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Raportul Primarului este un document care ofera o imagine generala a activitatii 

Primariei municipiului Moreni in anul 2018. Este o privire de ansamblu asupra modului in care 

au fost rezolvate problemele cu care s-a confruntat municipiul, asupra eficientei administratiei 

publice si modului de gestionare a bugetului local,  in contextul preocuparii pentru o deschidere 

reala si transparenta a institutiei noastre. 

Managementul eficient al bugetului local, promovarea unor proiecte si programe de 

dezvoltare, continuarea planului local de actiune avand drept scop bunastarea locuitorilor 

municipiului Moreni, au fost obiectivele urmarite de administratia locala si in decursul anului 

2018. 

Raportul Primarului cumuleaza activitatea compartimentelor aparatului de spacialitate al 

primarului, evidentiind, cu precadere, obiectivele de activitate specifice. Acest raport reflecta 

modul de desfasurare a activitatii administratiei publice locale, reprezentand un instrument prin 

care Primaria municipiului Moreni pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre modul de 

administrare al localitatii si de gestionare a banilor publici. 

 Municipiul Moreni parcurge un amplu proces de transformare, proces ce va continua și 

în perioada următoare, obiectivele, priorităţile şi proiectele viitoare urmărind diversificarea 

domeniilor de acțiune, dezvoltarea teritorială echilibrată și creșterea atractivității municipiului. 

 

PRIMAR, 

Ing. CONSTANTIN DINU 

 



COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL 

 

1. BELGHIRU MARCEL                                                   P.S.D. 

2. BOLBOTINA VIOREL                                                  P.N.L. 

3. CHIRICA CORNEL FLORIN                                      P.N.L. 

4. CHISULESCU GABRIEL                                             A.L.D.E. 

5. DINU VALERIU                                                             P.S.D. 

6. DAN CONSTANTIN                                                       P.S.D. 

7. PETRICA VALERIU                                                      P.S.D. 

8. HARABAGIU MATEI-ROBERT                                  P.N.L. 

9. IVAN GHEORGHE                                                        P.S.D. 

10. IONITA ION                                                                    P.S.D. 

11. PANA CECILIA                                                              P.S.D. 

12. PAHON NECULAE                                                        P.N.L. 

13. PETROVICI GHEORGHE                                            P.S.D. 

14. RABAEA EUGEN NICOLAE                                       P.N.L. 

15. RUSU NICOLETA MELANIA                                      P.S.D. 

16. SIPICA CON STANTIN                                                 P.N.L. 

17. STANCIU MIHAI                                                           P.S.D. 

18. TOCAN CONSTANTIN                                                 P.S.D. 

 

 

 

La initiativa Primarului municipiului Moreni, in perioada ianuartie- decembrie 2018,  

Consiliul Local Moreni s-a întrunit in 12  ședințe ordinare, 5  ședințe extraordinare  si  6 ședințe 

de indata ,adoptand un numar de 149 de hotărâri.  

Toate  ședintele Consiliului Local al Municipiului Moreni au fost publice, participând la 

acestea un numar de  63  de cetățeni . 

 

 

 

 

 



 

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA 

 

Serviciul Administratie Publica din cadrul Primariei municipiului Moreni este constituit 

din urmatoarele compartimente: 

- Compartiment Juridic Contencios 

- Compartiment Relatii Publice, Consiliere si Informare Cetateni 

- Compartiment Registratura 

- Compartiment Evidenta Docomentelor, Arhiva 

- Compartiment Indrumarea Asociatiilor de Proprietari 

 

In cursul anului 2018, au fost emise 1042 Dispozitii al Primarului, cu caracter normativ 

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

umane, asistenta sociala, protectie civila, stare civila, directie economica, directie tehnica. 

 In cursul anului 2018, Primarul municipiului Moreni, a acordat un numar de 108   

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

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

audienta au fost solutionate in marea majoritate, o parte din acestea neputand fi rezolvate intrucat 

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

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTENCIOS-JURIDIC 

    In perioada ianuarie – decembrie 2018, la nivelul institutiei  au fost inregistrate 36  litigii noi 

aflate pe rolul instantelor de judecata, dosare in care Primaria Moreni a avut calitate procesuala 

pasiva sau activa, structurate,  in functie de obiectul cauzei, dupa cum urmeaza : 

 Plangeri contraventionale – 6 dosare 

 Comunicare informatii de interes public – 1 dosar 

 Validare mandat consilier – 1 dosar 

 Stramutare –  1 dosar 

 Reconstituire vechime – 1 dosar 

 Pretentii – 1 dosar 

 Anulare acte administrative  – 1 dosar 

 Obligatia de a face  – 4 dosare 

 Reziliere contract  – 16 dosare 

 Contestatie decizie concediere – 1 dosar 

 Uzucapiune – 1 dosar 

 Plangere solutie NUP – 2 dosare 

De asemenea, institutia a fost reprezentata in litigiile aflate pe rolul  instantelor de 

judecata, litigii inregistrate in anii anteriori. 

In anul 2018 Primaria municipiului Moreni a incheiat contract de prestari servicii cu 

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

reprezentare juridica a institutiei in fata instantei de judecata, acordare de consultatii juridice la 

cerere, redactare si semnare acte, cereri si alte cai de atac, forme de executare, mediere, 

operatiuni financiare, avand o valoare de 2400 lei cu TVA pe luna. 

 



ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  REGISTRATURA 

In anul 2018 s-a inregistrat un numar de 15597 petitii (cereri, sesizari, reclamatii) si 

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

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

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

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

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

neguvernamentale.    

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI EVIDENTA DOCUMENTELOR ARHIVA 

 

In cursul anului 2018 au fost expediate catre persoane fizice, persoane juridice si diverse 

institutii un numar de 6857 adrese, din care 3323 adrese  simple si  3264 cu confirmare de 

primire.  

 In ceea ce priveste activitatea de arhivare, in cursul anului 2018 s-au inventariat si 

numerotat dosarele cu documentele produse si gestionate de institutie in anul 2017 si s-au 

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

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

 Au fost adresate Compartimentului Arhiva un numar de 211 cereri, toate fiind solutionate 

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

Moreni.  

 

COMPARTIMENT INDRUMAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI 

 

Compartimentul Indrumare Asociatii de Proprietari a urmarit in special indeplinirea 

urmatoarelor atributii in conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare si 

ale HG nr. 1588/2007 privind normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007:  

- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari prin consilierea proprietarilor de 

apartamente de bloc şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării 

asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;  

 - îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către aceasta a 

obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din 

condominiu;   

- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a 

prevederilor Legii nr.230/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Hotărârii 

de Guvern nr.1588/2007;  

- soluţionarea reclamaţiilor, petiţiilor primite de la cetăţeni, în termenele şi condiţiile stabilite de 

prevederile legale. 

 Masuri si actiuni desfasurate pentru indeplinirea atributiilor:  

1. Prin compartimentul de specialitate s-a acordat consultanţă de specialitate unui numar de 37 

de persoane, atât telefonic, cât şi direct la sediul serviciului, către conducerile asociatiilor de 

proprietari sau către cetăţeni cu privire la:  

 - procedura de înfiinţare a asociaţiei de proprietari; 



 - procedura de convocare a adunarii generale de constituire în asociaţie de proprietari;  

- procedura de obtinere a codului de identificare fiscală a asociaţiei de proprietari;  

- drepturile şi obligaţiile proprietarilor;  

- modificarea aspectului sau destinaţiei proprietăţii comune;  

- modificarea destinaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; 

 - adoptarea de hotărâri de către membrii asociaţiei;  

- întocmirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;  

- procedura de angajare sau suspendare din funcţie a administratorilor de imobil; 

 - procedura de alegere a preşedintelui, comitetului executiv precum şi a comisiei de 

cenzori;  

- folosirea proprietăţii comune; 

- modul de realizare a lucrărilor de reparaţii asupra proprietăţii comune;  

- atribuţiile preşedintelui, administratorului, comitetului executiv şi a comisiei de cenzori;  

- modul de înlocuire a preşedintelui în cazul în care este în imposibilitatea de a-şi exercita 

atribuţiile;  

- modul de utilizare în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale clădirii; 

- modul de repartizare a cheltuielilor in cadrul asociatiei atunci cand proprietarul de 

apartament sau spatiu cu alta destinatie a renuntat la folosirea unei parti din proprietatea 

comuna sau a abandonat apartamentul; 

- modul de utilizare a veniturilor realizate de asociaţiile de proprietari din activităţi 

economice sau alte activităţi (închirieri, reclame, etc);  

- modul de repartizare a diferenţelor la apă rece înregistrate între contorul general şi suma 

contorilor individuali;  

- modul de calcul şi de repartizare a cheltuielilor de întreţinere pentru persoanele care îşi 

deşfasoară activitatea în cadrul asociaţiilor de proprietari;  

- modul de înregistrare a operaţiunilor în evidenta contabilă a asociaţiilor de proprietari 

(conducerea evidentei contabile în partidă simplă);  

- modul de întocmire şi completare a registrelor şi alte documente contabile necesare în 

contabilitatea asociaţiilor de proprietari  

 

3. Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri în termenul 

legal, pentru fiecare petent. S-au inregistrat 10 sesizari in cadrul acestui compartiment, pentru 

care s-au formulat si comunicat raspunsuri.  
  

ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

 

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

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

fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia 

Romaniei si cu documentele ratificate de Parlamentul Romaniei. 

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

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

informare si Consiliere pentru Cetateni al Primariei municipiului Moreni, a intocmit prezentul 

raport, al carui continut respecta prevederile normei legale mentionate. 

In cursul anului 2018 au fost adresate institutiei un numar 10 cereri de informatii de 

interes public, la care s-a  raspuns in termenul legal prevazut de Legea nr. 544/2001. 



In anul 2018 a fost formulata  o actiune  in baza Legii nr. 544/2001, actiune respinsa de 

instanta de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Dambovita. 

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

vizitat de 12325 cetateni.        

 

 INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

- 2018       - 

 

-  Numarul de solicitari rezolvate favorabil                                            -    10 

- Numarul de solicitari respinse                                                              -     0 

- Numarul de solicitari adresate de persoane fizice                                -     5 

- Numarul de solicitari adresate de persoane juridice                             -     5 

- Numarul de reclamatii administrative                                                  -      0 

- Numarul de plangeri in instanta                                                           -      1 

- Numarul de solicitari adresate pe suport de hartie                               -      2 

- Numarul de solicitari adresate pe suport electronic                             -      8 

 

 

 

TRANSPARENTA DECIZIONALA 

Legea  nr.52/2003  privind  transparența  decizională  are  drept scop  să sporească gradul 

de responsabilitate a administrației publice fată de cetățean, ca beneficiar al deciziei 

administrative, să stimuleze participarea activă a cetățenilor in procesul de luare a deciziilor 

administrative în procesul de elaborare a actelor normative si să sporească gradul de transparență 

la nivelul întregii administrații publice . 

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

2018 participarea cetațenilor la procesul de luarea deciziilor si de elaborare a actelor  normative  

prin  afișarea  anunțului  referitor  la fiecare sedință publică la sediul  instituției, într-un spațiu 

accesibil publicului, cetațenii  având  astfel  posibilitatea  să  formuleze  sugestii  si  recomandari 

cu privire la proiectele prezentate . 

 Anunțul privind sedința publică conține data, ora si locul de desfașurare a ședinței 

publice, precum si ordinea de zi a acesteia. 

  De asemenea, proiectele de  acte normative au fost aduse la cunoștință publică, prin 

publicare pe site-ul propriu al instituției, fiind supuse dezbaterii publice urmatoarele proiecte : 

         - Proiect de Hotarare privind  “Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Moreni pe 

anul 2018” 

         - Proiect de Hotarare privind “Organizarea si desfasurarea unui referendum local pentru 

consultarea populatiei cu privire la revenirea localitatii la statutul de oras” 

         -  Proiect de Hotarare privind “Planul de Mobilitate Urbana al municipiului Moreni” 

         - Proiect de Hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018  

         - Proiect de Hotarare privind “Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului 

Moreni” 

http://www.primariamoreni.ro/


         -  Proiect de Hotarare privind “Statutul Unitatii Administrativ Teritoriale al municipiului 

Moreni”  

         In cursul  anului 2018,  Consiliul Local Moreni s-a întrunit in 12  ședințe ordinare, 5  

ședințe extraordinare  si  6 ședințe de indata ,adoptand un numar de 149 de hotărâri.  

Toate  ședintele Consiliului Local al Municipiului Moreni au fost publice, participând la 

acestea un numar de  63  de cetățeni . 

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

vizitat  în cursul anului 2018 de un numar de  12325 de cetățeni. 

 

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

Moreni a întocmit prezentul raport anual privind transparența  decizională, dupa cum urmeaza : 

 

a)    numarul total al recomandărilor  primite   -  0 

b) numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în                      

conținutul  deciziilor luate    -  0 

c)    numarul participanților la ședințele publice    -  63 

d)    numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative  - 29 

e)    situatia cazurilor in care autoritatea publică a fost acționata în justiție pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi   -   0 

f)    evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii si asociațiile legal constituite ale acestora - 0  

g)    numarul ședințelor care nu au fost publice si motivația restricționarii accesului  -  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariamoreni.ro/


DIRECTIA ECONOMICA 

 

Directia economica din cadrul Primariei municipiului Moreni cuprinde urmatoarele servicii: 

 

- SERVICIUL  BUGET CONTABILITATE CONTROL INTERN 

- SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE 

 

 

SERVICIUL  BUGET CONTABILITATE CONTROL INTERN 

ACTIVITATEA DESFASURATA: 

 Fundamentarea  bugetului general al Municipiului Moreni; 

 Executia bugetului local de venituri si cheltuieli si bugetului veniturilor si cheltuielilor 

finantate din venituri proprii si subventii ; 

 Intocmirea contului general anual de executie a bugetului local ,bugetului veniturilor si 

cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

 Intocmirea trimestriala a contului de executie a bugetului local si a bugetului veniturilor 

si cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

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

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

documentelor pe baza carora s-au efectuat plati din bugetul local al municipiului Moreni, 

,bugetul veniturilor si cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii; 

 Intocmirea balantei de verificare, a registrelor de contabilitate; 

 Elaborarea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare trimestriale si anuale ale 

institutiei si ale  unitatilor finantate din bugetul local si venituri proprii si subventii; 

 Înregistrarea de  date în sistemul de control al angajamentelor care se efectuează potrivit 

instrucţiunilor din manualul/ghidul de utilizare a aplicaţiei Control Angajamente 

Bugetare (CAB), publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - "Punct Unic de 

Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug.  

 Transmiterea in Sistemul naţional de raportare – Forexebug la termenele stabilite, pe 

formularele generate de  sistem a bugetului institutiei , platior restante,contului de 

executie non trezor,balantei de verificare,situatia platilor efectuate si a sumelor declarate 

pentru cota parte aferenta cheltuielilor financiare din FEN postaderare,situatia platilor 

efectuate la titlul 56 si 58 –proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN 

postaderare,actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrative-

teritoriale la operatorii economici,situatia activelor fixe corporale si necorporale,situatia 

stocurilor,situatia modificarilor in structura activelor nete/capitaluri proprii,situatia 

activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice 

 
 
 
 



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

anul 2018,  care pe partea de cheltuieli s-a concretizat astfel:           

                      - mii lei - 

Denumire indicator Cod Buget      

iniţial 

Buget final     Plăţi 

efectuate 

Buget local 02 27572 31298,76 30602 

 

Bugetul veniturilor si 

cheltuielilor finantate din 

venituri proprii si subventii 

10 26265 26281 20789 

Total Buget General al 

Municipiului  Moreni 

 53837 57579,76 51391 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. In vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare in anul 2018  s-a propus spre 

aprobare si rectificare bugetul Municipiului Moreni astfel: 

 
Nr.crt. Nr. de Hotărâre a 

Consiliului Local 

Cuprinsul hotararii 

1. 18/19.02.2018 
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat 

al municipiului  Moreni pe anul 2018 

2. 
 

32/19.04.2018 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 

3. 
51/11.06.2018 

 

Hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

4. 

 

67/18.07.2018 

 

 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

5. 
79/31.07.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

6. 
92/5.09.2018 

 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 

7. 
105/25.09.2018 

 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

8. 
 

116/31.10.2018 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

60%

40%

Buget Local

Bugetul
veniturilor si
cheltuielilor
finantate din
venituri proprii si
subventii



9. 
 

126/29.11.2018 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018; 

10. 
 

 129/6.12.2018 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2018 

11. 

