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     Raportul primarului municipiului Moreni privind activitatea din 

perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2014 este o radiografie a 

activitatii administratiei publice a municipiului Moreni. 

     Prezentarea raportului anual de activitate nu este doar o 

obligatie a noastra, ci si o necessitate reprezentand un instrument 

prin care cetatenii municipiului sunt informatii despre modul si 

eficienta rezolvarii treburilor publice, in contextul preocuparii 

pentru o deschidere reala si transparenta a institutiei noastre. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

 
    Potrivit Legii 544/2001 privind informatiile de interes public, 

accesul liber si naingradit la orice informatie de interes public 

constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre 

persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia 

Romaniei si cu documentele ratificate de Parlamentul Romaniei. 

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

privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, 

Biroul de Relatii cu Publicul- Punctul de Informare si Consiliere 

pentru Cetateni al Primariei municipiului Moreni a intocmit un 

raport al carui continut respecta prevederile normei legale 

mentionate. 

    In cursul anului 2014 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                                -  13 

▪ Numarul de solicitari respinse                                                 -    0 

▪ Numarul de solicitari adresate de persoane fizice                   -    5 

▪ Numarul de solicitari adresate de persoane juridice                -    8 

▪ Numarul de reclamatii administrative                                     -    0 

▪ Numarul de plangeri in instanta                                              -    0 

▪ Numarul de solicitari adresate pe suport de hartie                  -    3 

▪ Numarul de solicitari adresate pe suport electronic                -  10 

 

 

 

 

TRANSPARENTA DECIZIONALA 

 



      Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala are drept 

scop sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei 

publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative, sa 

stimuleze participarea active a cetatenilor in procesul de luare a 

deciziilor administrative in procesul de elaborare a actelor 

normative si a sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii 

administratii publice. 

      Primaria municipiului Moreni, prin compartimentul de 

specialitate a asigurat in anul 2014 participarea cetatenirlor la 

procesul de luarea deciziilor si de elaborare a actelor normative 

prin publicarea anuntului referitor la fiecare sedinta publica, atat pe 

site-ul propriu, cat si la sediul institutiei, intr-un spatiu accesibil 

publicului, cetatenii avand astfel posibilitatea sa formuleze 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 2014 pentru dezbateri; 

- Proiectul de Hotarare privind stabilirea cuantumului taxei de 

habitat la nivelul Municipiului Moreni cu destinatie speciala 

de salubritate pe anul 2015; 

- Regulamentul privind conditiile in care se realizeaza accesul 

pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Moreni, de 

catre furnizorii de retele de comunicatii electronice in 

vederea instalarii, inlocuirii sau mutarii retelelor de 

comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura 

necesare sustinerii acestora, precum si masurile privind 

construirea de retele de comunicatii electronice. 

In cursul anului 2014, Consiliul Local Moreni s-a intrunit in 10 

sedinte ordinare, 17 sedinte extraordinare si 9 sedinte de indata, 

adoptand un numar de 512 de hotarari. 

Toate sedintele Consiliului Local al Municipiului Moreni au 

fost publice, participand la acestea un numar de 33 de cetateni. 



  De asemenea, site-ul Primariei municipiului Moreni- 

www.primariamoreni.ro a fost vizitat in cursul anului 2014 de un 

numar de 16603 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 toral al recomandarilor primite --------------0 

b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte 

normative si in continutul deciziilor luate-------------0 

c) numarul participantilor la sentele publice------------33 

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea 

proiectelor de acte normative--------------------------39 

e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in 

justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi----0 

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile 

legal constituite ale acestora------------------------------------- 

g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia 

restrictionarii accesului---------------------------------------------- 

 

 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA 

ECONOMICA 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA 

 

▪  Fundamentarea bugetului general al municipiului Moreni; 

▪  Executia bugetului local de venituri si cheltuieli si bugetului 

veniturilor si cheltuielilor finantate din venituri proprii si 

subventii; 

▪  Intocmirea contului general annual de executie a bugetului 

local, bugetului veniturilor si cheltuielilor finantate din venituri 

proprii si subventii; 

http://www.primariamoreni.ro/


▪  Inregistrarea , evidenta elementelor de active, a creantelor si a 

datoriilor, a platilor de casa, a cheltuielilor effective pe 

subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a tuturor 

documentelor pe baza carora s-au efectuat plati din bugetul local 

al municipiului Moreni, bugetul veniturilor si cheltuielilor 

finantate din venituri proprii si subventii; 

▪  Intocmirea balantei de verificare a registrelor de contabilitate; 

▪  Elaborarea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare 

trimestriale si anuale ale institutiei si ale unitatilor finantate din 

bugetul local si venituri proprii si subventii; 

 

1. A fost fundamentat, estimat, propus si urmarit bugetul general al 

municipiului Moreni pe anul 2014, care pe partea de cheltuieli 

s-a concretizat astfel: 

                                                                                    -mii lei- 

 

Denumire indicator Cod Buget 

initial 

Buget final Plati 

efectuate 

Buget local           02      24475     36750    35301 

Bugetul veniturilor 

si cheltuielilor 

finantate din venituri 

proprii si subventii 

          10      10789     10836      9325 

Total Buget 

General al 

municipiului 

Moreni 

      35264      47586    44626 

 

 

2. In vederea derularii in conditii normale a executiei bugetare in 

anul 2014 s-a propus spre rectificare bugetul general astfel: 

 

Nr. crt. Nr.de Hotarare a 

Consiliului Local 

Cuprinsul hotararii 

1. 25/25.02.2014 Hotarare privind 



aprobarea bugetului 

general consolidat al 

municipiului Moreni 

pe anul 2014;  

2.  26/03.03.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014; 

3.  45/27.03.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

Local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014; 

 

4.  51/22.04.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014; 

5.  54/06.05.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

6.  59/26.05.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

7.  63/19.06.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 



8.  64/19.06.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

9.  75/30.06.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

10.  77/07.07.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

11.  81/24.07.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

12.  91/30.07.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

13.  92/11.08.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

14. 100/27.08.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 



15. 101/27.08.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

16. 102/27.08.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

17. 103/15.09.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

18. 105/16.10.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

19. 117/17.10.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

20. 119/06.11.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

21. 130/10.12.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 



22. 131/10.12.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

23. 150/18.12.2014 Hotarare privind 

rectificarea bugetului 

local de venituri si 

cheltuieli pe anul 

2014 

 

3. Situatia investitiilor aprobate in bugetul local, bugetul 

institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, 

derulate pe parcursul anului 2014, se prezinta astfel: 

 

                                                                                -mii lei- 

Nr.crt. Denumirea Investitiei Valoarea 

investitiei 

Aprobate 

Valoarea 

Realizata 

1. Incalzire termica 

Scoala nr. 1 

                

175 

                 

167 

2. Izolare termica 

Gradinita nr. 8 

                    

8 

                     

8 

3. Reabilitare grup sanitar 

Liceul nr. 1 

                   

45 

                   

44 

4. Proiect incalzire Sc. Nr. 

4 

                   

20 

                   

20 

5. Sala sport Sc. Nr. 1 

Moreni 

                     

5 

                     

0 

6. Incalzire termica Sc.nr. 

4 

                   

20 

                     

0 

7. Sistem cu alimentare 

gaze Liceul Petrol 

Moreni 

                   

13 

                     

0 



8. Modernizare , 

reabilitare si echipare 

infrastructurii 

serviciului de sanatate 

din cadrul serviciului 

Moreni 

                  

100 

                  

100 

9. Loc joaca                    

14 

                  

14 

10. Imprejmuire parc 

A.I.Cuza 

                   

30 

                  

27 

11. Amenajare Nisipoasa                    

30  

                  

30 

12. Amenajare sistem 

irigatii parc 

                    

50 

                   

50 

13. Catedrala Sf.Imparati 

Constantin si Elena 

                    

30 

                   

30 

14. Reabilitare acoperis 

stadion 

                 

146 

                  

137 

15. Izolare termica  stadion                  

100 

                    

67 

16. Proiect fezabilitate 

Muzeul Petrolului 

                    

52 

                    

52 

17. Modernizare si 

reabilitare Club Flacara 

Moreni 

                    

28 

                      

0 

18. Bransare cu utilitati 

CRRPH Tuicani 

                    

10 

                      

3 

19. Modernizare iluminat                135              134 

20. Alimentare cu apa 

cartier Bana  

               126               125 

21. Alimentare cu apa 

cartier Tuicani 

               190               145 

22. Reabilitare pod cricov                500                 37 

23. Bransare K1C                100                 47 



24. Documentatii tehnice                  60                 18 

25. Autoutilitara                  30                 29 

26. Extinderea si 

reabilitarea 

infrastructurii de apa si 

canal 

               800              800 

27. Contributie capital 

social ADI 

                  5                   5 

28. Reabilitare DJ 720                708               708 

29. Imprejmuire parcare                  10                 10 

30. Reabilitare str. 

Tineretului, Saturn, 

Jupiter, Neptun 

               560                             560               

31. Sistem de irigare zone 

verzi 

               12                10 

32. Reabilitare,modernizare 

DC9A Moreni 

               35                35 

33. Placa vibratoare                10                10 

    Total local            4157            3422 

1. Dotari echipamente 

medicale-Spitalul 

Municipal Moreni 

             156                99 

 Total venituri proprii 

si subventii 

             156               99 

     Total general             4313            3521 

 

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

fundamentarea si rectificarile bugetelor pentru investitiile 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 2013 conform HCL nr. 

