2019, populatia stabila a municipiului Moreni a fost de 19612 

persoane, din care: 

 sex masculin         -       9529 

 sex feminin           -     10083 



Demografie 

- nascuti vii              -         128 

- decedati                -          171 

- casatorii                -          110 

- divort                    -               5 

 

PENSIONARI 

 

Anul                  2018                     2019 

Numar pensionari                  4731                  4689 

Pensia medie                  1373                  1599 
 

FIRME 

 

 Persoane fizice Persoane juridice 
Firme existente la data de 
31.12.2018 

         489                611 

Firme existente la data de 
31.12.2019 

         449                627 

 

 Persoane fizice Persoane juridice 
Firme inmatriculate in anul 2018               43                   60 
Firme inmatriculate in anul 2019              28                   48 

 

 

TURISM 

Pe raza municipiului Moreni functioneaza 1 hotel. 

                                                                                                      2018                   2019 

Structuri de cazare turistica   1 hotel       1 hotel 

Sosiri ale turistilor (nr. turisti)      3659          2647 

Inoptari      6085          4903 

 



SOMERI 

Pe tipuri de 
indemnizare 

Total Femei Bărbaţi 

Anul     2019      2018     2019      2018      2019      2018 

Someri 
inregistrati, 
din care: 

     311        364       203        198        108        166 

Someri 
indemnizati 

       62          76         40          48          22          28 

Someri 
neindemnizati 

     249        288         163         150          86        138 

 

Pe tipuri de 
studii: 

Elemente(fara studii 
primare, generale, scoala 

profesionala) 

Medii (liceu, scoala 
postliceala) 

Superioare 

Anul     2019      2018      2019      2018      2019    2018 

Someri 
inregistrati: 

      233        227         62        119          16        18 

Femei       159        114         35          69           9        15 

Barbati         74        113           27          50              7          3 

               

          Anul 2019 

Pe categorii 
de varsta: 

sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani peste 50 ani 

Someri 
inregistrati 

       30     15     65     56        145 

Femei        19       9     52     38          85 

Barbati        11       6     13     18          60 

 

          Anul 2018 

Pe categorii 
de varsta: 

sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani peste 50 ani 

Someri 
inregistrati: 

        47        19        69      95         134 

Femei         24        16         41      52           65 

Barbati         23          3         28      43           69 

 



 Indicatorul statistic “Ponderea somerilor inregistrati in populatia stabila, 

grupa 18- 62 ani”, asimilabil cu o “rata a somajului”, a fost la nivelul 

municipiului Moreni la sfarsitul anului 2019 de 2,34, in timp ce la nivel 

judetean acesta inregistra valoarea de 2,01 %. 

 In cursul anului 2019, in municipiul Moreni, prin Programul special de 

ocupare pentru localitati din mediul urban au fost ocupate 438 locuri de 

munca vacante. 

  

PROTECTIA MEDIULUI  

 

 

            În perioada 01.01.2019 -31.12.2019 au fost verificate si solutionate un 

număr de 116 adrese provenite de la cetăţeni,  instituţii publice şi agenţi 

economici după cum urmează:  

 45 adrese de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita;  

  10 note de constatare încheiate de Garda Naţională de mediu – 

Comisariatul Judeţean Dambovita, referitoare la: 

 modul de salubrizare a localitatii  

 modul de depozitare a deşeurilor menajere, precolectare, colectare şi 

transport deşeuri menajere,  

 notă de constatare privind starea cursurilor de apa  

 verificari la sesizarile cetatenilor 

 21  adrese de la Autoritatea de Sănătate Publică Dambovita si Directia 

Sanitar –Veterinara si Siguranta Alimentelor. 

 24 adrese de la diferiţi agenţi economici care isi desfasoara activitatea de 

pe raza oraşului Moreni; 

 62 adrese, reclamatii de la cetăţenii din oraşul Moreni pe probleme de 

mediu 



            Cheltuielile pentru activitatile de protectia mediului  pentru 2018 , in 

valoare totala de 562.702 lei s-au realizat din fonduri proprii sau de la bugetul de 

stat  pentru urmatoarele  domenii : 

- Apa  -57.843 lei  

- Deseuri – 344.612 lei 

-  Alte domeniii  -160.247 lei  

Urmeaza evaluarea cheltuielilor de mediu pentru anul 2019, pana in luna 

mai 2020. 