 

1301/7.12.2018 

   

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

și cheltuieli pe anul 2018 

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

venituri proprii si subventii ,  derulate pe parcursul anului 2018, se prezinta astfel: 

 

 

Denumirea  Investitiei 

Valoarea 

investitiei  

Aprobate  

Valoarea 

Realizata 

1. Reabilitare, modernizare si dotari la Scoala nr.4 108 107 

2. 
DALI eficientizare la Col. I.L. Caragiale 

205 205 

3. Studiu de fezabilitate incalzire termica Gradinita 

nr.4 
158 157 

4. 
Instalatie termica la scoala nr.2 

51 51 

5. 
Ambulatoriu integrat la Spital Moreni - SF 

20 0 

6. 
Teren se sport str. Cpt. Pantea Ioan 

26 0 

7. Modernizare si reabilitare Club Flacara - 

reactualizare SF 
37 31 

8. 
Loc de joaca ANL 

65 65 

9. 
Studiu de fezabilitate - biblioteca municipala 

10 1 

10. 
Covor antitraumaloc de joaca Blocul turn 

40 40 

11. 
Masina de spalat semiindustriala CRPH Tuicani 

15 15 

12. 
Centrala termica 

5 5 

13. 
Extindere retea apa si canal in cartierul Tuicani 

75 55 

14. 
Bransare  utilitati la K1C  

17 11 



15. 
Reamenajare adapost  caini 

119 107 

17. 
Bransamente apa in municipiul Moreni 

37 36 

18. 
Strategia de dezvoltare spatiala 

10 10 

20. Plan de mobilitate 117 117 

21. 
Grup electrogen 

10 10 

22. 
Participare la capitalul social  Compania de apa 

167 167 

23. 
Imobil teren in vederea construirii unei Pasarele  

25 24 

24. 
Sistem video de supraveghere  integrat wireless 

50 50 

25. 
Reabilitare DJ 710 pe str. 22 Decembrie 1989 

82 71 

26. 
Modernizare si reabilitare pe B-dul Petrolului 

10 0 

27. Modernizare si reabilitare pe str. Cpt Pantea 

Ioan 

10 0 

29. Reabilitare, modernizare DC9A localitatea  

Moreni 

50 35 

30. 
Podet peste paraul Pascov 

52 51 

31. 
Pasarela pietonala 

52 51 

32. Modernizare str. Culturii, str.A.Ipatescu si 

artera Cpt Pantea Ioan 120 113 

33. Modernizare str. Cpt Pantea -zona centrala 

promenada 5 0 

 
Total local 

1748 1585 

34. 1.Sistem video de supraveghere 

 30 9 

35. 
Imprimanta multifunctionala 

10 8 

36. Aparatura si echipamente medicale Spital 

Municipal Moreni 219 28 

37. 
Total venituri proprii si subventii 

259 45 

 
Total general 

2007 1630 

 



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

pe anul 2018;s-au primit si centralizat bugetele ordonatorilor secundari de credite care fac parte 

din bugetul UAT MORENI; 

 

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

pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul  Municipiului Moreni; 

 

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

deschiderilor de credite si a dispozitiilor bugetare; 

 

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

Municipiului Moreni pe anul 2017 conform HCL nr.1/09.01.2018 in anul 2018; 

 

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

financiar 2017 conform HCL nr. 31/29.03.2018  ; 

 

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

serviciilor cu finanţare din bugetul Municipiului Moreni, respectiv: ordonatori tertiari de credite 

(Gradinita cu program prelungit nr.4 Moreni,Gradinita cu program normal nr.8 Moreni,Scoala 

gimnaziala nr.1 Moreni ,Scoala gimnaziala nr.3 Moreni , Scoala gimnaziala nr.4 Moreni 

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

Reabilitare a persoanelor cu handicap Moreni – Ţuicani,Spitalul Municipal Moreni); 

 

10. S-au intocmit situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale Municipiului Moreni, la termenele 

stabilite de Administratia Judeteana a Finanţelor Publice; 

 

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

Moreni pe trimestrul I 2018 conform HCL nr.41/30.05.2018; 

 

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

Moreni pe trimestrul II 2018 conform HCL nr.87/30.08.2018; 

 

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

Moreni pe trimestrul III 2018 conform HCL nr.122/29.11.2018; 

 

14. S-a urmarit prezentarea unei situaţii corecte a patrimoniului aflat în administrare şi s-a 

efectuat înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei 

bugetare, potrivit bugetului general aprobat; 

 

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

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

 angajamentele legale şi angajamentele bugetare; 

 deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

 modificarea şi repartizarea de  credite bugetare; 

 ordonanţarea cheltuielilor; 



 concesionarea sau inchirierea de bunuri aparţinand domeniului public al statului 

sau unităţilor administrativ-teritoriale; 

 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului 

privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale; 

 alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

 

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

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

precum şi a tuturor documentelor pe baza cărora s-au efectuat plăţi din bugetul general al 

municipiului Moreni; 

 

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

 - evidentiere si plati aferente cheltuielilor de personal; 

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

 - inregistrare intrari si iesiri mijloace fixe; 

 - inregistrare intrari si iesiri obiecte de inventar ; 

 - inregistrare intrari si iesiri materiale; 

 - inregistrare operatiuni efectuate cu numerar; 

 - evidenţierea încasărilor aferente bugetului local si a bugetului veniturilor proprii si  

subventiilor. 

 - inregistrare plati reprezentand rate credit  aferente creditului contractat  de Primaria  

Municipiului Moreni de la BCR Targoviste; 

-inregistrare dobanzi aferente creditului contractat  de Primaria Municipiului Moreni de 

la BCR Targoviste; 

- inregistrare amortizare aferenta mijloacelor fixe; 

 

19. S-a realizat raportarea urmatoarelor situatii: 

  situatii  lunare privind platile restante  

  situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal; 

  situatii lunare privind  bilantul prescurtat. 

 situatii privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului , sau 

garantata de unitatea administrative-teritoriala ; 

 situatii financiare trimestriale si anuale; 

 situatii lunare privind contul de executie non trezor; 

 situatii lunare privind balanta de verificare; 

 situatii trimestriale privind situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota 

parte aferenta cheltuielilor financiare din FEN postaderare,situatia platilor efectuate la 

titlul 56 si 58 –proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN 

postaderare,actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrative-

teritoriale la operatorii economici,situatia activelor fixe corporale si 

necorporale,situatia stocurilor,situatia modificarilor in structura activelor 

nete/capitaluri proprii,situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice. 

 

 



EXECUŢIA BUGETARĂ A ÎNCASĂRILOR LA BUGETUL LOCAL 2018 : 

 

Activitatea Buget local 

aprobat mii lei 

Încasari realizate 

mii lei 

Venituri 31070,76 30727 

 

         

     SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE                                                                                                                                                                                         

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI  INCASARE  A TAXELOR SI IMPOZITELOR 

LOCALE 

 

   Serviciul de impozite si taxe locale asigura colectarea impozitelor si taxelor locale 

constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor  persoane fizice 

si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor 

cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata. 

 Intreaga structura organizatorica a serviciului a fost dezvoltata si adaptata astfel incat sa 

raspunda tuturor necesitatilor cetatenilor municipiului. 

    In anul 2018 in cadrul serviciului s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- stabilirea si impunerea impozitelor si taxelor locale datorate de catre contribuabilii 

persoane fizice si juridice; 

- gestionarea dosarelor de impunere cladiri, teren, mijloace de transport; 

- impunerea si radierea din evidentele fiscale a cladirilor, terenurilor si mijloacelor 

de transport a persoanelor fizice si juridice; 

- intocmirea zilnica la solicitarea contribuabililor persoane fizice si juridice a 

certificatelor fiscale; 

- intocmirea referatelor de scutire la plata a impozitelor si taxelor locale conform 

legii 227/2015, privind Codul Fiscal; 

- confirmarea debitelor primite de la alte organe, a caror urmarire si incasare se face 

prin organele fiscale locale; 

- intocmirea referatelor, deciziilor de compensari si restituiri conform legii 

207/2015, 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 in casarilor; 



- intocmirea adreselor catre institutii publice care solicita date referitoare la 

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

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

- gestionarea proceselor verbale de amenzi; confirmare de debit introducere 

nominala in sistemul informatics, urmarire si executare silita, au fost intocmite un 

numar de 1716 confirmari pentru sanctiuni contraventionale; 

- transmiterea catre A.D.I. a situatiei lunare a scutirilor si reducerilor de la plata 

taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare, inregistrarea restantierilor pe 

baza de situatii lunare transmise de catre A.D.I.; 

- verificarea si solutionarea cererilor de reducere sau scutire de la plata taxei de 

habitat; 

- gestionarea contractelor de concesiune inchiriere, inscrierea in evidente si 

urmarirea acestora. S-au emis 643 facturi si s-au notificat 17 cazuri pentru 

nerespectarea clauzelor contractuale. 

Servicii curente oferite populatiei: 

 In urma cererilor depuse de contribuabili in perioada 01.01.2018- 31.12.2018, au fost 

eliberate 1287 certificate de atestare fiscal, din care: 

- 1128 certificate fiscal persoane fizice; 

-   340 certificate fiscal persoane juridice; 

- au fost emise si transmise 350 decizii de impunere persoane juridice. 

 In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Serviciul Impozite si Taxe a solutionat un 

numar de 335 cereri scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, dupa cum urmeaza: 

- persoane cu venituri reduse                                 -   99 cereri 

- vaduve si veteran de razboi                                  -   21 cereri 

- Decret-lege nr. 118/1990                                      -   28 cereri 

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

accentuat                                                   -273 cereri 

- Legea nr. 341/2004 (revolutionari)                      -  20 cereri 

- O.U.G. nr. 82/2006                                                  -     6 cazuri 

- impuneri cladiri                                                        -485 cereri     

- impuneri teren intravilan                                      -  250 cazuri 

- impuneri mijloace de transport                           -1218 cazuri  

- scoateri din posesie cladiri                                    - 225 cazuri 

- scoateri din posesie terenuri intravilane             -  96 cazuri 

- scoateri din posesie mijloace de transport         - 467 cazuri. 

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

planuri: 

 comunicarea la domiciliul contribuabililor a sumelor restante; 

 verificare venituri debitori in programul Patrimven; 



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

- emiterea a 886 somatii insotite de titluri executorii adresate contribuabililor 

persoane fizice cu debite; 

- emiterea a 234 somatii si titluri executorii persoane juridice; 

- infiintarea a 397 popriri asupra diverselor surse de venit; 

- instiintarea a unui nr. de 397 persoane fizice si juridice privind infiintarea popririi; 

- intocmirea a 15 adrese SPCLUP pentru verificare domiciliu; 

- intocmirea a 51 angajamente de plata cu termen lunar; 

- 30 anunturi collective pentru comunicarea prin publicitate; 

- Intocmirea a 44 procese verbale de constatare a insolvabilitatii; 

- Intocmirea a 10 adrese catre BCPI privind informatii despre contribuabili; 

- Intocmirea a 10 adrese catre ITM privind informatii despre contribuabili; 

- Intocmirea a 20 adrese catre alte institutii privind informatii despre contribuabili; 

- Intocmire si transmitere a unui numar de 75 adrese sistare poprire catre terti 

popriti; 

- Transferal a unui numar de 23 dosare amenzi catre alte domicilii fiscal ale 

contribuabililor; 

- Verificare detinere bunuri in programul patrimven a unui numar de 75 persoane in 

vederea incadrarii la scutire pentru venituri reduse; 

- Notificare a unui numar de 80 contribuabili, posesori de contracte inchiriere teren 

garaj; 

- Verificarea mentinerii starii de insolvabilitate a unui numar de 117 persoane 

declarate in anii 2015, 2016, 2017; 

 

 Solutionarea corespondentei, constand in: 

-Rezolvarea cererilor de clarificari debite; 

-Confirmari orimiri debite ( 1920 cazuri); 

-Solicitari de informatii de la institutiile abilitate si obligate prin lege sa furnizeze 

informatii despre persoanele debitoare la bugetul local. 

 

 Total incasari in anul 2018 -  7.583.133 lei din care: 

 Sume incasate din creante bugetare 1.097.036 lei 

 Incasari din debite curente 6.485.096 lei, grad de incasare de 87.76%. 

 

 

 



COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

          Auditul public intern este o activitate functional independent si obiectiva, care ajuta 

institutia publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, 

evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si 

proceselor de guvernanta. 

     Auditul public intern este o forma a controlului intern care ajuta entitatea sa-si 

indeplineasca obiectivele si  se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul primariei 

Municipiului Moreni, inclusive de entitatile subordinate acesteia, cu privire la formarea si 

utilizarea fondurilor, precum si la administrarea patrimoniului public. 

 In Primaria Municipiului Moreni, activitatea de audit intern este organizata in cadrul 

unui compartiment specializat, cu 1 auditor, care si-a inceput activitatea la data de 01.05.2017. 

In cadrul Biroului Audit se desfasoara activitati de audit public intern pentru a evalua 

daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. 

     Desfasurarea misiunilor de audit se face conform planului anual de audit, aprobat de 

ordonatorul principal de credite, si respectand metodologia de lucru prevazuta de legislatia 

specifica. 

    Constatarile auditorului, in cadrul misiunilor realizate, au fost discutate cu sefii 

structurilor auditate, iar in cazul identificarii unor deficient, au fost analizate cauzele care au 

contribuit la producerea acestora si au fost prezentate recomadarile de implementat pentru 

eliminarea deficientelor constatate. 

 

  Pentru anul 2017 s-au facut pregatirile pentru desfasurarea activitatii compartimentului, astfel: 

 Elaborarea Procedurii operationale “Desfasurarea activitatii compartimentului de audit 

intern” 

 Intocmirea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern in cadrul 

U.A.T. a Municipiului Moreni, in vederea avizarii acestora de catre D.G.R.F.P. Ploiesti; 

 Identificarea activitatilor desfasurate in cadrul Primariei Municipiului Moreni, precum si 

in cadrul entitatilor subordinate, evaluarea riscurilor in scopul selectarii activitatilor in 

auditare; 

 Intocmirea proiectului Planului multiannual de audit intern, respective a proiectului 

Planului annual de audit intern pentru 2018, in vederea avizarii acestora de catre 

ordonatorul de credite. 

Pentru anul 2018, au fost propuse si realizate urmatoarele misiuni: 

 Stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor locale la Primaria Municipiului Moreni; 

 Organizarea si planificarea activitatii juridice la Primaria Municipiului Moreni; 

 Atribuirea contractelor de achizitii publice la Primaria Municipiului Moreni; 

 Organizarea controlului intern la C.R.R.P.H. Tuicani; 

 Organizarea controlului intern la S.C. Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L. 

         



DIRECTIA TEHNICA 

Directia tehnica din cadrul Primariei municipiului Moreni cuprinde urmatoarele servicii : 

 

- BIROU AMENAJAREA TERITORIULUI  

- SERVICIUL  ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE 

- SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 

BIROU AMENAJAREA TERITORIULUI 

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

de constructii- Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor 

Ordinului 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, in anul 2018,  

Compartimentul Urbanism a desfasurat urmatoarele activitati: 

 

1.A executat  lucrari de intocmire, aprobare si eliberare a certificatelor de urbanism, autorizatiilor 

de construire/desfiintare, a certificatelor de atestare a edificarii/extinderii constructiei, a 

certificatelor de nomenclatura stradala, a autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si 

bransamente de foraj si excavari, a conventiilor privind dreptul de trecere pentru utilitati, a 

contractelor de inchiriere aferente constructiilor provizorii (garaje), precum si inregistrarea si 

evidenta acestora, prin Registrul certificatelor de urbanism, autorizatiilor de 

condtruire/desfiintare, dupa cum urmeaza: 

• 233 certificate de urbanism; 

• 115 autorizatii de construire; 

•  21 autorizatii de desfiintare; 

•  77 certificate de atestare a edificarii/extinderii constructiei; 

• 294 certificate de nomenclatura stradala; 

• 53 autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente; 

•  5 autorizatii de foraj si excavari; 

•  4 avize ale Primarului municipiului Moreni; 

•  3 conventii privind dreptul de trecere pentru subtraversarea terenului proprietate private 

a municipiului Moreni; 

• 507 contracte garaje. 

 

2. A efectuat permanent actiuni de control (cca. 90 de controale) vizand disciplina in autorizarea 

constructiilor pe raza municipiului Moreni, verificand executarea lucrarilor de constructii numai 

pe baza de autorizatii valabile, executarea lucrarilor de constructii cu respectarea prevederilor 

autorizatiei de construire/desfiintare, in temeiul Legii nr. 50/1991 Republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a documentatiei tehnice. 

 

3. A asigurat instrumentarea si solutionarea, in termenele si conditiile prevazute de lege, a tuturor 

solicitarilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul registraturii, 

precum si a celor provenite de la compartimentele de specialitate ale Primariei municipiului 

Moreni. 

 



  4. A urmarit si a participat la obtinerea avizelor/acordurilor de la organismele locale, centrale, 

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

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

amenajarea teritoriului si urbanismul, asigurand interfata atat cu institutiile avizatoare, cat si cu 

elaboratorii P.U.G. pentru revizuiri, modificari si completari ale documentatiei de urbanism. 

 

5.A efectuat consultari cu proiectantii elaboratori ai documentatiilor de urbanism si a organizat 

dezbateri publice la nivel local pentru a raspunde eficient problemelor si nevoilor cetatenilor. 

 

6.A intocmit situatiile privind autorizatiile de construire si certificatele de urbanism eliberate de 

primarie si a constructiilor terminate (situatii statistice raportate lunar, trimestrial, annual, 

precum si solicitari in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public). 

 

7.A urmarit realizarea investitiilor si declararea constructiilor proprietate private, realizata in 

vederea impunerii in evidentele fiscal, prin deplasarea in teren si participarea efectiva, in calitate 

de membru, la receptia la terminarea lucrarilor. Totodata, a urmarit realizarea investitiilor si 

lucrarilor publice derulate in anul 2018 sau aflate in executie, participand impreuna cu 

reprezentantul I.S.C. la fazele determinate si receptia lucrarilor. 

 

8.A urmarit regularizarea taxelor de autorizatii de construire, precum si celelalte obligatii ce ii 

revin investitorului, potrivit legii. 

 

9.A participat impreuna cu serviciul Taxe si Impozite la administrarea creantelor fiscal locale, in 

procesul de stabilire, instiintare in teren, impunere si recuperare a veniturilor cuvenite pe baza 

valorii reale a lucrarilor de construire calculate odata cu intocmirea procesului-verbal sau orice 

alta suma care trebuie incasata de catre autoritatea Administratiei Publice Locale (amenzi, 

majorari de intarziere la plata sumelor restante). 

 

10.A urmarit cu maxima eficienta avertismentele, procesele–verbale de constatare a 

contraventiei, a masurilor dispuse, precum si a sesizarilor instantelor judecatoresti, privitor la 

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

deplasarea la fata locului. 

 

11.A urmarit respectarea prevederilor autorizatiilor de construire/desfiintare, emise de 

compartimentul de specialitate potrivit Legii nr. 50/1991 Republicata si sanctionarea 

contraventionala a abaterilor de la disciplina in constructii, in urma deplasarii in teren cu 

reprezentantii Politiei locale Moreni, intocmind Note de constatare. 

 

12.A solutionat corespondenta adresata de catre cetateni, institutii locale, judetene si centrale: 

  - Certificate privind nomenclatura stradala 

 -  Solutionari sesizari, note interne; 

 -  Cereri privind eliberare documente din arhiva (conform cu originalul); 

 -  Procese- verbale de receptive la terminarea lucrarilor; 

 -  Eliberare certificate de atestare a edificarii constructiilor; 



 -  Situatii solicitate de catre I.R.C. Sud Muntenia- Inspectoratul Judetean in Constructii 

Dambovita; 

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

 - Raportari lunare, trimestriale, anuale pentru constructii finalizate- I.N.S.S.E. 

 

 

Contributia la bugetul local din activitatea Compartimentului Urbanism 

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

construire/desfiintare si a altor avize/autorizatii in anul 2018: 

 

• Total taxe Autorizatii de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) = 538.378,24 lei 

• Total taxe Autorizatii de desfiintare = 1302 lei 

• Total taxe certificate de urbanism  = 2.616 lei 

• Total taxe regularizare autorizatii= 1.000 lei 

• Total taxe autorizatii privind lucrarile de racorduri/bransamente      =1.060 lei 

• Total taxe certificate de nomenclatura stradala         =  2.646 lei 

• Total taxe Certificate de urbanism (taxe prelungire 

• Total taxe autorizatii de foraj si excavari (OMV PETROM S.A.) 46.712 lei+ 

46.784 lei + 59.152 lei +25.496 lei +43.200 lei = 221.344 lei 

• Total taxe conventii  :47.340 lei  

• Total chirii constructii provizorii (garaje) = 32.256 lei 

TOTAL :   847.942,24 lei 

 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,  PROIECTE SI INVESTITII 

   In anul 2018, Serviciul Achizitii publice, proiecte si investitii a asigurat desfasurarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica si a investitiilor din cadrul Directiei 

Tehnice, intr-un timp optim, in conditiile respectarii legii, a monitorizat si raportat forurilor 

abilitate situatiile si statisticile impuse, a realizat achizitionarea produselor, serviciilor si 

lucrarilor cu respectarea legislatiei in vigoare prin utilizarea sistemului electronic al achizitiilor 

publice -SEAP- in cel mai scurt timp achizitionand produse si servicii cu cel mai bun pret 

raportat la o calitate  superioara, a asigurat derularea proiectelor cu finantare din fonduri 

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

urmarit si monitotizat investitiile in curs, in colaborare cu dirigintii de santier si proiectantii de 

lucrari, a urmarit si monitorizat investitiile in perioada de garantie. 