37/27.03.2014; 

6. Lunar s-au asigurat fondurile necesare desfasurarii executiei 

bugetare prin efectuarea deschiderilor de credite; 



7. S-a intocmit estimarea bugetului pe anul 2015 si proiectia 

bugetara pe anii 2016- 2018; 

8. S-a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea 

excedentului municipiului Moreni pe anul 2013 conform HCL 

nr. 8/30.01.2014 in anul 2014; 

9. S-a supus spre aprobare Consiliului Local incheierea executiei 

bugetare la sfarsitul anului financiar 2013 pentru institutiile 

publice finantate din venituri proprii; 

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

trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului general al 

municipiului Moreni, urmare a rectificarilor bugetare; 

11. S-au verificat situatiile financiare trimestriale si anuale ale 

institutiilor si serviciilor cu finantare din bugetul municipiului 

Moreni, respective:ordonatori tertiari de credite(Gradinita cu 

program prelungit nr. 4 Moreni, Gradinita cu program normal 

nr. 8 Moreni, Scoala gimnaziala nr. 1 Moreni, Scoala 

gimnaziala nr. 3 Moreni, Scoala gimnaziala nr. 4 Moreni, 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 Finanatelor Publice; 

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

a Bugetului municipiului Moreni pe trimestrul I 2014 conform 

HCL nr. 62/19.06.2014; 

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

a Bugetului municipiului Moreni pe trimestrul II 2013 conform 

HCL nr. 111/17.10.2014; 

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

a Bugetului municipiului Moreni pe trimestrul III 2014 conform 

HCL nr. 124/27.11.2014; 

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 preventive 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, concesionarea sau inchirierea de bunuri 

apartinand domeniului privat al statului sau unitatilor 

administrativ-teritoriale; 

● alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului 

finantelor publice. 

20. S-au inregistrat in contabilitate elementele de activ, 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: 

▪  15290 note contabile (extrase de banca, registrul de casa, 

amortizarea si casarea mijloacelor fixe, consum lunar carburanti, 

bonuri de consum, cheltuieli salariale); 

▪  4699 ordine de plata; 

▪  12 declaratii la bugetul de stat; 

▪  12 situatii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal; 



▪  12 situatii lunare cu contul de executie a veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si contul de executie 

pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile; 

▪  12 situatii privind platile restante si bilantul prescurtat; 

▪  12 situatii privind finantarea rambursabila contractata direct, fara 

garantia statului, sau garantata de unitatea administrative-

teritoriala; 

▪  evidentierea incasarilor in valoare de 35.418 mii lei aferente 

bugetului local; 

▪  1888 operatiuni in Registre de casa. 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIA BUGETARA A INCASARILOR LA BUGETUL 

LOCAL 2014 SE PREZINTA ASTFEL: 

 

Activitatea Buget local aprobat 

mii lei 

Incasari realizate 

   Mii lei 

Venituri             35.910           35.418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI INCASARE A 

TEXELOR 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 fiscale 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 compensatorii si restituiri conform OG 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala; 

- 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 immobile ale 

contribuabililor, conform OG 92/2003(Politie, Judecatorie, 

Parchet, Executori Judecatoresti, 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 contribuabili in perioada 

01.01.2014- 31.12.2014, au fost eliberate 2244 certificate de 

atestare fiscala, din care: 

- 1659 certificate persoane fizice; 

-   585 certificate persoane juridice. 

 

b) in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, serviciul I.T. a 

solutionat un numar de 332 cereri scutire de la plata 

impozitelor si taxelor locale, dupa cum urmeaza: 

-   vaduve si veterani de razboi    -                 50 cereri; 

-   Decret-lege nr. 118/1990         -                 33 cereri; 



-  persoane incadrate in gradul I de invaliditate si persoane cu 

handicap grav sau accentuat        -                228 cereri; 

-  Legea nr. 34/2004 (revolutionari) -             21 cereri; 

-  cladiri incadrate ca monumente istorice -     3 cereri; 

-  impunere cladiri                         -              540 cazuri; 

-  impuneri teren intravilan            -              498 cazuri; 

-  impuneri mijloace de transport  -              980 cazuri; 

-  scoateri din posesie cladiri         -               421 cazuri; 

-  scoateri din posesie terenuri intravilane   - 264 cazuri; 

-  scoateri din posesie mijloace de transport- 504 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 fiscala, astfel: 

- emiterea a 1748 somatii insotite de titluri executorii adresate 

contribuabililor cu debite restante; 

- infiintarea a 243 popriri asupra diverselor surse de venit; 

- intocmirea a 12 adrese ITM pentru verificarea locurilor de 

munca; 

- intocmirea a 63 angajamente de plata cu termen lunar. 

c) solutionarea corespondentei, constand in: 

- rezolvarea cererilor de clarificari debite; 

- confirmari primiri debite (1123 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 facilitate fiscale de catre 

Consiliul Local -   159 cazuri; 

 Realizari: 

- sume recuperate prin actiuni specifice de executare a 

creantelor bugetare 360688 lei, din care: 

▪ 380287 lei de la persoane fizice; 

▪  88905  lei de la persoane juridice.  



 

  

ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA 

TEHNICA 

 

COMPONENTA DIRECTIEI: 

● Serviciul Achizitii Publice, Proiecte 

● Compartiment Mediu, control commercial 

● Compartiment Urbanism Investitii 

● Compartiment Amenajarea Teritoriului 

● Compartiment monitorizarea serviciilor publice 

 

 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE 

 

     Serviciul de Acizitii Publice, Proiecte asigura desfasurarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de acizitie publica din 

cadrul Directiei Tehnice, intr-un timp optim, in conditiile 

respectarii legii, monitorizarea si raportarea acestora forurilor 

abilitate, derularea proiectelor cu finantare din fonduri 

nerambursabile in conditiile impuse prin contractile de finantare 

si ghidurile de implementare, urmarirea investitiilor in curs in 

colaborare cu dirigintii de santier si proiectantii de lucrari, 

urmarirea investitiilor in perioada de garantie. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

Compartimentul Personal din cadrul Serviciului Resurse 

Umane a desfasurat urmatoarele activitati: 

 



 

▪ au fost intocmite, distribuite si centralizate documentele necesare 

depunerii declaratiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor 

personale si suplimentare de impozit pe anul 2014; 

▪ s-a procedat la informarea tuturor serviciilor din aparatul propriu 

al primarului si a personalului contractual asupra obligativitatii 

depunerii rapartelor de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale personalului contractual si a functionarilor publici, 

precum si la centralizarea acestora, pentru activitatea desfasurata in 

perioada 01.01.2014-31.12.2014; 

▪ s-a procedat la programarea concediilor de odihna aferente anului 

2014, pentru toti angajatii insitutiei; 

▪ in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind 

integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea , 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 

precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative 

s-a procedat la distyribuirea, centralizarea si transmitewrea catre 

Agentia Nationala de Integritate a unui numar de 107 declaratii de 

avere si a unui numar de 107 declaratii de interese actualizate a 

functionarilor publici si a personalului contractual de conducere; 

▪ in conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2004- privind dosarul 

profesional al functionarilor publici, in vederea asigurarii 

gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane, precum si pentru 

urmarirea carierei functionarului public, s-a procedat la 

actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarelor 

profesionale ale functionarilor publici precum si a registrului de 

evidenta a functionarilor publici: 