S-au realizat si depus documentatii specifice si s-au parcurs etapele legale 

pentru obtinerea Acordului de mediu de la APM Dambovita, pentru urmatoarele 

proiecte de investitii:   1. Revizuire a acordului de mediu pentru  proiectul  „ 

Proiect integrat privind modernizarea DJ 710 A  pe o lungime de 2.86 km. si 

reabilitare trotuare” . 

        2.  „ Imbunatatirea mediului urban prin reducerea emisiilor de carbon, 

Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala 

prin Amenajare Promenada- Strada Capitan Pantea Ion” 

       3. Lucrari de reabilitare si modernizare strazi urbane: str. Ion Negoescu, 

str. Panduri, str. Eroilor, B-dul Panduri”,   

   

 

          

Proiecte de mediu in curs de implementare in anul 2019 

 

Nr. 

Crt

.  

Denumire 

proiect/Investitie 

Perioada de 

implementare 

Stadiul 

realizarii 

Surse de 

finantare 

defalcate 

Valoare Observatii 



1. Reabilitare si 

modernizare DC9A 

Localitatea  Moreni 

2015- 2020 97% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul Local 

4.101.529  

2. Extindere retea publica 

apa si canal cartier 

Tuicani, municipiul 

Moreni 

2018-2020 85% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul Local 

4.754.074 In curs 

3.  Modernizare DJ710A, 

Municipiul Moreni, Jud. 

Dambovita 

2018-2020 10% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul Local 

15.425.125 In curs 

4. Modernizare strada 

Petrolului 

2015-2021 50% Bugetul Local 1.800.000 Sistata din 

lipsa de 

fonduri 

5. Modernizare strada 

Cpt. Pantea Ion 

2015-2020 90% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul Local 

1.825.332,34 In curs 

 

Proiecte/Investitii de mediu propuse, pentru care s-a depus solicitare de 

finantare: 

 

 

Nr. 

Crt.  

Denumire 

proiect/Investitie 

Perioada de 

implementare 

Surse de 

finantare 

defalcate 

Valoare Observatii 

1. Imbunatatirea 

Infrastructurii publice 

urbane in Municipiul 

Moreni, judetul 

Dambovita 

2018-2022 POR , AXA13, 

Prioritatea 9b, 

Obiectiv specific 

13.1 

Buget local 

22.945.217,91 Realizat S.F.si  P.T. 

 Depus cerere finantare, In 

evaluare 



2. Amenajare Pasarela 

peste Paraul Cricovul 

Dulce, in zona Piata 

Moreni 

2018-2020 POR , AXA13, 

Prioritatea 9b, 

Obiectiv specific 

13.1 

Buget local 

1.761.325 Realizat S.F.si  P.T. 

 Depus cerere finantare, In 

evaluare 

3. Lucrari de reabilitare si 

modernizare strazi 

urbane: str. Ion 

Negoescu, str. Panduri, 

str. Eroilir, B-dul Panduri  

2020-2021 Bugetul Local si 

Bugetul 

Consiliului 

Judetean 

2.225.755.877 Asociere cu C.J.Dambovita, 

 Realizat S.F. 

4. Imbunatatirea mediului 

urban prin reducerea 

emisiilor de carbon, 

Modernizarea 

coridorului de mobilitate 

urbana integrata in zona 

centrala prin Amenajare 

Promenada Strada 

Capitan Pantea Ion 

 

2019-2022 POR, Axa 3, 

Prioritatea 4e, 

Obiectiv specific 

3.2. 

21.803.274,81 Realizat S.F.si  P.T. 

 Depus cerere finantare 

In evaluare 

S-au autoriza si verificat agentii economici care desfasoara , pe raza 

municipiului Moreni, activitati de colectare si reciclare deseuri 

Nr. 
crt. 