OBIECTIVE 

• Intocmirea documentatiilor pentru licitatii. 

• Colaborarea cu serviciile de specialitate. 

• Organizarea achizitiilor publice pentru Primaria Municipiului Moreni. 

• Incheierea contractelor de achizitie publica. 

• Monitorizarea si raportarea achizitiilor efectuate annual forurilor abilitate. 

• Atragerea fondurilor de finantare nerambursabila. 

• Monitorizarea derularii contractelor, a stadiilor lucrarilor, a situatiilor de lucrari. 

• Realizarea managementului proiectelor cu finantare nerambursabila cat si a proiectelor cu 

finantare din alte fonduri. 

• Identificarea, scrierea, depunerea de cereri de finantarein vederea atragerii de fonduri 

pentru: finantarea altor investitii in municipiul Moreni, dezvoltarea capacitatii 

administrative si resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii educationale si de sanatate 

dinb municipiul Moreni. 

In urma stabilirii necesitatilor, fundamentarii economice a investitiilor si intocmirii 

Programului anual al achizitiilor si actualizarea acestuia in functie de rectificarile bugetare 

aprobate pe parcursul anului, impreuna cu reprezentantii Compartimentelor Juridic si Economic 

din cadrul Primariei Municipiului Moreni, salariatii serviciului au desfasurat urmatoarele 

activitati specifice: 

 aplicarea procedurilor de achizitie publica de la initierea acestora si pana la incheierea 

acestora si prin incheierea contractelor de achizitie publica, conform legislatiei in 

vigoare cu respectarea etapelor specific procedurilor de achizitie, respectiv: 

- realizarea procedurilor de cerere de oferta integral prin intermediul mijloacelor 

electronice respective intocmirea tuturor documentelor ce alcatuiesc dosarul 

achizitiei publice in parte; 

- analizarea ofertelor si intocmirea proceselor verbale de deschidere, proceselor 

verbale de analiza a ofertelor, intocmirea raportului procedurii, intocmirea despre 

rezultatul procedurii, catre participantii la procedura achizitiei publice; 

 monitorizarea si raportarea achizitiilor publice catre forurile abilitate; 

 monitorizarea, respectiv urmarirea investitiei pana la finalizarea contractului de 

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

 Efectuarea tuturor demersurilor privind obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare 

punerii in functiune a investitiei; 

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

nerambursabile si/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investitii; 

 Solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizarii unor obiective de investitii 

majore; 



 Intocmirea rapoartelor trimestriale si anuale statistice pentru investitiile proprii si 

transmiterea lor catre Consiliul judetean si Prefectura Dambovita; 

 Intocmirea, redactarea si depunerea cererilor de finantare nerambursabila din fonduri 

europene; 

 Realizarea managementului proiectelor cu finantare nerambursabila cat si a proiectelor 

cu finantare din alte fonduri; 

 Monitorizarea serviciilor publice, respective utilitatile publice. 

In anul 2018 s-au realizat achizitii publice in valoare totala de aproximativ 2.100.000 lei cu 

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

Petrom OMV, in urma carora s-au incheiat contractele de achizitie. 

In anul 2018 s-au continuat si finalizat urmatoarele investitii in municipiul Moreni: 

POLITICA DIN DOMENIUL EDUCATIEI 

1 Urmarire comportare in exploatare investitie SALA SPORT CU 300 

LOCURI SMIS 52977- sustenabilitatea proiectului 

realizat 

100% 

2 Urmarire comportare in exploatare Sala SPORT Scolara la Scoala 

Gimnaziala nr. 1 construita prin CNI-   

realizat 

100% 

3 “Reabilitarea, Modernizare, dotare si extindere (prin desfiintare 

corp c2) Scoala Gimnaziala nr.4 municipiul Moreni, judetul 

Dambovita COD SMIS 12217-proiect depus pe Axa 10.1B 

proiect 

depus pe 

Axa 10.1B 

4 “Reabilitare, Modernizarea,  extindere si echipare  Gradinita cu 

program prelungit  nr.4 Moreni, judetul Dambovita COD 

SMIS+124483- 

proiect 

depus pe 

Axa 10.1A 

5 Instalatie termica Scoala Gimnaziala nr.2 Moreni  100% 

6 Construire loc de joaca la Blocurile ANL 

Covor antitrauma la loc de joaca blocul Turn 

100% 

100% 

 

POLITICA DE PROTECTIE SOCIALA 

1 Urmarire comportare in exploatare investitia <Centrul de recuperare 

si reabilitare ultural cu handicap Tuicani>- sutenabilitatea 

proiectului smis 7645- sustenabilitatea proiectului 

100% 

2 Dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Moreni cod 

SMIS 128034 –depus pentru accesare finantare dec.2018 

proiect 

depus Axa 

8-  

3 Construire Bazin de inot –se deruleaza prin Compania Nationala de 

Investitii cu asigurarea bransarii la utilitati municipiul Moreni  

semnat 

ulturall de 

lucrari  

 

 



POLITICA IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI 

1 Urmarire comportare in exploatare Reabilitarea/modernizarea si 

extinderea spatiilor publice urbane, strazi si spatii verzi in 

municipiul Moreni, SMIS 7644- sustenabilitatea proiectului 

100% 

2 Imbunatatirea calitatii vietii in municipiul Moreni COD SMIS 

125625 cu cele 3 proiecte ultural; 

-Reabilitare Club Flacara-c-tie cu destinatie ad-tiva si social ultural 

-Amenajare pasarela peste paraul Cricovul Dulce 

-Imbunatirea infrastructurii publice urbane  

proiect 

depus 

pentru 

finantare 

prin Axa 13 

3 Modernizare si Reabilitare DC9A derulat prin PNDL I 92% 

4 Modernizare si Reabilitare B-dul Petrolului  58% 

5 Modernizare  si Reabilitare str. Cpt. Pantea Ion-introdusa investitia 

pentru finantare prin PNDL2 –OUG28 

 56% 

6 Proiect integrat privind modernizarea DJ 710A 2,68 km-demarat 

procedura de achizitie pentru atribuirea lucrarilor de modernizare 

in 

procedura 

de achizitie 

publica 

7  

Construire Podet peste paraul Pascov 

  

100% 

  

8 Amenajare teren de sport str. Cpt. Pantea Ion 90% 

 

POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI  INCONJURATOR 

1 Extinderea si reabilitare infrastructura de apa si canal “Program 

finantat prin POS Mediu II” 

Reabilitarea si Extinderea rezervoarelor Bana si statia de epurare 

Moreni- investitie derulata prin operator: Compania de Apa 

Targoviste Dambovita 

 100% 

2 Retea alimentare cu apa str. Ghioceilor, str. Sondelor, cartier Pascov  100% 

3 Extindere retea de apa si canal in cartier TUICANI -ordin de incepere 

lucrari dec.2018-investitia se deruleaza prin fonduri PNDL2 

  5% 

 

ALTE ACTIUNI SI OBIECTIVE 

1 Implementare proiect SMIS 48920 Infiintare centru National de 

Promovare si Informare Turistica POR+ sustenabilitatea proiectului 

s- a  realizat acreditarea Centrului CNIPT 

100% 

2 Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Moreni 100% 

3 Planul de mobilitate al municipiului Moreni 100% 

4 Reamenajare adapost de caini 90% 

  



 In cursul anului 2018 Primaria municipiului Moreni, prin directia tehnica, a depus spre 

finantare prin fonduri nerambursabile si a inceput implementarea urmatoarelor proiecte: 

I. A inceput  implementarea proiectului ,, Prevenire , educatie si combaterea coruptiei (PECC 

) ” , cod SIPOCA 441 /cod MySMIS 118772 proiect aprobat prin Contractul de finantare nr.211 

/01.08.2018 in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 

pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice. 

Valoarea totala a proiectului – 273.006 ,00 lei  

Valoarea eligibila a proiectului  -273,006.00 lei  

Vloarea eligibila nerambursabila – 267.545 ,88 lei 

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  - 5.460 .12 lei 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 

 1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne specifice care are ca 

finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in exercitarea actului 

administrativ. 

 2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu scopul de a preveni 

coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a stabili indicatori specifici 

de evaluare. 

 3 – Organizarea unei campanii de educatie anticoruptie, al carei scop il constituie promovarea 

transparentei in administratia publica locala. 

 4 – Organizarea unui workshop de educatie anticoruptie care vizeaza cresterea transparentei la 

nivel de administratie publica locala. 

5 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in vederea prevenirii si 

limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale. 

Rezultatele de proiect anticipate: 
  – 1 procedura interna anticoruptie 

  – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in  administratia publica locala 

  – 1 Campanie pentru educatie anticoruptie 

  - 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie 

 – 30 functionari si alesi formati 

 

II. S-a depus Cererea  de Finantare pentru proiectul “Reabilitarea, Modernizare, dotare si 

extindere (prin desfiintare corp c2) Scoala Gimnaziala nr.4 municipiul Moreni, judetul 

Dambovita COD SMIS 122172 pentru accesare fonduri nerambursabile prin apelul dedicat 

invatamantului obligatoriu Axa Prioritara 10 Prioritatea de investitii 10.1b. 

• Valoarea totala a  proiectului : 12,451,615.40 lei 

• Valoarea eligibila a proiectului : 12,293,253.88 lei  

• Valoare cheltuieli neeligibile : 158,361.51 LEI 

Obiectivul general: imbunatatirea conditiilor in unitatea de invatamant in vederea cresterii 

performantelor elevilor si reducerea abandonului scolar 

          Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Scoala), 

extinderea salii de sport cu anexe continand vestiare, grupuri sanitare, sala de sedinte pentru 

consiliul elevilor, spatii administrative, care sa indeplineasca normele legale, astfel incat aceasta 

investitie sa conduca la:  



- Îmbunatatirea si extinderea infrastructurii educatiei în mediul urban,  

- asigurarea egalitatii de sanse prin accesul la educatie al persoanelor cu dizabilitati 

si al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social,  

- Prevenirea abandonului scolar,  

- Achizitionarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT si 

mobilier adecvat procesului educational,  

- Asigurarea spatiilor pentru serviciile de consiliere si orientare scolara, 

-  Asigurarea realizarii personale, a starii de sanatate si a participarii populatiei la 

educatie, 

-  Asigurarea de laboratoare si ateliere performante,  

- Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi. 

 

    III. S-a depus cererea de finantare pentru proiectul Dotare ambulatoriu din cadrul 

Spitalului Municipal Moreni cod SMIS 128034 pentru accesare fonduri nerambursabile prin 

intermediul  Axei prioritara 8  Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale ” Prioritatea de 

investitii 8.1 Obiectivul specific 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si 

a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolat eOperatiunea A care  este 

dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii 

ambulatoriilor , inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, 

ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima 

linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus, cererea de finantare s-a depus in 

data de 21 decembrie 2018 cu durata proiectului 31 luni avand ca solicitant municipiul Moreni 

impreuna cu Spitalul municipal  Moreni in baza acordului de parteneriat  

• Valoarea totala a  proiectului : 10,620,854.72 lei   

• Valoarea eligibila a proiectului : 10,620,854.72 lei   

• Valoare cheltuieli nerambursabile : 10,408,437.63 lei  

• Valoare contributie proprie : 212,417.09 lei 

Obiectivul general: achizitionarea dotarilor ( 261 bucati mobilier si 252 bucati echipamente 

medicale ) necesare functionarii in conditii optime a  Ambulatoriului din cadrul spitalului 

municipal Moreni. 

 

IV. S-a depus Cererea de Finantare pentru proiectul “Reabilitare, Modernizarea,  extindere si 

echipare  Gradinita cu program prelungit  nr.4 Moreni, judetul Dambovita COD 

SMIS2014+124483 pentru accesare finantare  nerambursabila in cadrul Programului operational 

Regional 2014-2020 Pl 10.1 Investitie in educatie si formare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de 

partivipare la nivelul educatiei timpurii si invatamantul obligatoriu in special pentru copii cu risc 

crescut   de parasire timpurie a sistemului, cod apel proiecte POR/10/2017/10/10.1A prin apelul 

dedicat invatamantului obligatoriu Axa Prioritara 10 Prioritatea de investitii 10.1a., cererea s-a 

depus in 5 iulie  2018. 

• Valoarea totala a  proiectului : 6,664,140.97 lei 

• Valoarea eligibila a proiectului : 5,785,631.22 lei  

• Valoare cheltuieli nerambursabile : 5,669,918.60 lei 

• Valoare contributie locala : 115,712.62 lei  



Obiectivul general: cresterea calitatii mediului educational in cladirea Gradinitei cu program 

prelungit  nr.4 Moreni ca urmare a realizarii interventiilor de modernizare la constructia 

existenta  

Scopul proiectului: modernizarea infrastructurii existente-cladirea corp C1 SI extinderea cladirii 

corp c2, achizitionarea de echipamente educative moderne, asigurarea spatiilor pentru 

desfasurarea unui proces educational corespunzator prescolar, cresterea gradului de participare la 

nivelul educatiei timpurii si invatamantul obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescu de 

parasire timpurie a sistemului 

 

V. S-a depus cererea de finantare S/DB/2018/13/13.1/1/993/30.08.2018 pentru proiectul 

”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in municipiul Moreni, judetul Dambovita” prin 

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 13 Sprijinirea  regenerarii oraselor 

mici si mijlocii Prioritatea de investitii13.1 Operatiunea : Imbunatatirea calitatii vietii a 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania 

 In contextul Strategiei de dezvoltarea municipiului Moreni, obiectivul proiectului este de 

a contribui la sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate si diminuarea saraciei 

prin facilitarea accesului nedisciminatoriu al populatiei la servicii publice educational-recreative, 

oferite de centrul cultural reabilitat prin proiect, respectiv Clubul Flacara.  

 

Obiectivul general:  

Componenta A „Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative” 

are ca obiectiv de investiție reabilitarea clădirii Club Flacăra. De asemenea, clubul va fi 

echipat în vederea asigurării, în regim tehnologic și de eficiență energetică de ultimă generație, a 

serviciilor educațional-recreative. În acest mod, proiectul va contribui la valorificarea 

potențialului uman al comunității locale și conduce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 

municipiului Moreni. Totodată, în urma realizării acestora, municipiul Moreni vor beneficia de 

un spațiu adecvat desfășurării de evenimente culturale și artistice, ceea ce va încuraja dezvoltarea 

agendei culturale locale. 

Valorile aferente reabilitării și echipării obiectivului Club Flacăra sunt prezentate mai jos: 

Nr. 

Crt 
Deviz Club Flacăra 

1.  Valoare fără T.V.A. 10.577.602,14 lei 

2.  Valoare cu T.V.A., din care: 12.541.203,09 lei 

 eligibil 12.541.203,09 lei 

                 neeligibil 0,00 lei 

  

Componenta B „Îmbunătățirea spațiilor publice urbane” cuprinde două obiective de investiție: 

reabilitare străzi urbane si  respectiv amenajare pasarelă peste pârâul Cricovul Dulce.  

Obiectivul de reabilitare/modernizare străzi cuprinde modernizarea străzilor:Aleea Prahovei 

275,00 m, Intrare Piața Agroalimentară 108,10m, Cpt. Pantea Ion 91,07m, Culturii 140,07m, 

Ana Ipătescu 930,31m, Democrației 298,46m, Mihai Eminescu 742,04m. În prezent străzile 

menționate prezintă o accentuată stare de degradare, îngreunând accesul în zonă, astfel că 

reabilitarea acestora va conduce la creșterea accesibilității populației prin desfășurarea fluentă a 



traficului rutier în condiții de siguranță și confort, siguranța circulației pietonilor, reducerea 

cheltuielilor de întreținere și reducerea timpilor și carburanților. 

Valorile aferente reabilitării străzilor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Deviz Modernizare Străzi Publice urbane 

1.  Valoare fără T.V.A. 6.995.812,19 lei 

2.  Valoare cu T.V.A, din care: 8.311.251,16 lei 

 eligibil 8.311.251,16 lei 

                 neeligibil 0,00 lei 

 

Al treilea obiectiv de investiție e reprezentat de amenajarea unei pasarele în lungime de 

40,80 m. peste pârâul Cricovul Dulce. Aceasta este necesară întrucât Pârâul Cricovul Dulce 

strabate teritoriulmunicipiului de la nord la sud, generând disfuncționalități în desfășurarea 

traficului rutier și pietonal. Amenajarea pasarelei se va reflecta în accesibilitatea serviciilor 

publice și în desfășurarea activităților economice.  

Valorile aferente acestui obiectiv de investiție se regăsesc mai jos: 

 

Nr. 

Crt. 
Deviz Pasarelă zona piata 

1.  Valoare fără T.V.A 1.761.325,00 lei 

2.  Valoare cu T.V.A, din care: 2.092.763,66 lei 

 eligibil 2.092.763,66 lei 

                 neeligibil 0,00 lei 

 

Bugetul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Moreni, judeţul 

Dâmboviţa” este redat sintetic mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Tip cheltuială Valoare 

1.  Total proiect 22.945.217,91 lei 

2.  Cheltuieli eligibile 22.945.217,91 lei 

3.  Cheltuieli neeligibile 0,00 lei 

4.  Contribuție proprie 2% 458.904,50 lei 

5.  Cheltuieli totale nerambursabile 22.486.313,41 lei 

 

 

 

 

 



COMPARTIMENT MEDIU, CONTROL COMERCIAL, AUTORITATEA DE 

AUTORIZARE PENTRU SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

            În perioada 01.01.2018 -31.12.2018 au fost verificate si solutionate un număr de 116 

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

 17 adrese de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita;  

 10  adrese de la Autoritatea de Sănătate Publică Dambovita si Directia Sanitar –

Veterinara si Siguranta Alimentelor. 