▪ in conformitate cu H.G. 500/2011 privind registrul general de 

evidenta a salariatilor Compartimentul Personal a desfasurat 

activitati cu privire la actualizarea, modificarea, suspendarea si 

incetarea contractelor individuale de munca pentru un numar de 

aproximativ 65 de persoane incadrate in functii contractuale; 

▪ a fost organizat concurs pentru ocuparea unei functii publice 

unice vacante din cadrul institutiei noastre. Astfel, in conformitate 



cu prevederile H.G. nr. 611/2008- privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, a fost informata Agentia 

Natioanala a Functionarilor Publici pentru organizarea unui 

concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice vacante: 

inspector in cadrul Serviciului Taxe si Impozite; 

▪ au fost organizate concursuri pentru ocuparea unui numar de 4 

posturi vacante aferente personalului contractual din cadrul 

Structurii Functionale “Prestari Servicii Municipale Moreni”; 

▪ s-a procedat la intocmirea actelor pentru incetarea contractelor 

individuale de munca pentru un numar de 7 persoane; 

▪ la toate aceste concursuri Compartimentul Personal a asigurat: 

1. informarea privind conditiile de participare la concurs, 

preluarea dosarelor de inscriere, supravegherea 

candidatilor in timpul probelor scrise si a probelor de 

interviu; 

2. intocmirea Proceselor- Verbale de concurs; 

3. demersurile de incadrare in munca pentru noii angajati: 

▪ in cursul anului 2014, s-au intocmit formele de lichidare 

prevazute de lege pentru un numar de 10 persoane, in urma 

incetarii raporturilor de munca sau de serviciu; 

▪ in cursul anului 2014 au fost initiate un numar de 57 dispozitii, 

avand ca obiect: 

1. numirea in functii publice; 

2. incadrarea cu contract individual de munca; 

3. incetarea raporturilor de serviciu; 

4. incetarea raporturilor de munca; 

5. schimbarea functiei publice; 

6. acordarea concediului platit pentru ingrijirea copilului in 

varsta de pana la doi ani: 

7. promovarea in grad si avansare in treapta profesionala a 

personalului contractual; 

8. reluare activitate dupa suspendare; 

9. constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de 

solutionare a contestatiilor; 

10. suspendarea raporturirlor de serviciu. 



▪ au fost intocmite si centralizate urmatoarele situatii statistice: 

S1 lunar- privind ancheta asupra castigurilor salariale, S2- 

privind ancheta salariilor, S3- privind costul fortei de munca in 

anul 2013, LV-trimestrial- privind ancheta locurilor de munca 

vacante pe trimestru care se transmit catre Institutul National de 

Statistica; 

▪ au fost completate, inregistrate si eliberate aproximativ: 

1.526 de adeverinte medicale, adeverinte de venit si adeverinte 

privind vechimea in munca; 

2.620 de cereri de concediu de odihna, concediu fara plata; 

3.77 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 standars de raportare 

trimestriala si semestriala pentru monitorizarea respectarii 

normelor de conduita. 

 

Compartimentul Salarizare a desfasurat urmatoarele activitati: 

1. Au fost intocmite state de plata lunare pentru salariatii 

institutiei, pentru consilierii municipali, si pentru prestari 

servicii; 

2. Au fost completate situatii recapitulative pentru controlul 

salariilor; 

3. Au fost intocmite declaratiile lunare privind obligatiile de 

plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta 

nominala a persoanelor asigurate D112; 

4. A fost intocmita declaratia informativa privind impozitul 

retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe 

beneficiar de venit D205; 

5. Au fost prelucrate in programul de salarii: 

- 12 foi colective de prezenta; 

- 72 cereri ale salariatilor de  concediu de odihna, concediu 

fara plata, rechemari; 

- 77 concedii medicale; 



- 53 dispozitii privind modificarea gradatiei; 

6.A fost intocmita lunar documentatia cu privire la acordarea 

majorarilor salariale pentru functionarii publici care desfasoara 

activitate in cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare; 

7. S-au gestionat si urmarit cheltuielile de personal; 

8. S-au intocmit un numar de 4 cereri de restituire indemnizatii 

certificate medicale catre casa de Sanatate Dambovita; 

9. S-au reactualizat lunar perioadele de vechime ale salariatilor; 

10.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, instructiunile proprii de securitate si sanatate in 

munca pentru activitatile desfasurate in cadrul institutiei, 

program de activitate, etc.) 

2. Instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca, conform tematicii anuale aprobate de conducatorul 

institutiei, pentru cele trei faze: instruirea introductiv-

generala, instruirea la locul de munca, instruirea periodica. 

3. Instruirea angajatilor pentru a aplica masurile de acordare a 

primului ajutor, stingere a incendiilor si evacuarea 

lucratorilor. 

4. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a 

masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a 

instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si 

responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca stabilite prin fisa postului. 



5. Indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de 

prevenire si protectie. 

6. Luarea masurilor pentru asigurarea mediului de munca si 

conditiilor de lucru sigure si fara riscuri pentru securitatea si 

sanatatea angajatiilor. 

7. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de 

protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a 

instalatiilor de ventilare. 

8. Evidenta echipamentelor de munca si efectuarea verificarilor 

periodice de persoane competente. 

9. Efectuarea controlului medical periodic angajatilor, de catre 

medicul de medicina muncii. 

10. Intocmirea fiselor de expunere la riscuri profesionale pentru 

activitatile desfasurate de lucratori istitutiei. 

11. Organizarea sedintelor trimestriale ale Comitetului de 

Securitate si Sanatate in Munca si intocmirea proceselor 

verbale de sedinte. 

12. 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 cresterea eficientei serviciilor si 

activitatilor interne, respective reducerea costurilor interne. 

2. Stabilirea si analizarea obiectivelor sistemului de 

management integrat, inclusiv a celor necesare pentru 

indeplinirea cerintelor referitoare la serviciile oferite de 

institutie. 

3. Mentinerea controlului asupra aspectelor de mediu pentru a 

minimiza efectele acestora, contribuind astfel la prevenirea 

poluarii si la promovarea principiilor dezvoltarii durabile. 

4. Completarea a 180 de chestionare pentru evaluarea 

satisfactiei cetatenilor in scopul initierii actiunilor necesare, 



pentru cresterea satisfactiei acestora si a imbuntatirii 

perfoprmantei serviciilor oferite de institutie. 

5. Elaborarea de noi proceduri operationale si actualizarea 

celor existente in conformitate cu prevbederile legislatiei in 

vigoare pentru documentarea activitatilor institutiei. 

6. Planificarea si realizarea la termenul stability a auditului 

intern, a instruirilor in domeniul managementului integrat si 

a analizei effectuate de management. 

7. Monitorizarea stadiului de realizare al corectiilor, actiunilor 

corective si actiunilor preventive stabilite in rapoarte de 

neconformitate, rapoartele de observatii sau rapoartele de 

analiza a SMI. 

8. Recertificarea Sistemului de Management Integrat Calitate- 

Mediu implementat in cadrul institutiei de organismul de 

certificare ALPHA CERT. 

9. Rezolvarea observatiilor auditorilor organismului de 

certificare prin instruirea corespunzatoare a personalului, 

implementarea masurilor stabilite. 

 

Compartimentul Activitatii Culturale, comunicare , a desfasurat 

urmatoarele activitati: 

 

Pe parcursul anului 2014, au avut loc urmatoarele manifestari si 

activitati publice: 

1. Spectocolul “ UN ZAMBET DE PRIMAVARA!” 

In parteneriat cu Scoala Art Canto Morena si Clubul 

Copiilor, am organizat pe 7 martie spectacolul “ Un zambet 

de primavera!”, eveniment dedicate tuturor mamelor si 

femeilor din localitate. Programul a cuprins interpretari 

musicale,momente poetice si scenete de teatru. 

 

2. PRELUAREA CLUBULUI FLACARA 

In data de 19 martie 2014, la sediul OMV Petrom Bucuresti, au 

fost semnate documentele necesare in vederea preluarii cu titlu 



gratuit de catre municipalitatea morenara a Clubului Flacara din 

localitate. 

3. ZILELE BIBLIOTECII MUNICIPALE 

Municipalitatea morenara a continuat si in anul 2014 traditiile 

culturale locale si promovarea actelor de cultura si de creatie 

culturala autentice, acordand o atentie deosebita tuturor celor care 

doresc sa participle la astfel de evenimente. 