Localizare/ 
adresa 

Tip Deșeuri reciclabile colectate    

Hârtie și 
carton 

Plastic și 
metal 

Sticlă Textile DEEE 
(deșeuri 
electrice și 
electronice
) 

Construcții
/ 
demolări 
 

Deșeuri 
periculoase 
 

1 Str.Crangului, 
11 
S.C.REMAT 

HOLDING CO 

S.R.L 

Centru special 
de colectare 

Da Da Da Nu Da Nu Nu 

2 Str. 1 Mai, 
nr.10 
S.C.PHOENIX 

Centru special 
de colectare 

Da Da Da Nu Nu Nu Nu 



DREAM S.R.L., 

3. Str. Garii, f.nr. 
S.C.FEROSTAR 

COM S.R.L 

Centru special 
de colectare 

Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu 

4 Str. 
Industriilor, nr. 
 
S.C.SUPERCO
M S.A 

Centru special 
de colectare 

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu 

 

S-au desfasurat  acţiuni împreună cu Poliţia locala Moreni, pentru prevenirea şi 

depistarea depozitărilor de deşeuri menajere în locuri neautorizate si a poluarilor 

accidentale, pentru nerespectarea legislatiei privind zgomotul, pentru nerespectarea 

legislatiei privind cresterea animalelor in gospodarii. S-au verificat la fata locului 

si s-au luat  masurile necesare pentru rezolvarea petitiilor de la cetateni. 

S-au inventariat suprafetele de teren infestate cu ambrozie: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

localităţii 

Numele şi prenumele/ denumirea 

proprietarilor sau detinatorilor de 

terenuri, administratorilor drumurilor 

publice, cailor ferate, cursurilor de 

apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si 

bazinelor piscicole suprafete de teren 

unde s-au constatat infestate cu 

ambrozie   

Adresa/date de 

contact 

Scurtă descriere 

/localizare,grad de 

raspandire, mod de 

combatere 

1.  Moreni U.A.T Moreni, - domeniul public Str. A.I.Cuza, 

nr.15, tel. 

0245667265, 

Moreni 

Teren viran in zona 

podului „Abator”-

intersectia Str. Cpt. 

Pantea Ion cu Str. M. 

Viteazul,~ 1000mp  

2.   Proprietar privat XXXXXXXXX Teren viran in zona 

podului „Abator”-, Str. 

Cpt. Pantea Ion, nr.99, 

aprox 1000 mp. 



3.  UAT Moreni – domeniul public Str. A.I.Cuza, 

nr.15, tel. 

0245667265, 

Moreni 

Teren  de-a lungul str. 

Targovistei,la nr. 104~ 

aprox 1000 mp 

4.  Proprietar privat  XXXXXXXXX Teren  ,la nr. 116, str. 

Targovistei 

5.  U.A.T Moreni, - domeniul public Str. A.I.Cuza, 

nr.15, tel. 

0245667265, 

Moreni 

Teren  de-a lungul str. 

Targovistei,in zona 

Bisericii Penticostale~ 

aprox 2000 mp 

6.  U.A.T Moreni, - domeniul public Str. A.I.Cuza, 

nr.15, tel. 

0245667265, 

Moreni 

Teren  de-a lungul str. 

Targovistei,in zona 

intersectiei cu str. 

Pietrisului~ aprox 100 mp 

S-au intocmit referate de necesitate, comenzi catre PSM Moreni si s-au 

verificat situatiile  de lucrari aferente pentru: 

- infrumusetare si intretinere spatiilor verzi amenajate , creearea unui ambient 

placut. 

- taieri arbori uscati  si toaletari de corectie a arborilor de pe domeniul public 

al municipiului 

- igienizarea si curatenia a localitatii,  

- asigurarea sectiunilor de curgere libera a apelor, 

-  desfiintarea depozitelor necontrolate de deseuri, in extravilanul localitatii  

- erbicidari 

 

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

international, “Copii , salvati Planeta Albastra! ” cu peste 2000 de lucrari inscrise 

si 200 de participanti directi. 

 

         Referitor la activitatea agentilor economici  s-au emis 30 de acorduri de 

functionare si autorizatii de alimentatie publica ; s-au vizat 52 de acorduri si 



autorizatii de alimentatie publica emise in anii anteriori de unde a rezultat un 

venit de 5.200 lei. 

 S-au preschimbat 15 de autorizatii de transport persoane in regim de taxi si 

35 autozizatii de taximetrie, carora li s-a expirat perioada de valabilitate sau care 

au schimbat masinile cu care – si desfasoara activitatea cu masini mai noi, de 

unde s-a incasat 5.000 lei. 

Au fost vizate 80 de autorizatii de transport si taxi, activitate din care s-au incasat 

18400 lei . 

       

 

 

 