 39 adrese de la diferiţi agenţi economici care isi desfasoara activitatea de pe raza oraşului 

Moreni 

 42 adrese, reclamatii de la cetăţenii din oraşul Moreni pe probleme de mediu 

  8 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 

            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  

-  

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.  „Construire Bazin de inot didactic  ”-  str. 22 Decembrie, f.nr. , Moreni;   

  2. „Proiect integrat privind Modernizarea DJ710A pe o lungime de 2.86 km. si 

reabilitare trotuare, Municipiul Moreni, judetul Dambovita ”;  

  3. Amenajare pasarela  peste paraul Cricovul Dulce in zona Piata Moreni, Municipiul 

Moreni, judetul Dambovita  

  4.„Imbunatatirea  infrastructurii publice urbane in municipiul Moreni, jud. Dambovita, 

Modernizarea strazilor si a parcarilor aferente: strada Aleea Prahovei, strada Intrare piata 

agroalimentara, strada Cpt. Pantea Ion+ parcare strada Cpt. Pantea Ion fata blocului P, strada 

Culturii+ parcare strada Culturii fata blocului D, strada Ana Ipatescu, strada M. Eminescu, strada 

Democratiei”,   

 



S-au parcurs toate etapele necesare realizarii Planului de Mobilitate Urbana, aprobat prin 

H.C.L.Moreni nr.80/2018, document  strategic de planificare teritoriala prin care sunt corelate 

dezvoltarea teritoriala a localitatii cu nevoile de mobilitate si transport al persoanelor, bunurilor 

si marfurilor si vizează necesitățile „orașului funcțional” și ale zonelor adiacente, prin urmare, 

caută să contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport urban care:  

a) Este accesibil și răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea ce privește 

mobilitatea;  

b) Echilibrează și satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate și transport provenite de 

la cetățeni, întreprinderi și industrie;  

c) Trasează o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport;  

d) Întrunește cerințele de durabilitate, punând în balanță nevoia de viabilitate economică, echitate 

socială, sănătate și calitate a mediului;  

e) Optimizează eficiența și eficacitatea costurilor;  

f) Utilizează mai bine spațiul urban, precum și infrastructura și serviciile de transport existente;  

g) Îmbunătățește atractivitatea mediului urban, calitatea vieții și sănătatea publică;  

h) Îmbunătățește siguranța și securitatea traficului;  

i) Reduce poluarea aerului și poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de 

energie;  

          

Proiecte de mediu in curs de implementare in anul 2018 

Nr. 

Crt.  

Denumire 

proiect/Investitie 

Perioada de 

implementare 

Stadiul 

realizarii 

Surse de 

finantare 

defalcate 

Costuri de 

realizare 

Observatii 

1. Reabilitare si 

modernizare DC9A 

Localitatea  Moreni 

2015- 2018 97% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul 

Local 

4.101.529  

2. Extindere retea 

publica apa si canal 

cartier Tuicani, 

municipiul Moreni 

2018-2020 2% Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul 

Local 

4.754.074 In curs de 

executie 



3. Imbunatatirea 

Infrastructurii 

publice urbane in 

Municipiul Moreni, 

judetul Dambovita 

2018-2020 0 POR , 

AXA13, 

Prioritatea 

9b, Obiectiv 

specific 

13.1 

Buget local 

6.995.812 Realizat S.F. 

P.T. 

 Depus cerere 

finantare 

4.  Amenajare Pasarela 

peste Paraul 

Cricovul Dulce, in 

zona Piata Moreni 

2018-2020 0 POR , 

AXA13, 

Prioritatea 

9b, Obiectiv 

specific 

13.1 

Buget local 

1.761.325 Realizat S.F. 

P.T. 

 Depus cerere 

finantare 

5.  Reabilitare 

constructie 

administrativa si 

social-culturala: 

Club Flacara si 

transformare in 

Centrul Cultural 

Flacara, din 

Municipiul Moreni, 

jud. Dambovita 

2018-2020 0 POR , 

AXA13, 

Prioritatea 

9b, Obiectiv 

specific 

13.1 

Buget local 

10.577.602,14 Realizat S.F. 

P.T. 

 Depus cerere 

finantare 

6.  Modernizare 

DJ710A, Municipiul 

Moreni, Jud. 

Dambovita 

2018-2020 0 Bugetul de 

Stat- PNDL 

Bugetul 

Local 

15.425.125 Contract de 

finantare 

7. Modernizare Str. 

Cpt Pantea Ion  

2016-2020 50% Bugetul 

Local -50% 

Buget stat -

50% 

1.944.552 Executie 

lucrări 

 

 



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. 

 

In anul 2018, s-au organizat următoarele campanii : 

 

 Campania de salubrizare a cursurilor de apa cu S.C. Prestari Servicii Municipale;  

 1 campanie  “Let’s do it, Romania” – 15.09.2019 cu urmatoarele rezultate: 

  

Nr. 

crt. 

Activitate Informatii relevante 

1 Numarul de voluntari implicati in ziua de 15 septembrie 380 

2 Nominalizarea institutiilor implicate in organizare in ziua 

de 15 septembrie 
Primaria Municipiului Moreni 

S.C. Prestari 

Servicii Municipale 

S.C. Supercom S.A. 

  

3 Nominalizarea institutiilor implicate cu voluntari in ziua de 

15 septembrie 
Primaria Municipiului Moreni 

S.C. Prestari Servicii 

Municipale 

S.C. Supercom S.A. 

Scoala Gimnaziala nr.1. Scoala 

Gimnaziala nr.3, Scoala 

Gimnaziala nr. 4, Colegiul 

National Ion Luca Caragiale 

Moreni, Liceul Teoretic Petrol 

Moreni 

4 Cantitatea de deseuri colectata (in kg sau numar saci, 

defalcati pe tip saci – ex. 120l, 240l etc) 
Saci 120l – 418 buc.  

5 Dacă s-a făcut colectare selectiva, tipurile de deseuri 

colectate defalcate pe urmatoarele categorii (plastic, peturi, 

ambalaje, fier, hartie, sticla, DEE, deseuri nereciclabile) in 

procente si numar saci 

Nu 

6 Destinatia deseurilor, defalcat pe reciclabil si nereciclabil Groapa de gunoi 

 

 S-a 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, in anul 2018  s-au emis 27 de acorduri de 

functionare si autorizatii de alimentatie publica, s-au vizat 35 de acorduri si autorizatii de 

alimentatie publica emise in anii anteriori, de unde a rezultat un venit de 5.200 lei. 

 S-au emis 2 autorizatii de transport persoane in regim de inchiriere si s-au preschimbat 

20 de autorizatii de transport persoane in regim de taxi si de taximetrie, carora li s-a expirat 

perioada de valabilitate de unde a rezultat un venit de 5.000 lei . 

       

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA 

     In cadrul compartimentului proiecte cu finantare externa s-au desfasurat urmatoarele 

activitati: 

 Sustenabilitatea investitiei realizata prin proiectul cu titlul “Cresterea sigurantei si 

prevenirea criminalitatii in Municipiul Moreni prin achizitionarea de echipamente 

specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” Cod smis 7646- ( 11.09.2013- 

11.09.2018) 

 Sustenabilitatea investitiei Lucrari de constructii si dotarea Centrului National de 

Informare si Promovare Turistica  in Municipiul Moreni “ pentru proiectul cu titlul “ 

Infiintarea unui Centru National de Informare si promovare Turistica in Municipiul 

Moreni, judetul Dambovita, cod Smis 48920 – (01.01.2016- 01.01.2020) 

 Demersurile legale pentru acreditarea CNIPT Moreni 

 Implementarea proiectului “Prevenire, educatie si combaterea coruptiei “(PECC) COD 

SIPOCA 441/, Cod MySMIS 118772 in cadrul Programului Operational Capacitate 

Administrativa- Cererea de proiecte POCA / 125/2/2(CP1/2017), sprijinirea masurilor 

referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale din 

regiunile mai putin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.2:Cresterea transparentei, eticii si 

integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. 

 
 

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU- DELEGARI DE GESTIUNE 

 
A. STRUCTURA SERVICIULUI 

Potrivit organigramei aprobate de Consiliul local al municipiului Moreni, in anul 2018  Serviciul 

Valorificare Patrimoniu face parte din aparatul de specialitate al primarului, fiind un serviciu prin 

care se asigură, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul propriu de specialitate al 

primarului, respectarea legalităţii şi realizarea măsurilor de respectare a drepturilor şi libertăţilor 

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



Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Moreni  şi a dispoziţiilor 

Primarului municipiului Moreni .  

Activitatea Serviciului se realizează prin următoarele compartimente, între care există 

raporturi de colaborare:  

 Compartiment Fond Funciar- Agricol – Cadastru 

 Compartiment Fond Locativ  

 Compartiment Valorificare Patrimoniu 

 

B. MISIUNEA   SI OBIECTIVELE SERVICIULUI  

Serviciul Valorificare Patrimoniu –Delegari de Gestiune are în principal  misiunea de a asigura 

managementul bunurilor imobile (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public si privat 

al municipiului Moreni,  respectiv  valorificarea la potential maxim a acestor bunuri prin 

proceduri prevazute de dispozițiile legislației în vigoare : vânzare,  închiriere, concesionare, 

schimb imobiliar, superficie ,  asociere, comodat, administrare.  

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

Serviciul in perioada de referinta au fost :  

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

 crearea si actualizarea continua a  evidentele  tehnico – operative cu privire la bunurile  

imobile  (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public si privat al municipiului 

Moreni, in vederea valorificarii eficiente.  

 îmbunătăţirea continuă a performanţei serviciului prin reducerea birocraţiei  si  creşterii 

satisfactiei  cetatenilor  prin răspunsuri în  termen cat mai scurt la cererile şi sesizările 

acestora.    

 perfectionarea continua si dezvoltarea competentelor  personalului (functionari publici) 

care ocupă funcții publice în cadrul serviciului. 

 

C. ACTIVITATI GENERALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  SERVICIULUI ÎN 

ANUL 2018 

 În anul 2018 activitățile generale care s-au derulat în cadrul  Serviciul Valorificare 

Patrimoniu –Delegari de Gestiune au constat în exercitarea competenţelor prevăzute de  actele 

normative în vigoare,  hotărâri ale Consiliului Local Moreni  și  Dispoziţii ale Primarului 

Municipiului Moreni,   cu privire la :  

 Gestionarea si valorificarea  Fondului Funciar la nivelul teritoriului administrativ  al 

municipiului Moreni.  

 Centralizarea  datelor si informatiilor cu specific agricol ale unitãtii administrativ-

teritoriale. 

 Valorificarea prin vanzare  a unităților locative din proprietatea  privată  a municipiului 

Moreni.  

 Valorificarea prin vanzare  a imobilelor (terenuri , constructii cu altă destinatie decât cea 

de locuință) din proprietatea  privată  a municipiului Moreni.  

 Valorificarea prin închiriere a unităților locative din proprietatea  privată  a municipiului 

Moreni si a unităților locative aflate în administrarea municipalității (locuinte construite 

prin ANL).  

 Valorificarea prin  inchiriere,  concesiune/superficie  a terenurilor  proprietatea  publica /  

privată  a municipiului, Moreni. 



 Valorificare prin  acordarea dreptului de folosinta gratuita (comodat)/administrare   

asupra imobilelor  din proprietatea  publica  a municipiului Moreni.   

 Acordarea unor drepturi  prevăzute de legi speciale beneficiarilor: 

constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, acordarea folosinței 

gratuite asupra terenurilor tinerilor  în scopul construirii unei locuințe. 

 etc.  

 

În  anul 2018, in vederea solutionarii problemele curente ale colectivităţii locale pe linia 

valorificarii patrimoniului imobiliar al municipiului Moreni,   Serviciul Valorificare Patrimoniu a   

intocmit un nr. de 55 rapoarte  de specialitate la Proiectele de hotarari initiate de Primarul 

Municipiului Moreni, urmare carora Consiliul Local Moreni a adoptat un numar de  55 de   

hotarari,  după cum urmează :  

 
Nr. 

crt. 

Nr. si data 

hotararii 

Denumirea   Hotararii Modul de aducere la indeplinire de 

Serviciul Valorificare Patrimoniu- 

1.  8/31.01.2018 Hotărâre privind stabilirea şi actualizarea 

chiriei care se aplică în perioada 

01.01.2018-31.12.2018 locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii, 

construite prin ANL şi situate în 

municipiul Moreni, str. Crângului, nr. 6, 

Bl. A1-A4; 

-Au fost intocmite acte adiţionale,  conform 

hotararii. 

-Actele adiţionale a fost inscrise in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului.  

-- In baza documentelor puse la dispozitie de 

chirias a fost completata evidenţa rolurilor pe 

platitor si stabilite chiriile lunare si majorarile de 

intarziere la plata   

- In situatia   depasirii termenului lunar  de plata,  

au fost elaborate  si transmise  catre restantieri 

notificari  in vederea achitarii sumelor restante.  

- In situatia neconformarii (depăşirii termenului de 

plată înscris în notificare) au fost intocmite note 

interne pentru  recuperarea  sumelor restante pe 

calea executarii civile; în acest sens au fost 

transmise Serviciului Administrație Publică Locală  

documentatia  in vederea  promovarii  acţiunilor 

necesare(in justitie/executor judecatoresc) pentru 

rezilere /evacuare/ recuperarea  sumelor restante 

rezultate  din contracte. 

2.  16/19.02.2018 Hotărâre privind modificarea si 

completarea Anexei nr.8 la Hotararea 

Consiliului Local nr.57/30.11.2000; 

-Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea aplicarii.  

3.  23/29.03.2018 Hotărâre privind  aprobarea pentru anul 

2018 a listei solicitanţilor care au acces 

la locuinţe pentru   tineri destinate 

închirierii construite  prin  ANL, a listei 

solicitanţilor care nu au acces la locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii 

construite prin ANL şi a listei   privind  

stabilirea   ordinii de  prioritate  în  

soluţionarea cererilor; 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea elaborarii  

actelor administrative ulterioare.  

4.  36/26.04.2018 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan, 

curţi-construcţii, cu suprafaţa de 165 

mp., proprietate privată a municipiului 

Moreni, situat în Moreni, str. 

-S-a organizat  potrivit hotărârii procedura licitației 

publice și a fost desemnat câștigătorul licitației. 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 



Târgoviştei, fn.; asupra terenului cu suprafața de 165 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare adjudecat  

-A fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare 

în forma autentică, care a fost inscris in evidentele 

serviciului.  

5.  37/26.04.2018 Hotărâre privind vânzarea prin procedura 

licitaţiei publice a unui teren intravilan, 

curţi-construcţii, cu suprafaţa de 182 

mp., proprietate privată a municipiului 

Moreni, situat în Moreni, str. 

Târgoviştei, fn.;  

S-a organizat  potrivit hotărârii procedura licitației 

publice și a fost desemnat câștigătorul licitației. 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului  

-A fost încasat prețul de vânzare adjudecat  

-A fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare 

în forma autentică, care a fost inscris in evidentele 

serviciului 

6.  38/26.04.2018 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

administrative în anul 2018 privind 

prelungirea duratei unor contracte de 

închiriere locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin ANL şi situate 

în Moreni, str. Crângului, bl. A1-A4; 

S-au  incheiat acte aditionale privind prelungirea 

duratei  contractuale. 

- Actele adiţionale a fost inscrise in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului. 

-In baza documentelor puse la dispozitie de 

chiriasi a fost completata evidenţa rolurilor pe 

platitor privind prelungirea duratei contractuale. 

7.  39/26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei 

nominale de repartizare în anul 2018 a 

unor locuinţe disponibile, pentru tineri, 

destinate închirierii construite prin ANL 

în municipiul Moreni; 

-S-a realizat repartizarea locuintelor, potrivit 

hotararii. 

-S-au  incheiat contracte de inchiriere cu tinerii 

care au primit repartitie in baza documentelor puse 

la dispozitie de  acestia  

-in baza contractelor de inchiriere a fost 

completata evidenţa rolurilor pe platitor si stabilite 

chiriile lunare si majorarile de intarziere la plata   

8.  40/26.04.2018 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu 

proprietatea privată a municipiului 

Moreni în favoarea PARTIDULUI 

MIŞCAREA POPULARĂ-

ORGANIZAŢIA LOCALĂ MORENI ; 

-S-a incheiat contract de inchiriere, conform 

hotararii.  

-Conform contractului de inchirirere a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

9.  45/30.05.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar a unui 

bun imobil care  aparţine domeniului 

public al municipiului Moreni, situat în 

Moreni, strada Tineretului, nr.12, judeţul 

Dâmboviţa; 

 -Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului. 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului 

10.  46/30.05.2018 Hotărâre privind constituirea  unui  drept  

real  de  superficie,  cu  titlu  oneros   

prin procedura  concesionarii  cu  

atribuire  directă  asupra  terenului  

intravilan, curti–constructii, cu suprafaţă 

de 500 m.p, proprietate privată a 

municipiului Moreni  situat pe str. 

Uzinei, f.nr. in scopul construirii unei 

locuințe de către Doamna  Argint   

Roxana - Vasilica,  tânăra  cu  vârsta  de  

până în 35 de ani ; 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului cu suprafața de  500mp. 

-S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic. 

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 



11.  47/30.05.2018 Hotărâre privind constituirea  unui  drept  

real  de  superficie,  cu  titlu  oneros   

prin procedura  concesionarii  cu  

atribuire  directă  asupra  terenului  

intravilan, curti–constructii, cu suprafaţă 

de 543 m.p, proprietate privată a 

municipiului Moreni  situat  pe str. Ghe. 

Doja, f.nr.  in  scopul  construirii unei 

locuințe de către   Doamnul    Bădoi    

Elisei,   tânăr    cu    vârsta   de   până în 

35 de ani  ; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului  

-S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic. 

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

 

12.  48/30.05.2018 Hotărâre privind constituirea unui drept 

real de superficie, cu titlu oneros prin 

procedura concesionarii cu licitație 

publică asupra  terenului  intravilan,  

curți – construcții având    suprafaţă   de 

690  m.p.,    proprietate   privată  a   

municipiului   Moreni, situate   în   

Moreni   str. Targoviştei  f.nr., în scopul 

construirii  unei   locuințe; 

-S-a organizat  potrivit Hotărârii procedura 

licitației publice și a procedurii de negociere fiind  

desemnat câștigătorul . 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului  

-S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic. 

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

13.  54/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea   Anexei  

nr.1   la   Hotararea Consiliului Local 

Moreni nr.10/30.01.2014 privind darea 

în  administrare  a imobilelor (terenuri şi 

construcţii), proprietate publică a   

municipiului   Moreni către unităţile de 

învăţământ   preuniversitar de stat  de  pe 

raza municipiului Moreni, cu referire la 

unitatea de invatamant:„Grădiniţă cu 

program prelungit nr.4 Moreni”;  

S-a incheiat actul aditional  la contractul de 

administrare  conform hotararii. 

14.  55/28.06.2018 Hotărâre privind încetarea contractului 

de constituire drept de superficie 

autentificat sub   nr.3611/11.12.2013, 

încheiat  între  Municipiul   Moreni  și  

firma   INSPET  S.A. ; 

-S-au incheiat formalitatile de predare –primire a 

terenului conform hotararii. 

-S-a transmis catre Serviciul Impozite si Taxe 

Locale  incetarea obligatiilor de plata aferente 

contractului de constituire drept de superficie. 

-Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea valorificarii 

ulterioare.  

 

15.  56/28.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la 

domeniul privat al municipiului Moreni  

a unui imobil;  

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului  intravilan denumit:  ,, Intrare 

Piata Agroalimentara”, categorie drum, cu 

suprafata 1.645 mp, situat  in UAT Municipiul 

Moreni , judetul Dambovita,   tarlaua 0, parcela 

%2929 si tarlaua 116, in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13 –  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html


16.  57/28.06.2018 Hotărâre privind  atestarea apartenenţei 

la domeniul privat al municipiului 

Moreni  a unui imobil; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului intravilan denumit:  ,,Alee acces 

spatii garare –Strada Ana Ipatescu ”, categorie 

curti-constructii, cu suprafata de 2.224 mp, situat  

in UAT Municipiul Moreni, judetul Dambovita, 

tarlaua 162, parcela 4864 in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

17.  58/28.06.2018 Hotărâre privind stabilirea unor masuri 

administrative in anul 2018 privind  

prelungirea duratei contractului de 

inchiriere privind locuinţa pentru tineri 

destinată închirierii, construită  prin 

ANL situată în Moreni  Str. Crângului, 

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

închiriată doamnei Dudau   Elena ; 

-A fost intocmit act adiţional,  conform hotararii. 

-Actul adiţional a fost inscris in evidentele 

tehnico-operative ale serviciului.  

--In baza documentelor puse la dispozitie de 

chirias a fost completata evidenţa rolurilor pe 

platitor si stabilita chiria lunara si majorarile de 

intarziere la plata 

18.  59/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar pentru 

imobilul „Str.Ana Ipătescu” care 

aparţine  domeniului  public  al 

municipiului  Moreni ; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

- s-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public  

19.  60/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar pentru 

imobilul „Str.Culturii” care aparţine 

domeniului public al municipiului  

Moreni; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

- s-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public 

20.  61/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventor pentru 

imobilul „Str.Democrației” care aparţine 

domeniului  public  al municipiului  

Moreni; 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

-S-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public 

21.  62/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar pentru 

imobilul „Str.Jupiter” care aparţine 

au realizat formalitățile administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni asupra 

imobilului  in scopul solicitarii unei finantari 
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domeniului public al municipiului  

Moreni; 

nerambursabile prin  Programul Operațional 

Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 13  

- s-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public 

22.  63/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar pentru 

imobilul „Str. M.Eminescu” care 

aparţine  domeniului  public  al 

municipiului  Moreni; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

- s-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public 

23.  64/28.06.2018 Hotărâre privind modificarea denumirii, 

elementelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar pentru 

imobilul „Str. Cpt.Pantea Ion” care 

aparţine domeniului  public  al 

municipiului  Moreni; 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  in scopul solicitarii unei 

finantari nerambursabile prin  Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020,  Axa 

prioritară 13  

-S-au realizat  demersuri necesare la Consiliul 

Judetean Dambovita   pentru atestarea prin act 

normativ a   modificarilor intervenite cu privire la 

bunul public 

24.  65/28.06.2018 Hotărâre privind achiziţionarea prin 

cumpărare a unui imobil – teren de către 

U.A.T. în scopul amenajării unei 

Pasarele – zona Piaţă; 

-Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului. 

-A fost achizitionat terenul prin contract de 

vanzare-cumparare in forma autentica in scopul 

solicitarii unei finantari nerambursabile prin  

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

25.  71/31.07.2018 Hotărâre privind transmiterea  unui  

spatiu,  proprietate privata  a 

municipiului Moreni, situat în Moreni, 

str.Cpt. Pantea Ion, nr.19, în  folosinţă 

gratuită pe o perioadă de 5 de ani catre 

Directia  Sanitara Veterinară  si pentru 

Siguranta Alimentelor Dambovita,   in  

vederea  infiintarii  unei  circumscriptii  

in  municipiul  Moreni; 

A  fost intocmit contractul de comodat care a fost 

inscris in evidentele tehnico-operative ale 

serviciului. 

 

26.  72/31.07.2018 Hotărâre privind vanzarea  cu  plata in  

rate   a   unui    spatiu    cu   destinatia  

de  locuintă, din municipiul Moreni, str. 

I.L.Caragiale, nr.2A,  parter, ap.K,  către 

actualul chiriaș ;  

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra locuintei  

-A fost încasat avansul din pretul de  vânzare 

aprobat.  

-A fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare 

in rate  în forma autentică. 

- A a fost completata evidenţa rolurilor pe platitor 

si stabilita rata lunara in vederea urmaririi si 

incasarii 
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27.  73/31.07.2018 Hotărâre privind vanzarea  cu  plata in  

rate   a  unui  spatiu   cu  destinatia  de  

locuinta, din municipiul Moreni, str. 

Saturn, nr.8, bl.H,  et.4, ap.23,  catre 

actuala chiriasa; 

- S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra locuintei  

-A fost încasat avansul din pretul de  vânzare.  

-A fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare 

in rate  în forma autentică. 

- A a fost completata evidenţa rolurilor pe platitor 

si stabilita rata lunara in vederea urmaririi si 

incasarii 

 

28.  76/31.07.2018 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

dministrative pentru punerea în aplicare 

a deciziei nr. 3/08.01.2018 pronunţată de 

Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 

3204/120/2016; 

-S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra imobilului  teren extravilan, categoria 

arabil,  situat in Moreni, punct ,, Pod Ghirdoveni-

spate statie de epurare’’ judetul Dambovita, având 

suprafaţa de 10.000  m.p.,  

-In vederea punerii in aplicare a Deciziei  civile   

nr.3/8.01.2018,   definitiva,  pronuntata in Dosarul 

3204/120/2016,   Curtea de Apel Ploiesti Secţia a 

II-a Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal, 

in baza Legii nr.341/2004  s-a atribuit cu titlu 

gratuit din proprietatea  privata a Municipiului 

Moreni in proprietatea D-lui Poşirca Gheorghe, 

terenul având suprafaţa de 10.000  m.p., 

29.  77/31.07.2018 Hotărâre privind constituirea unui drept 

real de superficie, cu titlu oneros asupra 

terenului intravilan, curţi-construcţii, 

situat pe str. Cricovul Dulce, fn., având 

suprafaţa de 187 mp., proprietate privată 

a municipiului Moreni, în vederea 

intrării în legalitate a locuinţei executate 

pe teren fără autorizaţie de construire de 

d-na Olteanu Mihaela; 

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului cu suprafața de  187mp. 

-S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic. 

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

30.  81/13.08.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la 

domeniul privat al municipiului Moreni 

a unui imobil;  

S-au realizat formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului intravilan categorie curti-

constructii ,  cu suprafata de 302 mp, situat  pe str. 

Aleea Prahovei fn, in  tarlaua 18, parcelele  %754, 

%755 in scopul solicitarii unei finantari 

nerambursabile prin  Programul Operațional 

Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 13  

31.  85/24.08.2018 Hotărâre privind dezlipirea  unui teren 

proprietate privata a Municipiului  

Moreni,  situat în Municipiul Moreni, str. 

Cpt. Pantea Ion, nr.19, judetul 

Dambovita;  

S-a intocmit actul autentic de dezlipire a 

imobilului teren intravilan, curti -constructii, 

proprietate privata a municipiului Moreni, cu 

suprafata totala de 5.552 m.p., cu nr. cadastral 

73656, inscris in  Cartea Funciara  nr. 73656  UAT 

Moreni in scopul solicitarii unei finantari 

nerambursabile prin  Programul Operațional 

Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 13 

32.  88/30.08.2018 Hotărâre privind acordul pentru 

închirierea   de către Colegiul National 

”Ion Luca Caragiale” a unui teren, situat 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului. 
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în Moreni, str.22 Decembrie 1989, nr.16;  

33.  91/30.08.2018 Hotărâre privind punerea în aplicare a 

Deciziei civile definitive nr. 258/2018 

pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti 

Secţia a II a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal în dosarul 

6146/120/2017 ; 

Urmarea Hotararii Consiliului Local Moreni 

nr.32/30.03.2017,  Hotararii Consiliului Local  nr. 

151/30.10.2017  si Hotararii Consiliului Local 

Moreni 91/30.08.2018 au  fost realizate 

formalitățile administrative în vederea întabulării 

în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de proprietate al 

municipiului Moreni asupra terenului   terenului 

extravilan, neproductiv compus din 3 loturi  cu  

suprafaţă  totala de 6.581  m.p.,  (lotul 1: 5.890 

m.p., lotul 2 : 559 m.p. si lotul 3 : 132 m.p.)  

proprietate privată  a municipiului Moreni , aferent 

si necesar obiectivului: 

,, Platforma pentru depozitarea temporara a 

şlamului procesat din parcul Pascov” 

- S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic incheiat cu OMV Petrom S.A.  

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

 

34.  96/25.09.2018 Hotărâre privind trecerea din domeniul 

public al municipiului Moreni în 

domeniul privat al  acestuia  în vederea 

realizării unui obiectiv  de investiție: 

,,Extindere și modernizare adăpost  

pentru câini fără stăpân” ;  

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului si s-au initiat formalitățile 

administrative în vederea întabulării în C.F. U.A.T 

Moreni a dreptului de proprietate al municipiului 

Moreni asupra terenului 

35.  97/25.09.2018 Hotărâre privind constituirea unui drept 

real de superficie, cu titlu oneros în 

favoarea  OMV   Petrom S.A., prin  

Divizia  Upstream,  Unitatea  de  Afaceri   

Zone  de Productie  VI   Muntenia  

Central asupra terenului extravilan,  

neproductiv, situat in Moreni, Str. 

Spitalului, fnr., cu  suprafaţă  de 5.342  

m.p.,  proprietate privată a municipiului 

Moreni, pentru  amenajare  careu   foraj,  

foraj  şi echipare  de   suprafata, pentru 

sondele  1387,  1388,  1389,  1390   

Moreni ; 

S-au realizat  formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului  

-S-a constituit dreptul de superficie prin contract 

autentic. 

-Conform contractului autentic a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea incasării . 

36.  98/25.09.2018 Hotărâre privind încetarea prin 

denunțarea unilaterală de către locatara a 

contractului de închiriere nr.6751/2013 

dintre Municipiul  Moreni si firma  Anna 

Blanche S.R.L. ;  

- Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea valorificarii 

ulterioare a spatiului devenit disponibil . 

 -S-a transmis catre Serviciul Impozite si Taxe 

Locale  incetarea obligatiilor de plata aferente 

contractului de inchiriere. 

37.  99/25.09.2018 Hotărâre privind prelungirea duratei 

contractului de comodat 12547 / 

11.10.2013 /02/14.10.2013 încheiat între 

Municipiul Moreni si Asociația “Câinele 

meu” contract aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local Moreni 

nr.95/25.09.2013; 

S-a incheiat act aditional  privind prelungirea 

duratei contractului de comodat . 



38.  100/25.09.2018 Hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare acordat Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA)–

Centrul Judetean Dâmboviţa pentru 

Imobilul  (clădire  şi teren aferent) 

proprietate publica a  municipiului 

Moreni situat în Moreni, str.22 

Decembrie 1989, nr.10, judeţul 

Dâmboviţa; 

-S-au intocmit formalitatile privind predarea –

primirea imobilului. 

-Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea valorificarii 

ulterioare a spatiului devenit disponibil . 

 

39.  101/25.09.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la  

domeniul  privat  al  municipiului 

Moreni a unui imobil în vederea 

realizarii unui obiectiv de investitie : 

,,Extindere si modernizare   adapost  

pentru câini fără stăpân”; 

S-au realizat  formalitățile administrative în 

vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni 

asupra terenului. 

40.  109/31.10.2018 Hotărâre privind transferul  fără plată  

din proprietatea municipiului Moreni în 

proprietatea Parohiei Stavropoleos 

asupra terenului intravilan, curti 

construcţii, cu  suprafața de 1589 mp, 

situat în  Moreni, strada  Cimitirului 

f.nr., tarla 16, parcela 596, judeţul  

Dâmboviţa  cu nr.  cadastral 74005, 

înscris în Cartea Funciara UAT Moreni 

74005; 

-A fost întocmit contractul de donatie  în forma 

autentică, conform hotararii.  

41.  110/31.10.2018 Hotărâre privind vânzarea  cu  plata  în  

rate   a  unui spaţiu cu destinaţia de 

locuinţă, din municipiul Moreni, str. 

I.L.Caragiale, nr.2A, parter, ap.E, către 

actualul chiriaş ;  

S-au initiat  formalitățile administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni asupra 

spatiului. 

42.  111/31.10.2018 Hotărâre privind prelungirea duratei de    

închiriere a unui spatiu în favoarea 

PARTIDULUI NATIONAL 

DEMOCRAT – ORGANIZATIA 

MORENI ; 

-S-a incheiat act aditional la contractul de 

inchiriere -Conform actului aditional a fost stabilit 

debitul  datorat, care a fost  transmis  Directiei 

Economice (Serviciului Impozite si Taxe Locale) 

în vederea urmaririi si incasării . 

43.  112/31.10.2018 Hotărâre privind modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local 

Moreni nr. 23/29.03.2018 privind 

aprobarea pentru anul 2018  a listei 

solicitanţilor care au acces la locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii 

construite prin ANL, a listei solicitanţilor 

care nu au acces la locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii construite prin ANL 

şi a listei privind stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor; 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

actelor administrative ulterioare.. 

44.  113/31.10.2018 Hotărâre privind constituirea unui  drept  

real  de superficie, cu titlu oneros  prin 

procedura  concesionarii cu atribuire 

directă asupra terenului intravilan, curţi–

construcţii, cu suprafaţă de 600 m.p, 

proprietate privată a municipiului 

Moreni situat pe str. Erupției,  f.nr. în 

scopul construirii unei locuințe de către 

Domnul Rizea Gabriel, tânăr cu    vârsta 

de până în 35 de ani; 

-S-au initiat formalitățile administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni asupra 

terenului  



45.  114/31.10.2018 Hotărâre privind vânzarea prin procedura   

licitației publice a unui teren intravilan,   

arabil, cu suprafaţa de 123 m.p.,  

proprietate  privată a municipiului 

Moreni, situat în Moreni, strada 22 

Decembrie 1989  f.nr.; 

S-a organizat  potrivit hotărârii procedura licitației 

publice și a fost desemnat câștigătorul licitației. 

-S-au initiat formalitățile administrative în vederea 

întabulării în C.F. U.A.T Moreni a dreptului de 

proprietate al municipiului Moreni asupra 

terenului cu suprafața de 123 mp.  

-A fost încasat prețul de vânzare.  

46.  115/31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea închirierii 

unor  spaţii, proprietate privata a 

municipiului Moreni situate în Moreni, 

str. Cp. Pantea Ion, nr.12; 

S-a realizat formalitatile adminstrative  potrivit 

hotărârii invederea organizarii  procedurii licitației 

publice cu strigare. 

47.  131/18.12.2018  Hotărâre privind completarea Anexei nr. 

1 la Hotararea Consiliului Local Moreni 

nr. 39/26.04.2018 privind aprobarea 

Listei nominale de repartizare in anul 

2018  a unor locuinţe disponibile,  pentru 

tineri, destinate închirierii construite prin 

ANL în municipiul Moreni si stabilirea 

unor masuri privind repartizarea acestor 

locuinte.  

 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare.  

48.  132/18.12.2018 Hotărâre privind stabilirea unor   masuri 

administrative  in anul 2018  privind   

locuinţa   pentru tineri destinată 

închirierii,   construită  prin ANL  situată  

în Moreni  Str. Crângului , nr. 6 , Bl.  

A4, etaj 1, ap.3  inchiriata Domnului  

Pascu Robert –Toma 

 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare 

49.  133/18.12.2018 Hotărâre privind stabilirea unor   masuri 

administrative  in anul 2018  privind   

locuinţa   pentru tineri destinată 4. 

închirierii,   construită  prin ANL  situată  

în Moreni,   Str. Crângului , nr. 6 , Bl.  

A4, parter, ap.1,   inchiriata Doamnei  

Belghiru Camelia  Florentina .  

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare. 

50.  134/18.12.2018 Hotărâre privind stabilirea unor   masuri 

administrative  in anul 2019  privind   

locuinţa   pentru tineri destinată 

închirierii,   construită  prin ANL  situată  

în Moreni  Str. Crângului, nr. 6 , Bl.  A4, 

etaj 2, ap.6,   inchiriata Domnului  

Rujoiu Samuel 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare. 

51.  135/18.12.2018 Hotărâre privind vanzarea cu plata in  

rate   a  unui spatiu    cu  destinatia de 

locuinta, din municipiul Moreni, str. 

Jupiter , nr.21, bl.E,  et.2, ap.13,  catre 

actuala chiriasa 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare. 

52.  136/18.12.2018 Hotărâre privind vânzarea directă a unui 

lot de teren intravilan  curti-constructii, 

cu suprafata de 97 mp  proprietate 

privată  a municipiului Moreni, situat 

situat in Moreni, pe strada Cpt. Pantea 

Ion, nr. 19   ocupat de construcție, cu  

exercitarea dreptului de preempțiune de 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare. 



catre domnul Barbus Radu –Florin.  

53.  137/18.12.2018 Hotărâre privind vânzarea  prin 

procedura licitației publice a unui  teren 

intravilan,  arabil , cu suprafaţa de 1275 

m.p.,  proprietate privată  a municipiului 

Moreni, situat in Moreni,  pe  strada  

Ghe. Doja , f.nr. 

Hotararea a fost inscrisa in evidentele tehnico-

operative ale serviciului, in vederea realizarii 

formalitatilor administrative ulterioare. 

54.  138/18.12.2018 Hotărâre privind : modificarea duratei  

Contractului de administrare nr. 

12790/20.12.2006/4317/27.12.2006 

încheiat între MUNICIPIUL MORENI si 

SPITALUL MUNICIPAL MORENI  

S-a intocmit act aditional la contractul de 

administrare.  

55.  139/18.12.2018 Hotărâre privind prelungirea  duratei  de 

inchiriere  a  spatiului nr.  19, din 

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

etaj 1  ,,Hala Piata”, proprietate privata  

a municipiului Moreni, pentru 

organizarea şi funcţionarea unui birou   

parlamentar in Municipiul Moreni . 

S-a incheiat act aditional la contractul de inchiriere 

-Conform actului aditional a fost stabilit debitul  

datorat, care a fost  transmis  Directiei Economice 

(Serviciului Impozite si Taxe Locale) în vederea 

urmaririi si incasării . 