Inclus in Agenda culturala din acest an, evenimentul “Zilele 

Bibliotecii Municipale Moreni” s-a aflat la cea de a XVI-a editie si 

s-a desfasurat in perioada 14- 15 mai 2014, incluzand simpozioane, 

medalioane literar-artistice, intalniri cu scriitorii locali si judeteni, 

lansari de carte, expozitii tematice. 

4. ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

Pe 1 iunie 2014, in parteneriat cu Clubul Copiilor Moreni, am 

organizat spectacolul “Lumea povestilor, lumea copiilor!”, 

manifestare dedicate tuturor copiilor din localitatea noastra. 

5. CAMPIONATUL NATIONAL DE MOTOCROS 

In perioada 17- 18 iunie 2014, au avut loc pe Pista de la Sangeris 

Etapa Campionat Regional de Motocross”Cupa Moreni” si Etapa 

Campionat National de Endurocross, evenimente la care au 

participat competitori din toata tara. 

     6.   FESTIVALUL NATIONAL”CUNUNA PETROLULUI” 

In perioada 19- 21 iunie 2014, a avut loc cea de a VI-a editie a 

Festivalului- Concurs National de Muzica Usoara si Muzica 

Populara”Cununa Petrolului”- cotat ca cel mai bun festival de gen 

din tara. Sectiunile la care au participat concurentii au fost: Muzica 

usoara- interpretare si creatie, Muzica populara si folclor, Grupuri 

vocal- instrumente pop-rok, Ateliere de lucru sculptura si pictura. 

    Au sustinut recitaluri Luminita Anghel, Adrian Daminescu, 

Matilda Pascal Cojocarita, Ilie Micolov, Laurentiu Cazan, Mihai 

Constantinescu, Corina Dragomir. La aceasta editie au participat 

peste 200 de elevi de la 30 de Cluburi si Palate ale copiilor din 

tara. 

7.TEATRUL LA MORENI 



- In data de 26 februarie, am organizat spectacolul de teatru pentru 

copii “Fata babei si fata mosului”, o adaptare dupa Ion Creanga. 

Reprezentatiile au fost sustinute de Teatrul Plai din Bucuresti. 

- Pe 22 iunie 2014, Primaria municipiului a adus la Moreni 

reprezentantia piesei de teatru “CLINICA”, in regia lui Aurel 

Palade. Sala Clubului Flacara a fost arhiplina, rasplatind din plin 

prestatia de exceptie a actorilor Teatrului de Comedie din 

Bucuresti: George Mihaita, Virginia Mirea, Delia Seceleanu, 

Valentin Teodosiu, Florin Dobrovici, Serban Georgevici. 

8.  SIMPOZIONUL DE SCULPTURA “VASILE BLENDEA” 

In parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, Centrul Judetean 

de Cultura si Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta 

din Romania, am organizat in perioada 1- 20 iulie 2014 prima 

editie a taberei de sculptura “Vasile Blendea”. Au participat 

sculptorii Marius Viorel Ivanovici (Pitesti), Jorge Mafu 

(Bucuresti), George Tanase(Bucuresti), Ilarion Voinea (Cluj 

Napoca), Lucian Tudorache(Piatra Neamt). 

9.“COPII, SALVATI PLANETA ALBASTRA!” 

“In perioada 8-10 iulie 2014, s-a colaborat cu compartimentul de 

mediu pentru organizarea in bune conditii a Simpozionului-

Concurs International “Copii, salvati planeta albastra!”, alaturi de 

Clubul Copiilor. Evenimentul a ajuns astfel la cea de aX-a editie. 

Concursul s-a bucurat de participare nationala si internationala si a 

avut 4 sectiuni: Abilitati practice, Creatii literare Proiecte de 

mediu- referate elevi, Simpozion cadre didactice. 

10. Proiectul “AMBASADORUL DE TINERET 2B” 

In perioada 03.02- 31.12.2014, am implementat proiectul 

Ambasadorul de tineret 2B, finantat de Comisia Europeana prin 

Programul Tineret in Actiune. Proiectul s-a desfasurat in 

parteneriat cu Turrisespacos Empresa Municipal (Directia de 

Cultura, Tineret, Sport a Primariei municipiului Torres Novas). 

Scopul proiectului a fost implicarea a 32 de tineri din Moreni si 

Torres Novas in activitati de constientizare, dezvoltare, cunoastere, 

sport si sanatate pe parcursul a 16 zile. Obiectivul general al 

proiectului a fost promovarea sportului ca stil de viata sanatos. 



Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 1. Cresterea 

interesului pentru activitati sportive, dezvoltarea spiritului sportiv 

si de echipa, 2. Combaterea utilizarii exagerate a calaculatorului 

prin activitati desfasurate in aer liber, 3. Dezvoltarea individuala a 

participantilor prin educatie non-formala, 4. Constientizarea 

protectiei mediului inconjurator, 5. Constientizarea diversitatii 

umane prin incluziunea sociala, 6. Dezvoltarea creativitatii prin 

diversitate culturala si cetatenie europeana. Grupul tinta al 

proiectului a fost format din 32 de tineri cu varsta cuprinsa intre 

13- 25 de ani (16 tineri din Moreni si 16 tineri din Torres Novas). 

Beneficiarii directi au fost cei 32 de tineri participanti, iar 

beneficiarii indirecti au fost ceilalti tineri care implicati in 

activitatile de pe parcursul celor 16 zile ale schimbului bilateral 

itinerant, precum si cetatenii din cele doua comunitati locale. 

11. ADERAREA LA A.L.Z.I.A.R. 

In cadrul Adunarii Generale din perioada 17- 19 septembrie 2015, 

municipiul Moreni a devenit membru al Asociatiei Localitatilor si 

Zonelor Istorice si de Arta din Romania, un pas important pentru 

protejarea patrimoniului cultural si istoric din localitate. Aderarea a 

fost prilejuita de implinirea a 10 ani de activitate A.L.Z.I.A.R.. 

Principalul scop al organizatiei este conservarea, protejarea si 

valorificarea patrimoniului prin punerea in practica a unor mijloace 

si actiuni specifice. 

12. ZIUA EDUCATIEI NON- FORMALE 

In perioada 10- 11 octombrie 2014, s-a organizat cea de a doua 

editie a Zilei Educatiei Non- Formale. Activitatile desfasurate : 

“Erasmus+: un PLUS pentru viitorul tau!”- prezentare Erasmus+, 

Ambasadorul de tineret 2B si aplicare de metode de educatie non-

formala (Liceul I.L.Caragiale din Moreni), “Europa. Romania. 

Portugalia”- atelier de lucru (Scoala gimnaziala nr. 4 Moreni), “De 

dincolo de bariere…”- metode de educatie non- formal ape 

intelesul tuturor- atelier de lucru si dezbatere(Clubul Copiilor 

Moreni), “Fii creative! Implica-te!”- atelier de lucru si campanie de 

constientizare(Clubul Copiilor Moreni), Treasure hunt. 

13.  CAMPANII DE IMPLICARE SOCIALA 



 

- DIN SUFLET DE COPIL… UN ZAMBET PENTRU 

COPII! 

La initiativa clasei a IV D de la Scoala gimnaziala nr. 4 Moreni, 

inv. Angelica Mircescu, cu sprijinul Primariei municipiului 

Moreni, pe 30 mai 2014 au fost oferite cadouri(haine, dulciuri, 

produse de stricta necessitate) copiilor nevoiasi din localitate. 

Astfel, 20 de copii cu probleme sociale, proveniti din familii cu 

o situatie materiala grea, au primit din suflet de la alti copii nu 

numai cadouri, ci si o imbratisare si incurajarea de a merge mai 

departe. 

 

- ZIUA PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

Pe 3 decembrie, pentru a celebra cum se cuvine Ziua Persoanelor 

cu Dizabilitati, am organizat organizat o intalnire la Centrul de 

Recuperare pentru Persoane cu Handicap Tuicani, ocazie cu care 

tinerii din localitate au stat de vorba cu persoanele 

institutionalizate in aceste centre si le-au oferit cadouri si produse 

alimentare. 

 

- CRACIUNUL INTR-O CUTIE DE PANTOFI! 

In perioada sarbatorilor de iarna, a fost organizata cea de a III-a 

editie a acestei campanii de implicare sociala, in parteneriat cu 

elevii Liceului I.L.caragiale, pentru a oferi cadouri copiilor 

dezavantajati din punct de vedere. 