  
 
D. ACTIVITATI  SPECIFICE  DESFĂȘURATE  ÎN ANUL 2018  

 

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

 Activităţile specifice desfăşurate în anul 2018 de  Compartimentul  Fond Funciar- 

Agricol – Cadastru au constat în :   

 Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în aplicare a Legilor  

fondului funciar, respectiv verificarea dosarelor aflate în lucru, verificarea situaţiei 

juridice a terenurilor solicitate, pregătirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul şedinţei 

Comisiei locale de fond funciar, întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări privind 

modul de aplicare a acestor legi, întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind 

măsurile stabilite de Comisia locală de fond funciar şi hotărârile Comisiei judeţene de 

fond funciar, pregătirea proceselor-verbale de punere în posesie, punerea efectivă în 

posesie cu terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea răspunsurilor pentru 

diferite instituţii (Instituţia Prefectului, Judecătorie, Tribunal, Oficiul de cadastru 

Dâmbovița, Agenţia domeniilor statului, Poliţia, etc.) privind modul de aplicare a Legilor 

fondului funciar, eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond 

funciar, titluri de proprietate, ordinele Prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, 

etc.) întocmirea diferitelor situaţii, solicitări de avize,  rapoarte ,  note interne pentru alte 

compartimente din cadrul Primăriei sau pentru alte instituţii, întocmirea situaţiilor 

centralizatoare privind stadiul aplicării Legilor fondului funciar; 

 Culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al municipiului 

Moreni( 3579 pozitii), pe suport de hârtie şi în format electronic (conform  Procedurii de 

control intern/managerial: ,,Gestionarea Registrului Agricol”) de date referitoare  la 

gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte 

persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, 

şi anume: 

a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică; 



b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de 

folosinţă; 

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

suprafeţe agricole; 

d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă 

cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa 

cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi 

succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii 

şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor 

răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole 

aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv 

irigate în câmp; 

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, 

respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în 

cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără 

personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor 

cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii; 

f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de 

transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului; 

g)aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea 

îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; 

  h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; 

    i)atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate; 

     j)menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor 

succesorale înaintate notarilor publici; 

  k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; 

     l) înregistrări privind contractele de arendare; 

   m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

    n) alte menţiuni. 

 eliberarea  a  5 atestate (conform Procedurii de control intern/managerial: ,,Eliberarea 

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

atestatelor  de producător și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol 

pentru reglementarea modului de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de 

către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a 

comerţului cu aceste produse. 

 întocmirea răspunsurilor si adeverintelor după o prealabilă verificare şi documentare, la 

cererile, sesizările, reclamaţiile intrate spre rezolvare la Compartimentul Fond Funciar- 

Agricol – Cadastru  atât din partea persoanelor fizice si persoanelor juridice, diferitelor 

instituţii, cât şi din partea altor compartimente din cadrul primăriei;  

 întocmirea de diferite referate, rapoarte de specialitate la proiecte de hotărâri, procese-

verbale de constatare, situaţii centralizatoare, etc.; 

  activităţi de consiliere a cetăţenilor privind problemele specifice compartimentului , cu 

ocazia audienţelor,  

 desfăşurarea activităţilor în afara  compartimentului ( deplasari in teren) cu ocazia 

culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol, cu ocazia verificării 

amplasamentului parcelelor repartizate, cu ocazia verificării unor reclamaţii, etc.; 



  colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei sau cu alte instituţii din municipiul 

Moreni sau din alte localităţi – în limitele competenţelor legale – în scopul clarificării 

situaţiilor juridice ale unor suprafeţe de terenuri si constructii  de pe raza municipiului,  

 Participarea la un număr de 11 expertize dispuse de instanţele judecătoreşti împreună cu 

experţii nominalizaţi de acestea, prin deplasare, măsurare şi verificare în teren a loturilor 

supuse expertizei şi prin verificarea datelor existente în Registrele Agricole şi cadastrale. 

 Participarea  la activitatea de   inventariere a  bunurilor din patrimoniul municipiului .  

 Realizarea formalităților   administrative în vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni a 

dreptului de proprietate al municipiului Moreni asupra construcțiilor si terenurilor 

valorificate conform Hotărârilor Consiliului Local.   

 Primirea solicitarilor si intocmirea/actualizarea  documentatiilor in vederea aplicarii Legii 

nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

personala.  

 În scopul soluţionării unor cauze aflate pe rol de  instanţele de judecată cu privire la 

fondul funciar al localității  s-a procedat la verificarea evidenţelor- Registre cadastrale şi 

istorice de rol din Registrele Agricole, centralizarea acestor date şi înaintarea lor către 

serviciul juridic al Primăriei. 

 Permanent s-au eliberat  documente   conform evidenţelor  cadastrale şi agricole deținute 

de compartiment către celelalte structuri din  Primărie    în scopul soluţionării dosarelor 

de ajutor social, a emiterii autorizaţiilor şi certificatelor eliberate de către celelalte 

structuri din  Primărie    precum şi pentru  încasarea  taxelor şi impozitelor locale. 

 Au fost eliberate 461 adeverinţe din Registrul Agricol, s-au efectuat 186 operări în 

Registrul Agricol   în baza cererilor însoţite de acte de proprietate. 

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

deplasarea în teren, analizarea situaţiei, formularea şi comunicarea în scris a răspunsului. 

 Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 25 de cereri depuse de persoane fizice prin 

care se solicita eliberarea certificatului de atestare a calităţii de proprietar, activități care 

au constat în  : 

- analiza actelor de proprietate şi a planurilor de amplasament şi delimitare a 

bunului imobil depuse de petenţi 

- identificarea în teren a suprafeţelor şi încheierea proceselor verbale de 

vecinătate 

- întocmirea şi eliberarea certificatului propriu-zis. 

 S-au înaintat documentaţii pentru obţinerea Ordinului Prefectului  pentru cota de teren 

aferentă apartamentelor cumpărate de la stat : 75 solicitări 

  S-a participat la analizarea şi soluţionarea unor cereri depuse în baza     Legii 10/2001 

împreună cu Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 În anul 2015 în  cadrul compartimentului  s-a  administrat un număr de 450 contracte de 

folosință teren cu destinație agricolă, pentru care au fost stabilite obligațiile financiare 

aferente ( debitele)  care au fost transmise pentru urmărire și încasare Serviciului 

Impozite și taxe 

 Au fost procesate un număr  de 450 raspunsuri pentru cererile depuse de persoane fizice 

prin care solicitau avize pentru ajutoarele la încălzire( gaze + lemne +  energie electrica), 

ajutor social, alocatii complementare. 

 

    



D.2 Compartiment Fond Locativ 
Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul  Fond Locativ în anul 2018  au constat în :   

 Actualizarea  evidentei contractelor de vanzare-cumparare  având ca obiect  unitățile 

locative  aflate  in proprietatea privată  municipiului  (3 contracte intocmite in anul 

2018) 

 Conducerea  la zi a evidenţei din cadrul compartimentului privind ratele  locuință,  

încasarea  acestora, întocmirea de notificări și după caz, documentaţii şi propuneri 

privind recuperarea  debitelor restante pe cale judecătorească; în acest sens au fost 

transmise Serviciului Administrație Publică Locală, documentele necesare pentru 

promovarea acţiunilor în instanţă;  

 Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor lichidare debit după achitarea integrală a 

contravalorii unităților locative care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare 

aflate în evidenta compartimentului (51 adeverinte)  

 Întocmirea de  referate si informari, deplasari in teren in vederea rezolvarii cererilor cu 

privire la operațiunile de vanzare-cumparare  locuinte fond locativ municipal .   

 Participarea  la activitatea de  inventariere a  bunurilor din patrimoniul municipiului.    

  Întocmirea documentatiei și gestionarea procedurilor necesare pentru valorificarea  

terenurilor si constructiilor din domeniul public si privat al municipiului Moreni care se 

transmit in concesiune sau  superficie .  

 Întocmirea rapoartelor  de specialitate potrivit legii la Proiectele de Hotărâre care se 

supun aprobării Consiliului Local al municipiului  Moreni cu privire la activitatile 

compartimentului 

 Conducerea evidentei  contractelor care au ca obiect  terenuri din domeniul public si 

privat al municipiului Moreni transmise in concesiune sau superficie. În evidența 

compartimentului în anul 2018,  s-a administrat  un numar de 183 contracte de 

concesiune/superficie  teren, pentru care a fost întocmită evidenta obligatiilor financiare 

(debitelor) aferente, debite care au fost transmise pentru urmărire și încasare Serviciului 

Impozite și taxe.  

 Ținerea la zi a Registrelor privind evidenta ofertelor si a contractelor de concesionare, 

superficie, prevazute de legislatia în vigoare 

 Rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor 

aflate in evidenta compartimentului.( 121 modificari)  

 Îndeplinirea proceselor(procedurilor) preliminare organizării de licitatii publice 

conform hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului având ca obiect 

concesionarea, acordarea dreptului de superficie asupra   terenurilor aflate în  

proprietatea municipiului. 

 Transmiterea   înstiintarilor de plata catre debitori,  pentru  plata ratelor restante,  

aferente contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate având ca obiect locuinte din 

fondul municipal ,  în vederea  aplicarii modalitatilor de  executare silita  

 Conducerea evidentei  contractelor de închiriere având ca obiect  unitățile locative  

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

evidența compartimentului în anul 2018,  s-au administrat  un numar de 223 contracte 

de închiriere spatii cu destinaţia de locuit fond municipal și un  numar de 29 contracte 

de închiriere spaţii cu destinaţia de locuit construite prin Agenția Națională pentru 

locuințe (ANL)  



 Conducerea evidentei  solicitărilor de locuinte cu chirie aflat in proprietatea privată  si 

administrarea  municipiului(locuințe ANL) si punerea   la dispozitia comisiilor 

constituite conform legii a documentele necesare  in vederea repartizarii  locuințelor 

disponibile .  

 Întocmirea pentru locuințele aflate în proprietatea privată  si administrarea  

municipiului de contracte de inchiriere, acte adiționale, anexe la contracte .  

 Verificarea  respectarii destinaţiei locuinţelor închiriate și a clauzelor din contractele 

încheiate, întocmirea de note de constatare privind rezultatul verificărilor  

 Conducerea  la zi a evidenţei din cadrul compartimentului  privind  chiriile   locuință,  

încasarea  acestora, întocmirea de notificări și după caz, documentaţii şi propuneri 

privind recuperarea  debitelor restante pe cale judecătorească; în acest sens au fost 

transmise Serviciului Administrație Publică Locală, documentele necesare pentru 

promovarea acţiunilor în instanţă( recuperare debite , reziliere,  evacuare ) ; 

 Transmiterea  notificarilor  de plata catre debitori,  pentru recuperarea  chiriilor 

restante,  (42 notificari).  

 Transmiterea  notificarilor  de plata catre debitori,  pentru  recuperarea  ratelor locuinta  

restante (3 notificari). 

 

D.3  Compartiment Valorificare Patrimoniu 

Activităţile specifice desfăşurate de Compartimentul Valorificare Patrimoniu în anul 2018  

au constat în :   

 Întocmirea  documentatiei pentru valorificarea  terenurilor  si constructiilor  

proprietatea municipiului Moreni care au fost  transmise  :  in poprietate ,  

administrare,  in folosinta gratuita, închiriere .  

  Întocmirea  rapoartelor  de specialitate potrivit legii  la Proiectele de Hotărâre care se 

supun aprobării Consiliului Local al municipiului  Moreni cu privire la activitatile 

compartimentului 

 Conducerea  evidentei  contractelor care au ca obiect  terenuri si constructii din 

domeniul public si privat al municipiului Moreni transmise după caz în proprietate ,   

în administrare,  in folosinta gratuita si fac obiectul asocierilor in participatiune si 

schimburilor dupa caz si rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor 

acestora. În evidența compartimentului în anul 2018,  s-a  administrat  un numar de 

10 contracte de comodat, un număr de 9 contracte de administrare si 1 contract de 

asociere.  

 Actualizarea, conform intrarilor si iesirilor din patrimoniul Municipiului, a 

evidentelor tehnico-operative din cadrul compartimentului.  

 Realizarea demersurilor  necesare și  transmiterea către  Consiliul Judetean 

Dâmbovița a tuturor documentele necesare completării  în mod corespunzator în 

condițiile legii a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al 

oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu  modificările şi completările 

ulterioare, potrivit Hotarârilor adoptate de Consiliul Local Moreni   

 Participarea la activitatea de inventariere a  bunurilor din patrimoniul municipiului.   

 Furnizarea informatiilor privind regimul juridic al unor bunuri din domeniul public si 

privat   la solicitarea compartimentelor din Primărie, institutiilor publice, persoanelor 

fizice si juridice interesate  



 Clarificarea regimului juridic al unor bunuri din domeniul public si privat si 

întocmirea  documentatiei necesare  pentru includerea dupa caz excluderea lor in 

patrimoniu; 

 Conducerea evidentei  contractelor de închiriere având ca obiect  terenuri si 

construcții aflate  in proprietatea municipiului. În evidența compartimentului în anul 

2018,  s-au administrat  un numar de 31 contracte  de închiriere teren, un număr de 63  

contracte de închiriere spatii comerciale pentru care a fost întocmită evidenta 

obligatiilor financiare (debitelor) aferente, debite care au fost transmise pentru 

urmărire și încasare Serviciului Impozite și taxe.  

 Rezolvarea  solicitarilor  cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea 

contractelor aflate in evidenta compartimentului. 

 Îndeplinirea proceselor(procedurilor) preliminare organizării de licitatii publice 

conform hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului  având ca obiect  

închirierea terenurilor și construcțiilor aflate în  proprietatea municipiului. 

 Primirea solicitarilor si intocmirea/actualizarea  documentatiilor in vederea aplicarii 

Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 

proprietate personala.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

 

MISIUNEA 

 Monitorizarea si protectia sociala a persoanelor varstnice in scopul 

prevenirii marginalizarii si excluziunii sociale; 

 Prevenirea si depasirea unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependent in scopul pastrarii autonomiei persoanelor varstnice; 

 Aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 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 2018- 31 decembrie 2018, Directia de Asistenta Sociala din cadrul 

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

 S-au inregistrat, urmarit si solutionat  aproximativ  1250 cereri; 

 Acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim 

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

dosarelor lunar, efectuarea anchetelor sociale semestrial, intocmirea 

situatiei centralizatoare privind beneficiarii de ajutor social (95 

dosare/lunar); 

 S-a  acordat ajutor de inmormantare unui numar de 2 persoane in valoare 

de 2000 lei; 

 S-a acordat ajutor de urgenta unui numar de 20 de persoane in valoare de 

8400 lei; 

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

cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav 

precum si adultului cu handicap grav conform legii 488/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanei cu handicap; 

 S-au acordat 20 carduri de parcare pentru persoanele cu handicap; 

 S-au angajat un nr. de 16 asistenti personali ai persoanelor cu handicap; 

 S-au primit si verificat un numar de 81 dosare privind alocatia pentru 

sustinerea familiei conform Legii 277/2010; 

 S-au primit si verificat un numar de 117 dosare privind indemnizatia 

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

privind sustinerea familiei pentru cresterea copilului; 

 S-au primit si verificat un numar de 22 dosare pentru ajutor de incalzire cu 

lemn; 



 S-au primit si verificat un numar de 145 dosare de ajutor pentru incalzirea 

locuintei cu gaze naturale; 

 S-au primit si verificat un numar de 8 dosare privind ajutorul pentru 

incalzirea locuintei cu energie electrica; 

 S-au primit si verificat un numar de 144 dosare privind acordarea alocatiei 

de stat pentru copii; 

 S-au primit si verificat 32 cereri pentru instituirea tutelei; 

 Institutionalizarea pentru persoane varstnice   -    11 

 S-au acordat stimulente educationale (50 lei/luna) unui numar de 14 copii 

prescolari proveniti din familii marginalizate social; 

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

habitat; 

 S-au efectuat un numar de 5 anchete sociale solicitate de catre organele de 

Politie; 

 S-au efectuat 69 de anchete sociale solicitate de instantele de judecata 

pentru divort cu copii; 

 S-au efectuat 55 de anchete sociale solicitate de Directia Generala pentru 

Protectia Copilului; 

 S-au efectuat 20 de anchete sociale pentru scutirea de la plata rovinietei a 

persoanelor cu handicap; 

 S-a monitorizat si intocmit documentatia pentru un numar de 167 copii ai 

caror parinti sunt plecati in strainatate. 

     In anul 2018 Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului 

Moreni a fost reorganizat conform HG 797/2017  si transformat in Directia de Asistenta Sociala. 

In luna decembrie , DAS a obtinut Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, 

certificate emis de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. 

     In luna decembrie 2018, cu ocazia sarbatorilor DAS impreuna cu participarea financiara 

a functionarilor publici din cadrul primariei , au organizat actiunea “Un meniu in asteptare” prin 

care persoanele nevoiase au beneficiat de o masa calda. 

     In colaborare cu Societatea de Cruce Rosie- filiala Dambovita, cu ocazia sarbatorilor au 

fost acordate un numar de 100 pachete dulciuri pentru copiii din familiile nevoiase din 

municipiul Moreni si 30 de pachete cu alimente. 

 

 

 



SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR MORENI 

 

 Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din cadrul Primariei municipiului 

Moreni cuprinde urmatoarele compartimente: 

 

- Compartiment Evidnta persoanelor 

- Compartiment Stare civila 

 

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

baza Planurilor de masuri si activitati pentru anul 2018, in conformitate cu legislatia in vigoare si 

indrumarile date de forurile superioare, in cursul anului 2018 s-au realizat obiectivele propuse 

astfel: 

 Au fost analizate toate activitatile desfasurate, au fost intocmite documentele de 

analiza a activitatii si au fost indeplinite toate activitatile prevazute in planurile de 

munca ale serviciului pe anul 2018; 

 S-a desfasurat o pregatire continua a personalului prin prelucrarea saptamanala si 

lunara a tuturor radiogramelor, circulalelor si a dispozitiilor emise de catre 

forurile superioare, intocmindu-se lunar procesele verbale de instruire, precum si 

prin participarea lucratorilor servicului la convocarile trimestriale cu reprezentanti 

ai D.P.C.E.P. Dambovita si ai celorlalte servicii de avidenta din judet; 

 S-au continuat, cu caracter permanent, actiunile de pundere in legalitate a 

persoanelor nedeplasabile, internate in spitale si in centre de ocrotire si protective 

sociala precum si a persoanelor aflate in locurile de retinere si de arrest preventive 

din cadrul unitatilor de politie sau in penitenciare. In acest sens au fost puse in 

legalitate un numar de 48 persoane private de libertate, aflate la Penitenciarul de 

Maxima Siguranta Margineni precum si un numar de 49 beneficiari 

institutionalizati in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu 

handicap Moreni- Tuicani; 

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

4242 pesoane, astfel: 

- 3790 persoane prin emiterea cartilor de identitate; 

-  182 persoane prin emiterea cartilor de identitate provizorii; 

-  270 persoane prin acordarea vizei de resedinta. 