 

13. SPECTACOLUL “CETINA DE BRAD” 

Pe 21 decembrie, Primaria municipiului Moreni a organizat in 

colaborare cu Scoala Art Canto Morena si Clubul Copiilor un 

spectacol extraordinar de colinde si cantece traditionale romanesti 

specifice perioadei de iarna”Cetina de brad”, la care au participat 

peste 200 de persoane . 

Organizatorii au oferit la finalul spectacolului daruri pentru toti 

copii prezenti. 

 



15 .  “COLINDUL DE PE TISA” 

 

Sub indemnul “Pastram. Continuam. Promovam. Traditiile 

morenarilor!”, am organizat pe 23 decembrie Colindul de pe Tisa, 

manifestare publica ce a cuprins un spectacol stradal, foc de 

artificii si colindarea de catre copii prezenti. 

     

16. MANIFESTARI PUBLICE NATIONALE 

Am organizat si coordonat manifestari publice cu prilejul unor 

evenimente nationale de o importanta majora: ZIUA 

NATIONALA A ROMANIEI, ZIUA EUROPEI, ZIUA 

VETERANILOR DE RAZBOI. 

 

17. COMUNICARE 

In anul 2014, am organizat 6 conferinte de presa si am remis 18 

comunicate si informari de presa. 

Informatiile furnizate de Primaria municipiului Moreni prin 

compartimentul de specialitate au fost transmise de urmatoarele 

institutii media: Ziarul Dambovita, Ziarul Jurnal de Dambovita, 

Ziarul Impart Dambovitean, Ziarul Gazeta Munteniei, Ziarul 

Incomod Dambovitean, Ziarul Sock dambovitean, Radio Minisat, 

Columna TV, MDI TV, precum si de site-urile cu profil de stiri si 

informatii din judetul Dambovita. 

A fost actualizat permanent site-ul institutiei 

www.primariamoreni.ro, fiind imbunatatita structura si prezentarea 

grafica, prezentarea cu o interfata proietenoasa pentru utilizatori, 

asigurand astfel o comunicare eficienta cu cetatenii municipiului 

Moreni si cu celelalte persoane sau institutii publice/private 

interesate de activitatea institutiei si de localitate. 

De asemenea, a fost permanent actualizata pagina de Facebook a 

institutiei, la sfarsitul anului fiind inregistrati 3.424 de prieteni. 

In anul 2014, site-ul institutiei a avut 16603 de vizitatori 

contorizati, iar pe adresa de e-mail contact@primariamoreni.ro au 

fost inregistrate in evidentele compartimentului un numar de 755 

de e-mailuri. 

http://www.primariamoreni.ro/
mailto:contact@primariamoreni.ro


 

18. PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, am cooperat cu 

organismele de specialitate  si cu institutiile publice cu atributii in 

domeniu pentru protejarea monumentelor istorice si a 

monumentelor de for public. In anul 2014, a avut loc o noua 

inventariere a monumentelor de for public la solicitarea institutiilor 

de la nivel national. 

 

19. ALTE ACTIVITATI 

Primaria municipiului Moreni a acordat prin intermediul 

compartamentului de specialitate sprijin organizatoric si logistic 

institutiilor de invatamant din localitate pentru organizarea 

diverselor activitati scolare sau extrascolare, participand active la 

imbunatatirea sistemului de colaborare dintre institutiile 

subordinate administratiei publice municipale, realizand materiale 

de publicitate si informare pentru Scoala nr. 1, Scoala nr. 3, Scoala 

nr. 4, Liceul nr. 1, Liceul nr. 2 si pentru gradinitele din localitate. 

S-a asigurat permanent legatura cu institutiile de cultura de la nivel 

local, judetean si national, cu alte institutii publice sau cu mediul 

privat, cu mass-media locala si nationala. De asemenea, am 

asigurat legatura in privinta sprijinirii si incurajarii participarii 

tinerilor la viata comunitatii locale prin implicarea in diverse 

activitati socio-culturale si de voluntariat. 

Pe parcursul anului 2014, s-a asigurat sprijin organizatoric si 

logistic, realizand procesul de comunicare si de promovare a 

Clubului Sportiv Municipal Moreni, astfel incat competitiile 

sportive desfasurate sa fie cunoscute de toti cetatenii din localitate, 

dar si de alte persoane de la nivel national interesate de fenomenul 

sportiv. 

 

Compartimentul informatica a desfasurat urmatoarele activitati: 

1. S-a acordat asistenta tehnica la executia aplicatiilor pentru 

toate compartimentele primariei, in special la raportarea 

darilor de seama bugetare (proiecte de buget, declaratii 



fiscale) pentru serviciul buget contabilitate, in instalarea si 

raportarea datelor la asistenta sociala-gaze, in lucrul cu 

aplicatiile devizelor de lucrai (DOCLIB) si autorizatiilor de 

constructie (GAC) de la directia tehnica; 

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 solicitarile pentru probleme legate de 

echipamentele de calcul si imprimare din primarie, s-au 

trecut in Registrul pentru evidenta interventiilor service si s-a 

tinut legatura permanenta cu firma specializata 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 si functionarea in 

conditii optime a retelei de calculatoare precum si a aplicatiei 

de incasare impozite sit axe; 

5. Conceperea si intretinerea permanenta a bazei de date 

“Nomenclatorul stradal”; 

6. Intretinerea portalului M.A.I., upload-area fisierelor 

transmise de serviciile din institutie de cate ori a fost necesar; 

7. Intretinerea portalului INSSE si E-DEMOS si completarea 

on- line a situatiilor statistice la care s-a dorit a se face 

rapoarte on-line; delegare responsabilitati respondent pentru 

situatiile care implica alte servicii sau compartimente ale 

primariei; 

8. Intretinerea si dezvoltarea site-ului primariamoreni.ro si a 

aplicatiei pe cele 3 infochioscuri instalate pe raza 

municipiului Moreni; 

9. Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 

2012-2014 la nivelul UAT Moreni; 

10. Sarcini legate de functia de secretar al comisiei pentru 

monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a 



dezvoltarii Sistemului de Control Managerial (SCIM) din 

cadrul primariei; 

11. Responsabil contract colaborare cu Agentia pentru 

Agenda Digitala a Romaniei(AADR) din subordinea 

Ministerului pentru Societatea Informationala (MSI), 

administrare Punct de Contact Unic electronic (PCUe); 

12. Presedinte comisia de inventariere nr. 2- Obiecte de 

inventar 

     13. Intocmirea si raportarea situatiei AS-TIC “Cercetare 

Statistica referitoare la utilizarea produselor tehnologiei informatiei 

si comunicatiilor (TIC) in Administratia Publica in anul 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENTA 

SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA 

 

Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din 

cadrul Primariei municipiului Moreni, este constituit din 

urmatoarele compartimente: 

● Compartiment Ajutor Social 

● Compartiment Alocatii 



● Compartiment Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala 

● Compartiment Protectia Copilului 

● Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap 

● Compartiment Asistenti Personali 

 

ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA 

 

MISIUNEA 

▪ Monitorizarea si protectia sociala a persoanelor varstnice in 

scopul prevenirii marginalizarii si excluziunii sociale; 

▪  Prevenirea si depsirea unor situatii de dificultate, vulnerabilitate 

sau dependenta in scopul pastrarii autonomiei persoanelor 

varstnice; 

▪  Aolicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind minim 

garantat, modificata si completata; 

▪  Identificarea persoanelor sau categoriilor de persoane aflate in 

stare de risc social in vederea initierii si dezvoltarii de noi 

programe  de asistenta si protectie sociala; 

 

ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA 

 

    In perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2014, 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, aproxim- 

1230 

- acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificata si completarea, in medie 

10 dosare/lunar, actualizarea dosarelor lunar, efectuarea 

anchetelor sociale semestrial, intocmirea situatiei 

centralizatoare privind beneficiarii de ajutor social (207 

dosare/lunar). 

- ajutor de inmormantare      -     5; 



- indemnizatie cuvenita parintilor sau reprezentantilot legali ai 

copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap 

grav conform Legii 488/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanei cu handicap- 196 dosare/luna; 

- alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010  -  

152 dosare. 

Urmarirea lor lunar, actualizarea documentelor trimestrial; 

- indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 

ani, conform Legii 148/2004 privind sustinerea familiei 

pentru cresterea copilului – 115 dosare. 