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

urmatoarelor mentiuni: 

 

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

numar de 347 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 518 

persoane s-a operat mentiunea de deces; 

 In conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 si 2, respective art. 41 alin. 1,2 si 3 din H.G. 

1375/2006, s-au transmis la  D.E.P.A.B.D. Bucuresti hotararile judecatoresti pronuntate 

de catre instant, privind interzicerea dreptului de a allege si de a fi ales, in vederea 

actualizarii mentiunilor operative in R.N.E.P.; 

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

307 modificari de statut civil; 

 In baza comunicarilor effectuate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta si 

Eliberare a Pasapoartelor Simple al judetului Dambovita, au fost operate in RNEP un 

numar de 30 mentiuni de stabilire a domiciliului in strainatate. 

  La solicitarea institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii ordinii publice, securitatii 

si justitiei, institutiilor cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare, institutii cu atributii 

in domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum si la solicitarea persoanelor 

fizice lucratorii de evidenta au verificat in RNEP un numar de 404 persoane. 

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

si actele de identitate ale cetatenilor romani, in anul 2018 nu s-a aplicat nicio sanctiune 

contraventionala.  

Situatiile mai deosebite au putut fi rezolvate la ghiseu, in cursul anului 2018 nefiind 

inregistrata nicio audienta. 

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

caror acte de identitate au expirat in cursul trimestrului anterior, fiind intocmite liste si invitatii, 

verificate si distribuite cetatenilor cu ajutorul Politiei Locale si a lucratorilor de la Posturile de 

Politie arindate. S-a actualizat deasemenea R.N.E.P., in modulul “Mentiuni Operative”, cu 

informatiile primite. 

Au fost actualizate informatiile communicate de politistii de ordine publica, referitoare la 

persoanele care figureaza in R.N.E.P. cu acte de identitate al caror termen a expirat in perioada 

2014- 2015 fiind introduce mentiunile correspunzatoare in modulul “Mentiuni Operative”, con 

form Dispozitiei commune D.E.P.A.B.D.- I.G.P.R. nr. 4315800/23.05.2018- 57/22.05.2018 si a 

fost intocmita situatia cu indicatorii activitatii desfasurate conform modelului transmis, fiind 

inaintata la D.P.C.E.P. Dambovita. 

  Mentiuni efectuate in modulul M.O.- 72 

 



Pe linie de stare civila: 

Au fost  intocmite un numar 432 acte de stare civila din care: 

-  156 acte de nastere 

-  103 acte de casatorie 

-  173 acte de deces 

Au fost eliberate un numar de 58 extrase pentru uz ificial, 76 dovezi de stare civila si un numar 

de 1108 certificate de stare civila din care: 

-  705 certificate de nastere 

-  185 certificate casatorie 

-  218 certificate deces 

Au fost solutionate un numar de 55 solicitari avand ca obiect transcrierea certificatelor de stare 

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

civila. 

    Au fost operate 1263 mentiuni pe marginea actelor de nastere. 

           In cursul anului 2018 au fost solutionate un numar de 1 dosar de schimbare de nume si un 

numar de 1 cereri de divort pe cale administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DIRECTIA CULTURA CULTURA, TINERET SI SPORT 

 

COMPARTIMENT ACTIVITATI CULTURALE – COMUNICARE 

 

Priorităţi instituţionale: Centenarul Marii Uniri; Memoria culturală locală şi naţională; Cultură 

accesibilă şi favorabilă incluziunii; Încurajarea şi sprijinirea tinerilor în participarea la activităţi 

culturale, educative şi sportive. 

Obiective: Îmbunătăţirea serviciului public în domeniul culturii, educaţiei, sportului şi 

tineretului; Elaborarea unor proiecte atractive și utile în ariile tematice abordate; Conservarea și 

transmiterea valorilor artistice ale comunității; Păstrarea și cultivarea specificului zonal și local; 

Dezvoltarea creativităţii contemporane; Revitalizarea și promovarea meșteșugurilor, meseriilor și 

îndeletnicirilor specifice zonei și susținerea celor care le practică; Cultivarea valorilor și 

autenticității creației populare contemporane și a artei interpretative profesioniste şi 

neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, etc.; Oferirea de servicii culturale 

diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare şi dezvoltarea publicului pentru cultură;  

Educație permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație; Protejarea 

patrimoniului cultural (material şi imaterial); Comunicare şi informare; Transparenţă 

instituţională. 

Arii tematice: Artele spectacolului, arte plastice, arte vizuale şi dramatice, sport, tineret, 

educaţie, protejarea patrimoniului cultural (material şi imaterial), comunicare. 

 

În cursul anului 2018, activitatea compartimentului s-a desfășurat în conformitate cu 

atribuțiile specifice și generale, cu prevederile actelor normative care reglementează domeniile 

de competenţă, precum și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local privind Calendarul 

minimal al activităților culturale, educative, sportive și de tineret nr. 15/2018, 50/2018 şi 

140/2018 (Anexa nr. 1 la HCL-uri). 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moreni nr. 15/2018 a fost aprobată 

Anexa nr. 2 care prevede obiectivele, indicatorii şi priorităţile instituţionale pentru activităţile 

culturale, educative, sportive şi de tineret în anul 2018. În continuare, prezentăm comparativ 

situaţia înregistrată la finalul anului. 
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Nr. 

crt. 

INDICATORI  TOTAL 

INIŢIAL 

TOTAL 

FINAL 

1. Activități proprii 26 23 

 Din care se înscriu în aria tematică: 

- Artele spectacolului 

- Arte populare 

- Arte vizuale 

- Sport 

- Tineret 

- Educație 

- Protejarea patrimoniului cultural 
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7 
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3 

11 

6 

2. Activități de sustenabilitate 1 1 

3. Activități comune cu instituțiile de educație 19 18 

 Din care se înscriu în aria tematică: 

- Artele spectacolului 

- Arte populare 

- Arte vizuale 

- Sport 

- Tineret 

- Educație 

- Protejarea patrimoniului cultural 

 

6 

2 

4 

1 

5 

8 

4 

 

6 

2 

4 

1 

5 

7 

4 

4. Apariții mass-media (știri, emisiuni, articole despre 

evenimentele organizate, etc.) 

100 145 

5. Impactul avut în rândul participanților și a comunității locale (se 

va calcula pe baza Chestionarelor de impact ce vor fi aplicate 

aleatoriu la activități): 

- Nesatisfăcător 

- Mai puţin satisfăcător 

- Satisfăcător 

- Bun 

- Foarte bun 

- Excelent 
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 RESURSE FINANCIARE ALOCATE 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor, în anul 2018, au fost alocate resurse financiare în sumă 

de 234.500 lei - din care 158.500 lei pentru activităţi proprii, 40.000 lei pentru activităţi de 

sustenabilitate şi 36.000 lei pentru sprijinirea activităţilor organizate de instituţiile de învăţământ 

din localitate. Au fost cheltuite următoarele sume: 151.321 lei pentru activităţi proprii, 38.720 lei 

pentru activităţi de sustenabilitate şi 34.109 lei pentru sprijinirea activităţilor organizate de 

instituţiile de învăţământ din localitate. 
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CÂNTECELE CRICOVULUI LA CEA DE A XVI-A EDIŢIE 

Pe 21 februarie 2018, s-a desfăşurat, la Moreni, Concursul ,,Cântecele Cricovului”, ajuns 

la ediţia cu numărul XVI. La acest concurs de interpretare folclorică au participat 130 de elevi de 

la şcolile gimnaziale din localitate în cele patru categorii (vocal – instrumental, vocal – grupuri, 

vocal – individual şi instrumental). 

Pe parcursul deliberărilor juriului a susţinut un recital extraordinar interpreta de muzică populară 

Marilena Daniela Şerban. Trofeul ,,Cântecele Cricovului” 2018 a fost câştigat de Teodora Sfinteş 

de la Şcoala Gimnazială nr. 3 Moreni. În cadrul fiecărei secţiuni de concurs au fost acordate 

premii pentru locurile I, II, III şi menţiuni. După lungi deliberări, Premiul special al Juriului a 

fost acordat elevului Andrei Tătaru de la Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni.  Evenimentul a fost 

coordonat de profesor Dica Ţuţea şi organizat de Şcolile Gimnaziale nr. 1, nr. 3 şi nr. 4 cu 

sprijinul financiar al Primăriei municipiului Moreni. 

 

FESTIVALUL NAŢIONAL ,,DRAGOBETE – MORENETE” 

Pe 24 februarie, a avut loc la Moreni ediţia a II-a a Festivalului Naţional de Arte şi 

Tradiţii Populare ,,Dragobete – Morenete”, organizat de Clubul Copiilor Moreni şi Asociaţia 

Culturală Şcoala Art Canto Morena cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Moreni. 

Juriul a fost format din experţi în folclor şi etnografie: Corina Dragomir, Elena Sima, Maria 

Popa, Adriana Cuciureanu, Mihai Marcel Şoneriu, iar directorul festivalului a fost profesor 

Daniela Călineţ. În acest an, trofeul ,,Dragobete – Morenete” a fost câştigat de ansamblul 

folcloric Dor Teiuşan Alba Iulia. 

În concurs au evoluat peste 200 de interpreţi din Târgu Mureș, Reghin, Alba Iulia, Berca, Brăila, 

Întorsura Buzăului, Ploiești, Târgoviște, Moreni, Bezdead, Gura Ocniței, Ocnița, Produlești, 

Vaslui, Breaza, Adunați, Măgureni pe secţiunile grupuri folclorice, ansambluri folclorice, 

dansuri populare, solişti vocali, pictură, cusături, meşteşuguri. 

Un moment deosebit în programul evenimentului a fost reprezentat de premierea a trei cupluri 

din trei categorii de vârstă care au împlinit 1 an, 30 de ani şi 50 de ani de căsătorie. Sărbătoarea 

Dragobetelui de la Moreni s-a încheiat cu un spectacol folcloric în care au evoluat şi au susţinut 

recitaluri Grupul Art Canto Morena, Ansamblul folcloric Prahoviţa, Corina Dragomir, Elena 

Sima, Maria Popa, Mihaela Costache şi Valentina Rădoi. 

 

DE ZIUA TA! 

Pe 6 martie, s-a desfăşurat un spectacol de poveste în care sublimul muzicii s-a împletit 

cu spiritul primăverii, dar şi cu cele mai frumoase și emoționante mărțișoare muzicale – şi nu 

numai: ,,De ziua ta!”. Un eveniment dedicat tuturor domnişoarelor şi doamnelor din viaţa 

noastră. 

 

 



MARTIE – LUNA REÎNNOIRII 

În perioada 1- 8 martie 2018, Liceul Tehnologic Petrol Moreni (cu finanţarea 

municipalităţii morenare) a organizat o serie de activităţi specifice perioadei, astfel: - expoziție 

cu concurs de mărțișoare confecționate de elevi, 8 Martie -  Ziua Internațională a Femeii – 

Expoziție cu concurs de felicitări realizate de elevi, activitate de dezvoltare personală în limba 

engleză. 

 

TU EŞTI PRIMĂVARA MEA! 

Pe 10 martie, a avut loc concursul de creaţie ,,Tu eşti primăvara mea!”, organizat de 

Şcoala Gimnazială nr. 3 cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Moreni. La eveniment au 

participat peste 100 de elevi pe secţiunile desen/pictură, abilităţi practice şi recitare. Toţi 

participanţii au fost premiaţi de municipalitatea morenară pentru implicarea şi creativitatea de 

care au dat dovadă cu diplome şi pachete cu rechizite.  

 

TRADIȚIE ȘI OBICEI DE PAȘTI 

În perioada 26 martie – 16 aprilie, Primăria municipiului Moreni a organizat cea de a II-a 

ediție a evenimentului ,,Tradiție și obicei de Paști” pentru a continua atât promovarea tradițiilor 

autentice, cât și păstrarea și cultivarea specificului zonal și local.  În perioada 26 - 30 martie 

2018, Primăria municipiului Moreni a organizat o serie de ateliere de încondeiat ouă cu elevii 

școlilor gimnaziale din localitate. Aceștia au fost îndrumați de Laura Medar, artist plastic, 

membru UAP Moreni. Creațiile elevilor au putut fi văzute în cadrul expoziției ,,Tradiție și obicei 

de Paști". Vernisajul acesteia a avut loc luni, 2 aprilie 2018, ora 14.00, la Primăria municipiului 

Moreni. Toate modelele realizate sunt redate cu trăsături albe pe câmp roșu pe ou și reprezintă 

motive românești vechi, neinfluențate de civilizația modernă. 

Expoziția a fost deschisă la Primăria municipiului Moreni în perioada 2 – 16 aprilie. 

 

COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ! 

În perioada 26 – 29 aprilie, a avut loc cea de a XIV-a ediţie a Simpozionului – Concurs 

Internațional ,,COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!". Evenimentul a fost sprijinit 

financiar de Primăria municipiului Moreni şi a fost organizat în parteneriat de Palatul Copiilor 

Târgoviște - Filiala Moreni, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Garda de Mediu 

Dâmbovița, Fundația TERRA - Mileniul III București și Asociația „Terra RO-SA” Moreni, sub 

coordonarea profesor Rodica Sandu. Tematica anului 2018 a fost ,,NU Pământul aparţine 

omului, ci OMUL Pământului!”.  În anul 2018, au participat cu lucrări peste 900 de elevi şi cadre 

didactice din 38 de judeţe din România şi din 7 ţări pe cele patru secţiuni: Abilităţi practice - 

desene/picturi, colaje, fotografii, afişe, obiecte din materiale reciclabile (jucării, machete, 

origami, împletituri din fire, etc.); Creaţii literare - poezii, eseuri, teatru, videoclip, scurt metraj, 

desen animat, spot publicitar, etc.; Proiecte de mediu/referate elevi - Prezentari PowerPoint, 



referate, studii, lucrări ştiinţifice, proiecte de mediu, proiecte caritabile și de voluntariat; 

Simpozion cadre didactice - Diseminări, referate, studii, lucrări ştiinţifice, schimburi de 

experiență. 

 

ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI LA MORENI 

În continuarea dezvoltării şi promovării tinerilor, a creşterii interesului pentru activităţi 

sportive, dezvoltarea spiritului sportiv şi de echipă, municipalitatea morenară a organizat pe 2 

mai 2018 o nouă competiţie sportivă: ,,Crosul Tineretului”. 

Activitatea a început la ora 14.00 şi s-a desfăşurat pe Bulevardul Republicii (pe traseul Sala de 

Sport ,,Romi Goicea” – benzinăria Petrom OMV şi retur). Această iniţiativă vine în contextul 

necesităţii promovării sportului în rândul tinerilor şi a unui stil de viaţă sănătos. Au participat 

tineri din Moreni cu vârsta între 7 – 19 ani, dar, inedit, la cros a fost înregistrată şi prezenţa a 

două tinere sportive de la Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi Liceul Voievodul Mircea din 

Târgovişte. Toţi participanţii au fost premiaţi cu medalii, tricouri personalizate şi diplome.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ LA CEAS ANIVERSAR 

Cea de a XX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii municipale a debutat pe 15 mai la Moreni. 

După cuvântul de deschidere al Dianei-Ancuţa Beldiman, bibliotecar şef, şi al lui Constantin 

Tocan, viceprimarul municipiului, publicul a putut asista la momente speciale de istorie, muzică, 

literatură şi teatru. Astfel, în cadrul activităţii ,,România centenară”, profesor Marian Roşu a 

realizat o prezentare despre anul 1918 ca moment hotărâtor în realizarea idealului naţional, elevi 

de la Şcolile Gimnaziale nr. 3 şi nr. 4 au susţinut momentele muzicale ,,Cântec drag din plai 

străbun” şi ,,Armonii de primăvară europeană” (sub îndrumarea profesor Anabela Georgescu), 

iar elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 1 au interpretat magistral sceneta ,,Moş Ion Roată şi 

Unirea” (sub coordonarea bibliotecar Carolina Şerban). Zilele Bibliotecii municipale Moreni au 

continuat cu activităţile ,,Bibliotecile din judeţul Dâmboviţa... puncte de informare europeană” 

(susţinută de Vlăduţ Andreescu, metodist la Biblioteca Judeţeană) şi ,,Pe urmele lui Blaga” 

(prezentată de profesor Mariana Catinca). Elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 1 au mai prezentat 

atât momentele poetice ,,Dor de Blaga” şi ,,Graiul neamului”, cât şi momentele muzicale ,,Cânt 

şi suflet românesc” (sub îndrumarea profesor Dica Ţuţea). Manifestările prilejuite de Zilele 

Bibliotecii municipale Moreni au continuat pe 16 mai cu o nouă serie de activităţi cultural-

educative. Punctul de reper a fost reprezentat de întâlnirea ,,20 de ani de sărbătoare culturală” în 

cadrul căreia a fost prezentată povestea celor 20 de ani de ediţii ale acestui eveniment de marcă 

şi au fost depănate amintiri despre Biblioteca municipală de către cadre didactice, scriitori, 

bibliotecari, elevi şi jurnalişti. În continuarea programului, au susţinut un recital de excepţie 

elevii Clubului Copiilor şi ai Şcolii Art Canto, sub coordonarea profesor Daniela Călineţ. Cea de 

a XX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii municipale s-a încheiat cu sceneta de teatru ,,Stă în puterea ta 

să schimbi ceva!” (teatru forum) în interpretarea voluntarilor din cadrul Bibliotecii Judeţene ,,I. 

H. Rădulescu”, sub coordonarea Mândruţei Andreescu. 



CONCURSUL DE MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ ,,ION SPIRIDON” 

Pe 18 mai, s-a desfăşurat la Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale” cea de a XI-a ediţie a 

concursului de matematică şi fizică ,,Ion Spiridon” – la care au participat elevi din Moreni şi din 

localităţile învecinate. Municipalitatea morenară a susţinut financiar desfăşurarea acestui 

eveniment. 

LABORATORUL CUNOAŞTERII 

În perioada 16 – 17 mai, a avut loc la Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale” cea de a IX-a 

ediţie a activităţii ,,Laboratorul cunoaşterii”, cu susţinerea financiară a Primăriei municipiului 

Moreni. Evenimentul a inclus un concurs de ştiinţe, dezbateri, workshop-uri pe domeniile ştiinţe, 

arte şi cultură. 

 

EROII MORENARI CELEBRAŢI LA MORENI 

Activităţile dedicate Centenarului Marii Uniri au inclus pe 18 mai 2018 evenimentul 

,,Despre credinţele comune ale românilor la 1918”, care s-a desfăşurat la Biblioteca municipală 

Moreni. Invitatul de onoare al manifestării a fost col. (r) Eugen Lemnaru, veteran de război. Au 

fost prezenţi profesor Constantin Voicu şi colonel Emil Cornel Petrescu, vicepreşedinţi ai 

Asociaţiei Cultul Eroilor – Filiala Dâmboviţa, comandor Ioan Toma, reprezentanţi ai instituţiilor 

din localitate, elevi, cadre didactice. Programul a inclus dezbaterea ,,Despre credinţele comune 

ale românilor la 1918”, ,,Suntem România!” – microrecital susţinut de elevii de la Clubul 

Copiilor şi Şcoala Art Canto Morena, coordonaţi de profesor Daniela Călineţ şi ,,România după 

1918” – expoziţie de fotografie de război. Activitatea s-a încheiat cu acordarea Medaliei 

Aniversare Centenar Moreni 2018 personalităţilor prezente. 