- ajutor de incalzire cu lemne- 49 dosare 

- ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale- 678 dosare 

- ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica- 12 

dosare 

- dosare pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii – 170 

dosare 

- cereri pentru instituirea curatelei –  12 

- adeverinte de ajutor social           - 190 

- plata asistentilor personali ai persoanei cu handicap grav – 

7/lunar 

- intocmirea documentelor necesare , a statelor de plata, 

verificarea pe teren a indeplinirii sarcinilor de serviciu din 

fisa postului 

- acordarea de produse alimentare prin programul European 

POAD categoriilor de beneficiari stabilit conform HG 

799/2014- 2190 de persoane. 

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 

 

 



   Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor din cadrul 

Primariei municipiului Moreni este constituit din urmatoarele 

compartimente: 

● Compartiment Evidenta Persoanelor 

● Compartiment Stare Civila 

 

ACTIVITATEA DESFASURATA 

 

 In vederea realizarii atributiilor specifice activitatii de stare 

civila si evidenta persoanelor, in baza Planurilor de masuri si 

activitati pentru anul 2014, in conformitate cu legislatia in 

vigoare si indrumarile date de forurile superioare, in cursul 

anului 2014 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 

pe anul 2014; 

- s-a desfasurat o pregatire continua a personalului prin 

prelucrarea saptamanala si lunara a radiogramelor, 

circularelor si a dispozitiilor emise de catre forurile 

superioare, precum si a legislatiei specifice, intocminsu-se 

lunar procesul verbal de instruire, precum si prin participarea 

lucratorilor serviciului la convocarile trimestriale organizate 

de Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor 

Dambovita; 

- activitatea de mediatizare a prevederilor actelor normative 

care reglementeaza activitatea de punere in legalitate a 

cetatenilor romani cu acte de identitate, s-a realizat prin 

publicarea actelor necesare pe site-ul Primariei Municipiului 

Moreni si transmiterea informatiilor necesare tuturor 

primariilor si unitatilor de politie din comunele arondate; 

- 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 arrest 

preventive din cadrul unitatilor de polities au in penitenciare. 

In acest sens au fost puse in legalitate un numar de 167 

persoane, din care: 103 persoane private de libertate, aflate in 

Penitenciarul Margineni si 64 beneficiari internati in centrul 

de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu handicap 

Moreni-Tuicani; 

- s-a pus un accent deosebit pe integrarea copiilor de etnie 

roma in societate si pe eliberarea actelor de stare civila 

persoanelor indreptatite; 

- au fost puse in legalitate cu acte de identitate si vize de 

resedinta un numar de 5278 persoane, dupa cum urmeaza: 

a) 4792 persoane prin emiterea cartilor de identitate; 

b)  170 persoane prin emiterea cartilor de identitate provizorii; 

c)  316 persoane prin acordarea vizei de resedinta. 

 A fost actualizata componenta locala a RNEP, prin operarea 

urmatoarelor mentiuni: 

-  in conformitate cu prevederile art. 19- art. 25 din H.G. 

1375/2006, au fost operate un numar de 418 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 448 persoane s-a operat mentiunea de 

deces; 

- in conformitate cu dispozitiile art. 43 din H.G. 1375/2006, au 

fost operate un numar de 81 mentiuni de divort; 

- in baza comunicarilor effectuate de catre Serviciul Public 

Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple al 

Judetului Dambovita, au fost operate in componenta locala a 

RNEP un numar de 22 mentiuni de stabilire a domiciliului in 

strainatate. 

     In perioada 01.01.2014- 31.12.2014 au fost solutionate toate 

erorile din listele primite de la D.P.C.E.P. Dambovita. 



     La solicitarea institutiilor publice cu atributii in domeniul 

apararii, ordinii publice, securitatii si justitiei, institutiilor 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, 

au fost verificate in componenta locala a RNEP un numar de 

285 persoane. 

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

evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 

cetatenilor romani s-au aplicat un numar de 5 sanctiuni 

contraventionale, valoarea amenzilor fiind in cuantum de 200 

RON. 

   Situatiile mai deosebite au fost rezolvate in cadrul 

programului de audiente, in acest sens fiind primite in audienta 

in anul 2014, un numar de 2 persoane. 

  Pe linia reducerii persoanelor cu acte de identitate expirate, au 

fost verificate persoanele ale caror acte de identitate au expirat 

in cursul anului 2014, fiind intocmite si invitatii care au fost 

distribuite cetatenilor cu ajutorul Politiei Locale a municipiului 

Moreni si a lucratorilor de la Posturile de Politie ale comunelor 

arondate. 

   S-a actualizat deasemenea Registrul National de Evidenta a 

Persoanelor cu informatiile din procesele verbale transmise de 

politisti referitoare la persoanele care nu au solicitat eliberarea 

cartilor de identitate in termenul prevazut de lege. 

   Au fost verificate, completate si transmise la Agentia 

Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita un numar 

de 47 formulare E401. 

 

  Pe linie de stare civila: 

 

      Au fost intocmite un numar de 456 acte de stare civila, din 

care: 183 acte de nastere, 101 acte de casatorie si 172 acte de 

deces. 



     Au fost eliberate un numar de 39 extrase pentru uz oficial, 65 

dovezi de stare civila si un  numar de 1171 certificate de stare 

civila, din care: 772 certificate de nastere, 194 certificate de 

casatorie si 205 certificate de deces. 

     Au fost solutionate un numar de 52 solicitari avand ca obiect 

transcrierea certificatelor de stare civila intocmite in strainatate 

si un numar de 8 solicitari privind rectificarea actelor de stare 

civila. 

     Au fost operate un numar de 759 mentiuni pe marginea 

actelor de nastere. 

     In cursul anului 2014 au fost solutionate un numar de 3 

dosare de schimbare de nume si un numar de 5 cereri de divort 

pe cale administrativa. 

  

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI MORENI 

 

 In anul 2014 Politia Locala a desfasurat 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 sprijinire, protectie si colaborare cu functionarii 

Primariei municipiului Moreni in cadrul unor activitati 

intreprinse de acestia in indeplinirea atributiilor de serviciu si 

care implicau prezenta politistilor locali in mijlocul 

cetatenilor; 

- colaborarea cu inspectorul commercial pe timpul efectuarii 

de controale care au vizat verificarea comerciantilor sau 

agentilor economic ice isi desfasoara activitatea pe raza 

municipiului Moreni, precum si alte reclamatii . 



- participarea la actiunile intreprinse de Serviciul Domeniu 

Public-Privat, Cadastru, Agricol. 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 publice3 cu ocazia distribuirii 

ajutoarelor sociale; 

- asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia desfasurarii 

Zilei Nationale a Romaniei, 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, cat si pentru indepartarea persoanelor care nu-si 

justificau prezenta in respectivele unitati de invatamant; 

- masuri de ordine in perioada desfasurarii examenelor de 

capacitate ori cu prilejul deschiderii noului an scolar; 

- asigurarea ordinii si linistii publice in zona institutiilor de 

cult, pentru buna desfasurare a slujbelor religioase; 

- actiuni de sprijinire a organelor locale de politie prin 

organizarea de patrule mixte pet imp de zi in scopul 

asigurarii climatului de siguranta a cetatenilor si a prevenirii 

procedurii de fapte antisociale; 

- actiuni de sprijinire a personalului serviciului de dezvoltare 

in actiunile intreprinse pe raza municipiului Moreni; 

- actiuni de sprijinire a serviciului de evidenta populatiei in 

vederea anuntarii cetatenilor privind efectuarea cartilor de 

identitate. 

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 agreement, in protejarea spatiilor verzi, 



combaterii comertului stradal illicit contribuind astfel la oferirea 

de servicii de calitate in aceasta privinta 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. 

     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 2014 au fost aplicate un numar de 5 

sanctiuniin valoare totala de 1450 lei din care- HCL- 450 lei, 

Legea 61/1991R – 1000 lei. Persoane avertizate scris- 0, 

persoane avertizate verbal-46, persoane legitimate- 50, persoane 

predate  Politiei municipiului Moreni-0. 

     In acelasi timp, acestia 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 illegal precum si indepartarea 

animalelor de pe domeniul public. 

   Activitatea politistilor locali s-a desfasurat nintr-o buna si 

permanenta colaborare cu agentii Politiei Municipale, fiind 

functionale intotdeauna patrule mixte 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, cresterea sigurantei cetateanului, cresterea 

sigurantei in zona institutiilor de invatamant si prevenirea 



criminalitatii stradale in sistem integrat pe raza municipiului 

Moreni. 

 

Obiectivele propuse pe anul 2015 

- perfectionarea continua a personalului Politiei Locale, 

alcatuit din politisti locali; 

- dotarea Politiei Locale cu logistica necesara desfasurarii unei 

activitati fluente si eficiente; 

- Elaborarea unor planuri de actiune sezoniere, in conformitate 

cu nevoile reale ale municipiului; 

- Imbunatatirea comunicarii cu cetatenii-dezvoltarea unei 

metode eficiente de abordare a cetatenilor, de catyre politistii 

locali, respectiv, implementarea unei modalitati la fel de 

eficiente in privinta abordarii politistilor locali de catre 

cetateni; 

- Uniformizarea tinutei polistilor locali; 

- Implementarea unei modalitati de instruire zilnica a 

politistilor locali la intrarea in tura, fiind prelucrate, de catre 

sefii de tura(acolo unde exista), 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. 

 

 

 

 



ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE 

PROTECTIE CIVILA 
 

 

 

          Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii 

nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati, masuri 

si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar 

si de informare publica, planificate, organizate si realizate in 

scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a 

dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului 

impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, 

conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si 

asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor 

afectate. 

      Activitatea deprotectie civila este de interes national, are 

caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce 

revin, potrivit Legii 481/2004, modificata si completata cu 

Legea 212/2006, Legii 307/2006, autoritatilor administratiei 

publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept 

public si privat romane, precum si persoanelor fizice. 

    In anul 2014 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 avtivitate a structurilor de 

interventie, ata 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 meteorological a 

Regiei Apelor Romane precum si de la Inspectoratul pentru 

Situatii de4 Urgenta “Basarab I” al judetului Dambovita, prin 

note telefonice; 

- realizarea cooperarii cu toate organismele specializate pentru 

limitarea si inlaturarea fenomenelor meteo periculoase 

(precipitatii abundente, descarcari electrice, intensificari ale 

vantului, grindina) , atentionarea cetatenilor pentru curatirea 

santurilor, podetelor si decolmatarea vailor torentilor si 

paraurilor. 

- realizarea planului de masuri pentru atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populatiei; 

- stabilirea punctelor de prim ajutor si distribuire a apei 

potabile pentru populatia 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 temperature extreme de 

ridicate; 

- informarea mass- mediei locale cu privire la semnificatia 

codificarii avertizarilor primite, pregatirea si difuzarea 

mesajelor specifice catre populatie; 

- s-a organizat in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta “Basarab I” al judetului Dambovita concursul Scolar 

de protectie civila “Cu viata mea apar viata”- faza pe 

localitate, echipajul Grupului Scolar Industrial de Petrol 

Moreni calificandu-se in faza pe judet; 

- realizarea Planului de analiza si acoperire a Riscurilor la 

nivelul municipiului Moreni; 



- reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

si adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al 

acestuia; 

- verificarea sistemului de instiintare al municipiului Moreni 

(sirene electrice de 5,5 KW); 

- participarea in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta “Basarab I” al judetului Dambovita la asanarea 

teritoriului de munitia ramasa neexplodata; 

- participarea in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta “Basarab I” al judetului Dambovita la controalele 

efectuate operatorilor economici. Cu ocazia desfasurarii 

acestei activitati au fost au fost expuse urmatoarele probleme: 

- prezentarea fluxului informational-decizional in cazul 

producerii unor situatii de urgenta si dezastre; 

- legislatia care reglementeaza activitatea de protectie civila in 

situatii de urgenta; 

- prezentarea atributiilor primarului in domeniul protectiei 

civile, organizarea si desfasurarea activitatilor de protectie 

civila; 

- organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul protectiei 

civile; 

- misiunile protectiei civile: evacuarea, adapostirea, 

instiintarea, avertizarea si alarmarea. 

Sistemul de instiintare-alarmare este organizat pe baza structurii 

teritoriale de telecomunicatii, asigurand instiintarea localitatii in 

maxim 4-5 minute. Municipiul Moreni dispune de 4 sirene 

electrice de 5,5 KW, centralizate la primarie si de alte mijloace 

de alarmare. 

   Gradul de asigurare cu mijloace de instiintare 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. 

   Fondul actual de adapostire nu asigura protectia populatiei si a 

salariatilor din localitate, deoarece majoritatea subsolurilor 



blocurilor sunt inundate, adaposturile de protectie civila si fostul 

punct de comanda fiind in aceeasi situatie. 

 

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE DEZVOLTARE    

 
In anul 2014, Serviciul Public de Dezvoltare a efectuat urmatoarele 

lucrari: 

● LUCRARI DE REABILITARE RETELE DE CANALIZARE, 

APA, ILUMINAT STRADAL SI INTRETINERE STRAZI 
 

S-au plantat arbori stradali, montat cosuri pe strada Republicii, extins 

retea iluminat stradal pe strazile Neptun si Jupiter, reparatii retea apa pe 

strazile Pascov, A.I.Cuza, Sirius, Independentei, 1 Decembrie, 

Tineretului, A. Ipatescu,  Targovistei, reparatii retea apa Parc service, 

Parc Unic, reparatii cismele stradale Parc Central sip arc Big. 

 

●  LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA IMOBILELE 

PROPRIETATEA PRIMARIEI 

Au fost executate reparatii la imobilele sin strazile I.L.Caragiale nr. 2B, 

Luceafarului, Luceafarului nr. 24, Panduri nr. 2, Biruintei, Jupiter nr. 24, 

Jupiter bl. P, Pascov nr. 20C, Panduri bl. D, ap. 14, Bana nr. 3, 22 

Decembrie nr. 56, Codrului, Teis nr. 3, 22 Decembrie nr. 70, 11 Iunie, 

Pascov nr. 20, Targovistei nr. 15, targovistei nr. 75, Petrolului- bl. 

Stadion nr. 3, Luceafarului nr.10, Garii, Pompelor nr. 38. 

 

● LUCRARI STADION FLACARA 

In anul 2014 s-a tusat terenul, s-au executat lucrari de intretinere gazon, 

s-a reparat instalatia de apa, vopsit porti acces, tribuna oficiala, tableta de 

marcaj si reparatii gard imprejmuire stadion. 

 

● LUCRARI SALA DE SPORT 

La sala de sport s-au zugravit grupurile sanitare. 

 

● LUCRARI EXECUTATE LA PIATA AGRO-ALIMENTARA 



 

In anul 2014 s-au executat reparatii la instalatiile de apa si canalizare la 

grupurile sanitare si inlocuit elemente defecte, lucrari de intretinere si 

zugraveli la boxa de lapte. 

 

● LUCRARI DE INTRETINERE IN PARCURI SI LOCURI DE 

JOACA 

 

S-au plantat arbusti ornamentali in Parcul din strada A.I.Cuza si Parcul 

Central, s-au  vopsit lampadare in  Parcul din strada A.I.Cuza, s-au  amenajat 

arcade florale in Parcul din strada A.I.Cuza, racordare la reteaua de apa din 

Parcul Central si Big, racordarea la reteaua electrica a chioscului din Parcul 

central, montat umbrelute mese loc de joaca Parc Central, reparatii banci, 

cosuri gunoi, reparatii si vopsit mobilier locuri de joaca, amenajat Parc 

Central pentru sarbatorile de iarna. 

 

● LUCRARI DISPECERAT- MONITORIZARE CAMERE 

SUPRAVE3GHERE 

   S-au executat lucrari de reparatii la  instalatia de apa si canal(racordare la 

reteaua noua), reparatii instalatie electrica. 

 

● LUCRARI LACASE DE CULT 

 

In anul 2014 s-a construit grup sanitar la Catedrala Constantin si Elena, 

amenajat curte Catedrala, s-au executat reparatii gard imprejmuire Troita 

Eroilor, amenajare retea canalizare pe strada Cimitirului. 

 

● LUCRARI CLUB FLACARA 

 

S-a reparat instalatia de apa la grupurile sanitare, si s-a zugravit interior, 

exterior. 

 

● LUCRARI DE CURATENIE SI IGIENIZARE ? 

  

In anul 2014 s-au asigurat lucrari de curatire si igienizare pe toate strazile 

municipiului, deoarece Primaria a intrerupt contractul cu firma S.C. 

Supercon S.A. 

 

●  ALTE LUCRARI 

 



S-au toaletat arbori pe strazile A.I.Cuza, Petrolului, H.C.C., Victoriei, 

Tineretului, in curtea Ploiclinicii si a Spitalului MunicipaL Moreni. S-a 

amenajat parcare pe strada neptun, s-a reparat si montat semne de circulatie, 

s-au vopsit borduripe strazile Republicii, A.I.Cuza, H.C.C. si Victoriei, s-a 

demolat gard la Policlinica, demolat cladire dezafectata la Spitalul Tuicani, 

s-a amenajat trasee pentru concursurile de Motocros, s-au amenajat alei, s-a 

placat cu gresie si montat balustrade la blocurile de pe strada Neptun, 

modernizat usi si cai de acces la blocurile 24A strada Decembrie, bl. 7 si 5 

strada Neptun. 

 

●  INTERVENTII 

 

In anul 2014 s-a intevenit in cazurile de urgenta provocate de furtuni si 

unundatii pe strazile 22 decembrie, I.L.Caragiale si Independentei, s-au 

efectuar lucrari de deszapezire si imprestierea materialului antiderapant pe 

toate strazile municipiului. 

 

 

●  LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII GRADINITE SI SCOLI 

 

In anul 2014 s-au efectuat reparatii la inslatatia de canalizare, grupuri 

sanitare la Scoala nr. 4, Gradinitele nr. 2, 4, 8, reparatii la instalatia electrica 

la Scoala nr. 4 si gradinita nr. 4, reparatii la centralele termice de la 

Gradinitele nr. 8, Tisa si Tuicani, reparat mobilier Scoala nr. 4 si gradinita 

nr. 8. 

 

●  LUCRARI EFECTUATE IN CADRUL SERVICIULUI DE PRESTARI 

SERVICII 

 

   S-au efectuat reparatii la retelele de canalizare, apa, energie electrica si 

centrale termice, la grupurile sanitare, s-au reparat si vopsit panouri 

electorale, cabine si urne de vot. 

 

  

 

    SALA DE SPORT 

 

Activitatea desfasurata in anul 2014 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 sportive a fost destinata 

programelor de antrenament ale C.S.M. Moreni( fotbal- handball- atletism). 

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

respective C.S.M. moreni- fotbal JUNIORI A,B,C,D,E si SENIORI, si-au 

desfasurat etapele din campionatul republican de juniori, respective 

campionatul judetean de seniori. 

4. In zilele de miercuri, intre orele 15,00- 17,00, Unitatea de jandarmerie din 

municipiu, si-a desfasurat activitatea de pregatire fizica din programul 

ordonat. 

5. In zilele de vineri, in intervalul orar 16,00- 18,00 Politia municipiului 

Moreni a desfasurat activitate sportive in conformitate cu programul de 

instruire propriu. 

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

inchiriata ocazional de persoane fizice, conform cu tarifele de plata conform 

Anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 15/25.02.2006. 

7. Intretinerea spatiului verde din perimetrul afferent s-a realizat in regie 

proprie. 

 

OBIECTIVE PROPUSE PE ANUL 2015 

 

- realizarea unor reparatii la vestiare, grupuri sanitare, acoperisul, 

precum repararea exterioara a cladirii. 

 

 

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MORENI 

 

In anul 2014 activitatea Clubului Sportiv Municipal Moreni s-a 

desfasurat pe doua planuri: 

1. ADMINISTRATIV 

- amenajarea terenurilor de antrenament 3 si 4; 

- compresarea terenurilor 1, 2, 3, 4 + teren Pompieri; 



- udarea pe perioada calduroasa a anului; 

- tunderea tuturor terenurilor plus pista teren; 

- marcarea terenurilor 1 si 2 pentru jocurile oficiale; 

- inceperea lucrarilor de modernizare la complexul sportiv. 

 

2. SPORTIV 

 

- participarea echipei de fotbal la Campionatul de fotbal Liga IV seniori 

+ juniori A1; 

- jocurile se disputa 34 etape Tur- retur; 

- participarea juniorilor C.D.E. in Campionatul organizat de A.J.F. 

Dambovita; 

- au fost organizate mai multe selectii pentru copiii din Moreni pe grupe 

de varsta diferite pentru cresterea unor noi talente fotbalistice; 

Pentru viitor obiectivul clar este promovarea echipei de Seniori in 

Campionatul Liga 3, descoperirea a cator mai multe talente fotbalistice si 

integrarea lor in circuitul fotbalistic local si national 

 

 

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. 

        Biblioteca are propriul Regulament de organizare si 

functionare si program anual de activitate aprobate in Consiliul 

Municipal. 

       Activitatea bibliotecii se desfasoara sub autoritatea 

administrativa a Consiliului Municipal si Primariei si in 

coordonarea metodologica si profesionala a Directiei pentru 

Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Dambovita si a Bibliotecii 

Judetene “Ion Heliade Radulescu”. 



     Avand in vedere prevederile Legii bibliotecilor (Nr. 334/2002), 

cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de 

Organizare si Functionare a Bibliotecilor Publice si resursele 

bugetare existente, Biblioteca Municipala Moreni- institutie 

reprezentativa de profil a actionat pentru dezvoltarea lecturii 

publice in localitatea noastra, avand in vedere urmatoarele 

obiective: dezvoltarea si imbunatatirea tematica a colectiilor de 

carte, periodice si alte materiale purtatoare de informatii; 

organizarea si punerea lor la dispozitia utilizatorilor; ridicarea 

calitatii serviciilor de imprumut a documentelor la domiciliu, de 

consultare in spatii de lectura, de informare comunitara si educatie 

permanenta; organizarea periodica a unor activitati de animatie 

culturala, aniversarea unor evenimente si personalitati locale si 

nationale; dezvoltarea bazei materiale si a patrimoniului pe care il 

detinem. 

     In prezent, biblioteca detine in colectiile sale 44.815 volume din 

toate domeniile cunoasterii umane, avand deci un caracter 

enciclopedic, indicele de dotare fiind de 2 carti pe locuitor. Fondul 

de publicatii este asezat in rafturi corespunzator Clasificarii 

Zecimale Universale, domeniile tematice care sunt existente in 

biblioteca fiind recomandate prin indicatoare de raft. 

    In anul 2014, in colectiile sale, au intrat 980 volume, din care 

453 volume au fost procurate din fonduri allocate de primarie, 20 

au fpst donate de catre Biblioteca Judeteana Dambovita si 507 au 

fpst donate de persoane particulare. 

   Mentionez ca valoarea celor 980 volume intrate in colectiile 

bibliotecii este de 10413,41 RON. 

   Ponderea in fondul nostru de publicatii o detin lucrarile de 

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

alte materii reprezinta circa 30%. 

   In anul 2014, situatia dezvoltarii colectiilor a fost buna, pentru ca 

s-a putut achizitiona noutati editoriale.  

   Documentele intrate in biblioteca au fost prelucrate 

biblioteconomic, conform normelor de catalogare si clasificare in 



vigoare, dupa introducerea lor in evidenta globala si individuala a 

bibliotecii. 

    In perioada la care ne referim au iesit in inventarul bibliotecii 

655 volume care au fost casate, realizandu-se in acest fel si o triere 

a fondului de publicatii, fiind scoase din circulatie volume uzate 

fizic si moral. 

    In atentia bibliotecarilor a stat si recuperarea publicatiilor 

imprumutate spre lectura utilizatorilor, studierea cerintelor de 

informare si documentare a acestora, pstrarea, reconditionarea si 

introducerea in circuitul functional a unor publicatii deteriorate. 

    In conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, 

s-a efectuat  inventarierea documentelor bibliotecii(Documentele 

specifice Bibilotecii Municipale Moreni se inventariaza periodic 

astfel:”Fondul cuprins intre 10.001 – 50.000 de documente- o data 

la 6 ani”), verificarea precedenta realizandu-se in anul 2008. 

     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 specifice 

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. 

     Prin intermediul programului “Biblionet-lumea in biblioteca 

mea”, institutia noastra asigura, tuturor cetatenilor, acces egal la 

beneficiile oferite de tehnologie, fapt care a determinat, in anul 

care a trcut, cresterea frecventei la biblioteca. 

     In anul 2014 Biblioteca Municipala Moreni a atras la lectura 

2807 utilizatori, difuzand 66842 volume. In compozitia 

utilizatorilor ponderea o detin elevii, acestia fiind, desigur, primii 

interesati in formarea lor profesionala si culturala. Principalii 

indicatori biblioteconomici orientativi au fost realizati astfel: 

indicele de atragere la lectura- 14,3%; indicele de lectura- 24 



documente/utilizator; indicele de circulatie- 1,49%; indicele de 

frecventa- 14 vizite/utilizator. 

     In anul 2014 s-a continuat organizarea unor activitati de 

animatie culturala de comunicare a colectiilor, desfasurandu-se 

lunar, a 

     

 

 

 

 