 

ELEVI MORENARI AU OMAGIAT EROII LA MATEIAŞ 

Administraţia publică municipală a organizat pe 19 mai 2018, în cadrul activităţilor 

dedicate Centenarului Marii Unirii, o deplasare cu 50 de elevi, cadre didactice şi însoţitori la 

Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, Muzeul de Istorie din Câmpulung, Parcul dendrologic şi Vila 

Golescu. La Mausoleul Mateiaş construit în memoria eroilor din Primul Război Mondial, 

delegaţia morenară a depus coroane de flori şi a adus un pios omagiu tuturor celor care s-au 

jertfit pentru apărarea pământului patriei. 

 

MEMORIALUL MIRCEA MARINESCU 

Pe 25 mai 2018, Şcoala Gimnazială nr. 3 Moreni şi Primăria municipiului Moreni au 

organizat activitatea ,,Memorialul Mircea Marinescu”. În cadrul acesteia, s-au desfăşurat 

competiţii sportive pentru elevii acestei instituţii de învăţământ astfel: alergare viteză, traseu 

aplicativ și handbal (fete și băieți). La finalul activităţii, câştigătorii şi participanţii au fost 

răsplătiţi cu diplome şi premii. 



 

CONCURSUL NAŢIONAL CALCULATORUL – JOC ŞI EDUCAŢIE 

În perioada 25 – 26 mai 2018, s-a desfăşurat la Moreni cea de a XI-a ediţie a acestui 

concurs naţional organizat de Clubul Copiilor Moreni şi susţinut financiar deadministraţia locală. 

Programul a inclus: deschiderea activităţii (prezentare, discursuri) – Sala de festivităţi Şcoala nr. 3 

Moreni, desfăşurarea concursului, festivitatea de premiere şi o excursie cu premianţii concursului 

la Muzeul Ceasului din Ploieşti, Muzeul Petrolului din Ploieşti, Parcul Memorial Constantin Stere 

din Bucov.  

 

TIP TOP MINITOP 

Pe 30 mai, s-a desfășurat în Sala de Sport de la Școala Gimnazială nr. 1 Moreni cea de a 

VI-a ediție a spectacolului - concurs Tip Top Minitop, organizat cu sprijinul municipalității 

morenare. Evenimentul a fost coordonat de profesor Dica Țuțea și a avut un juriu format din 

cadre didactice de la instituțiile de învățământ din localitate și specialiști în domeniu. La finalul 

concursului toți copiii au fost premiați cu dulciuri dăruite de Școala Gimnazială nr. 1, diplome și 

jocuri educative oferite de Primăria municipiului Moreni. 

 

FESTIVALUL COPILĂRIEI 

Pe 31 mai, s-a desfăşurat ,,Festivalul copilăriei”, activitate organizată de Şcoala 

Gimnazială nr. 4 Moreni şi finanţată de municipalitatea morenară. Evenimentul a inclus Concurs 

de pictură pe faţă, Concurs de costume din poveşti. Parada costumelor, Reprezentaţie de dans, 

Cântece pentru copii – program artistic, Animaţie pentru copii şi Festivitatea de premiere. 

 

ZIUA COPILULUI LA LICEUL TEHNOLOGIC DE PETROL MORENI 

Pentru a celebra Ziua Internaţională a Copilului, la Liceul Tehnologic Petrol din localitate 

s-au desfăşurat o serie de activităţi cu finanţarea Primăriei municipiului Moreni. Elevii acestei 

instituţii de învăţământ au participat la următoarele activităţi: Poezia copilăriei – Concurs de 

creație de poezie scrisă de elevi, Cântec de copil – Concurs de interpretare muzicală a unor 

cântece compuse de elevi sau doar interpretate de aceștia, ,,Men sana in corpore sano” - 

Concursuri sportive de atletism, competiții de handbal și fotbal. 

ZIUA COPILULUI LA MORENI 

Municipalitatea morenară a organizat de Ziua Internațională a Copilului o multitudine de 

activități special pregătite pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Astfel, ziua a debutat cu 

spectacolul ,,Culorile copilăriei. Culorile bucuriei" în cadrul căruia au avut loc o piesă de teatru 

pentru copii, recitaluri, momente de divertisment și muzică, dar și mult așteptata premieră 

,,Bătălia culorilor". Spectacolul a fost susținut de ,,Ceata lui Zâmbilici" și Teatrul Junior din 



Târgoviște în coordonarea lui Victor Mihalache. Activitățile desfășurate în Parcul Central din 

municipiul Moreni s-au încheiat cu concursurile de desene pe asfalt și role, copiii participanți 

fiind premiați cu diplome, jocuri educative, puzzle-uri, tricouri și culori. Complexul de activități 

dedicate tuturor copiilor din municipiul Moreni a inclus pe 31 mai spectacolul extraordinar de 

muzică ,,Zâmbet de copil", susținut de performerii și talentații elevi de la Clubul Copiilor și 

Școala Art Canto Morena în coordonarea profesor Daniela Călineț. 

 

10 ANI DE CUNUNA PETROLULUI! 10 ANI DE PERFORMANŢĂ! 

În perioada 14 – 16 iunie 2018 s-a desfăşurat la Moreni ediţia a X-a a Festivalului 

Naţional de Muzică Uşoară, Muzică Populară şi Tradiţii ,,Cununa Petrolului”. Au evoluat peste 

250 de concurenţi din 28 de judeţe ale ţării pe secţiunile muzică uşoară - interpretare, muzică 

uşoară – creaţie, mari şlagăre româneşti, muzică populară, vocal-instrumental trupe pop-rock şi 

arte şi tradiţii populare.  În acest an, trofeul de la secţiunea muzică uşoară a plecat la Craiova prin 

câştigarea acestuia de către Daria Cojocaru, iar trofeul de la secţiunea muzică populară a ajuns la 

Rovinari prin Larisa Cârlugea.  Seara de gală a inclus recitaluri extraordinare susţinute de Nico, 

George Nicolescu, Ion Ghiţulescu, Corina Dragomir, Elena Sima, Adrian Daminescu, precum şi 

o evoluţie de excepţie a Ansamblului de dansuri populare ,,Codruleţul” din Găeşti. ,,Cununa 

Petrolului? Muzică în stare pură la Moreni. Aşa a ajuns acest festival să fie cunoscut în toată 

România. Prin acurateţea melodiilor cântate de copii, prin organizarea muzicală fără cusur a 

fiecărei ediţii, că nu oricine simte cum trebuie să arate această organizare muzicală de care 

depinde succesul, prin modalitatea şi priceperea de a atrage cele mai bune voci de peste tot, prin 

secţiunile festivalului îmbunătăţite valoric an de an pentru a da greutate acestei manifestări 

aşteptate cu mare bucurie în luna iunie, prin implicarea Primăriei municipiului Moreni, dar şi a 

instituţiilor judeţene de profil, prin tot ce s-a cântat de bun simţ şi de bună simţire în acest 

festival, prin crearea unui climat de sinceritate, prietenie şi colaborare. Toate acestea au un nume 

fără de care, şi nu-i nicio exagerare, lucrurile nu s-ar fi mişcat: Daniela Călineţ”, a declarat Titus 

Andrei, preşedintele juriului festivalului. Juriul a fost compus din nume cu rezonanţă în 

domeniul performanţei muzicale: Titus Andrei – preşedintele juriului, Adrian Daminescu, Mihai 

Constantinescu, Laurenţiu Cazan, Viorel Gavrilă, Constanţa Ionescu-Câmpeanu, Corina 

Dragomir, dar şi din specialişti în artă şi cultură. Festivalul a fost organizat de Clubul Copiilor 

Moreni şi Şcoala Art Canto Morena în parteneriat cu Primăria municipiului Moreni, Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, director al festivalului fiind profesor Daniela Călineţ-

Petre. 

 

 

MUNICIPIUL MORENI LA CEAS ANIVERSAR 

Pe 15 iunie 2018, a avut loc Şedinţa Festivă a Consiliului Local al municipiului Moreni 

prilejuită de Zilele localităţii. După discursul Primarului municipiului Moreni, Constantin Dinu, 



s-a desfăşurat ceremonia ,,50 de ani de căsătorie”, moment în care municipalitatea morenară a 

premiat 15 cupluri care s-au căsătorit în Moreni şi care au împlinit 50 de ani de viaţă împreună, 

acestora fiindu-le acordată ,,Diploma de excelenţă”. De asemenea, în cadrul Şedinţei Festive a 

Consiliului Local, municipalitatea morenară a decernat câte o ,,Diplomă de excelenţă” primarilor 

localităţii noastre - care de-a lungul anilor şi-au adus aportul pentru dezvoltarea comunităţii 

morenare: Constantin Roncea, Mihai Stănescu, Ion Lăzărescu. Din păcate, ceilalţi primari nu au 

putut fi prezenţi la ceremonia oficială, dar le vor fi înmânate distincţiile în perioada următoare. 

 

MOTOCROS ŞI ENDUROCROSS LA MORENI 

Pe traseele special amenajate în zona Sângeriş, în data de 17 iunie s-au desfăşurat la 

Moreni Cupa Regională Sud la Motocros şi Campionatul Naţional al României la Endurocross. 

Cele două competiţii au fost organizate de Primăria municipiului Moreni şi Federaţia Română de 

Motociclism. 

 

COMPETIŢIE NAŢIONALĂ DE ORIENTARE SPORTIVĂ LA MORENI 

Pe 17 iunie, s-a desfăşurat în zona Nisipoasa cea de a XVII-a ediţie a competiţiei ,,Cupa 

Mentor Silva”, organizată în parteneriat de Primăria municipiului Moreni, Club Sportiv Mentor 

Silva şi Federaţia Română de Orientare Sportivă. În acest an au concurat la Moreni 140 de 

participanţi din toată ţara pe categoriile specifice acestui sport. 

 

TINERII SE IMPLICĂ ACTIV ÎN COMUNITATEA LOCALĂ 

În luna mai, trei echipe de tineri de la Colegiul Național ,,I. L. Caragiale" și Liceul 

Tehnologic Petrol Moreni au propus municipalității trei proiecte de dezvoltare comunitară. În 

scurt timp, implicarea tuturor factorilor de decizie a fost promptă, tinerii având un sprijin 

important din partea administrației locale.  

Primul proiect finalizat este ,,Colectare hârtie", cu sprijinul Supercom. Al doilea proiect a constat 

în renovarea Bibliotecii municipale Moreni, reamenajarea unor spații și modernizarea dotărilor. 

Pe 22 iunie 2018, la ora 12.00, a avut loc la Biblioteca municipală Moreni festivitatea de 

redeschidere. Al treilea proiect s-a desfășurat în săptămâna următoare: ,,The hills have wheels”, 

un concurs de biciclete. Aceste proiecte au fost sprijinite de municipalitatea morenară care s-a 

implicat activ în concretizarea lor şi au făcut parte din programul naţional Petrom-OMV Leaders 

Explore pentru liceeni. 

 

 

100 DE ANI DE VIAȚĂ 

Ceremonie specială la Moreni pe 22 iunie 2018. În anul Centenarului Marii Uniri, 

municipalitatea morenară a conferit doamnei Aurelia Chilom ,,Diploma de excelență”. Născută 

în anul 1918, pe 2 octombrie, doamna Aurelia Chilom ne-a primit cu mare drag, a depănat 



amintiri din experiența de viață și a spus că dorește să ne întâlnim cu toții și în anul viitor. De 

asemenea, Florina Mureșan, subprefectul județului Dâmbovița, a transmis mesajul ministrului 

afacerilor interne și a acordat distincția ,,Centenar”. 

 

ŞCOALA DE VARĂ ,,AER DE MUNTE” 

În perioada 23 – 26 august 2018, municipalitatea morenară a organizat prima ediţie a 

Şcolii de vară – Tabără de creaţie şi educaţie nonformală la Tabăra Căprioara din Moroeni. 

Activităţile la care au participat cei 22 de tineri şi copii din Moreni sub îndrumarea a trei 

formatori specializaţi au fost: tradiţii şi meşteşuguri româneşti, art quilling, origami, caligrafie şi 

scriere stilizată, confecţionarea de obiecte din materiale reciclabile, educaţie nonformală, sport, 

mediu. Pe parcursul celor patru zile, participanţii s-au implicat activ şi au dat dovadă de 

receptivitate, spirit de echipă, creativitate şi iniţiativă în desfăşurarea efectivă a activităţilor.  În 

urma evaluării finale a Şcolii de vară 2018, elevii au notat 100% în chestionarele specifice că au 

învăţat lucruri noi în această perioadă, vor mai participa la astfel de activităţi şi la alte activităţi 

comunitare pentru sprijinirea şi încurajarea tinerilor. De asemenea, evaluarea proprie a 

participanţilor asupra a tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul Şcolii de vară arată că în proporţie de 

peste 90% întreaga desfăşurare a fost foarte bună şi bună. 

 

CONCERT CAMERAL DE PIAN ÎN PREMIERĂ LA MORENI 

Municipalitatea morenară în parteneriat cu Asociația Klavier Art a organizeazat vineri, 14 

septembrie 2018, ora 18.00, în Sala de festivități de la Școala Gimnazială nr. 3 Moreni, un 

concert cameral de pian la patru mâini. ,,Hai la joc” se intitulează turneul de concerte organizat 

de Asociația Klavier Art în perioada 14-20 septembrie 2018. Pianiștii Corina Răducanu și Eugen 

Dumitrescu promovează muzica românească și muzica contemporană românească în șase orașe 

ale județului Dâmbovița (Fieni, Găești, Moreni, Pucioasa, Târgoviște și Titu). Repertoriul 

concertelor pornește de la ideea de joc prezentă în muzica compozitorilor George ENESCU, 

Dinu LIPATTI, Constantin SILVESTRI, Ciprian PORUMBESCU, Leon KLEPPER, Nicolae 

BRÂNDUȘ, Alexandru PAȘCANU, Felicia DONCEANU, Liviu DANDARA și Sabin 

PAUTZA. Proiectul cultural prezintă imaginea plină de culoare a muzicii românești într-o 

formulă camerală inedită - pian la patru mâini. Proiectul cultural a fost co-finanțat de 

Administrația Fondului Cultural Național. 

 

 

 

UNIRE ŞI DRAGOSTE DE NEAM LA CENTENAR FEST 

În urma invitaţiei adresate administraţiei publice locale, în perioada 14 – 17 septembrie 

2018, municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia 

Centenar” – Centenar Fest, organizat de Centrul Cultural Vatra în raionul Străşeni din Republica 



Moldova. Delegaţia a fost compusă din solişti vocali ai Şcolii Art Canto Morena şi ai Clubului 

Copiilor Moreni, sub îndrumarea profesorilor Daniela Călineţ şi Marian Irimia Guzi. Un 

eveniment unic care a reunit peste 2.000 de copii, tineri şi profesori la parada portului popular, 

peste 33.000 de participanţi din România şi Republica Moldova, spectacole de la primele ore ale 

dimineţii până târziu în seară, expoziţii şi ateliere de lucru, o diversitate de culturi şi tradiţii în 

cadrul acestei întâlniri istorice a României cu România în anul Centenarului Marii Uniri. 

Performerii municipiului Moreni în muzică au susţinut două spectacole pe cele trei scene 

amenajate în cadrul complexului etno-cultural Vatra pe 15 septembrie cu interpretări din muzica 

uşoară românească, iar pe 16 septembrie cu interpretări din muzica populară, precum şi cu 

prezentarea tradiţiilor specifice zonei noastre în cadrul paradei portului popular. 

 

ZIUA ÎNVĂȚĂRII NONFORMALE 

Pe 12 octombrie, la Biblioteca municipală Moreni, s-au desfășurat o serie de activități 

prilejuite de Ziua Învățării Nonformale. La acestea au participat elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 

1, 3 și 4 din Moreni. La finalul activităților ,,Nonformal zi de zi” şi ,,Treasure hunt”, toți elevii 

au fost răsplătiți de municipalitatea morenară cu diplome, cărți și jocuri educative. 

 

FESTIVAL NAȚIONAL DE TEATRU ,,CHINDIA DOMNEASCĂ” 

Noi file de cultură autentică s-au deschis pe 12 octombrie la Moreni când a debuta cea de 

a VI-a ediție a Festivalului – Concurs Naţional de Teatru, Muzică Medievală, Corală şi de 

Cameră ,,Chindia Domnească”. Aflat pentru al doilea an consecutiv în localitatea noastră, 

festivalul a fost organizat de Clubul Copiilor Moreni, Şcoala Art Canto Morena, Ministerul 

Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și cofinanțat de Primăria 

municipiului Moreni. Pe scena Festivalului au evoluat în perioada 13 – 14 octombrie 2018 trupe 

de teatru, ansambluri, coruri și interpreți din toată țara. Au evoluat pe scena Clubului Flacăra din 

localitate trupe de teatru, elevi actori, soliști și coruri din București, Sighișoara, Târgu Mureș, 

Cuza Vodă - Călărași, Giurgiu, Iași, Pitești, Făgăraș, Buftea, Târgoviște, Moreni. Evoluțiile de 

excepție au fost jurizate de prof. Mihai Marcel Șoneriu (președintele juriului), actor Ovidiu Ianu, 

prof. univ. Liliana Croitoru, prof. univ. Felix Golbach, prof. Petronela Moraru, prof. Alexandru 

Renga și prof. Daniela Călineț. De asemenea, în cadrul evenimentului au avut loc ateliere de 

creație și meșteșuguri, precum și activităţi cu caracter medieval: trageri cu arcul, parada 

costumelor specifice epocii, întâlniri cu personaje istorice. 

 

 

ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

Municipalitatea morenară a organizat pe 15 octombrie o serie de competiţii pentru 

persoanele de vârsta a III-a din localitate. Astfel, aproximativ 50 de pensionari au participat la 



competiţii de şah, table şi tenis de masă, la finalul acestora câştigătorii fiind răsplătiţi cu diploma 

şi premii. 

 

COMPETIŢIE DE TRADIŢIE RELUATĂ DIN ACEST AN ÎN MORENI 

Anul 2012. Are loc ultima ediţie a competiţiilor sportive dedicate lui Constantin Herold - 

cel mai mare polisportiv al României, născut şi crescut la Moreni. A performat atât ca antrenor, 

cât și ca sportiv în fotbal, handbal, tenis de masă, tenis de câmp, atletism, volei, baschet, tir, schi, 

canotaj, polo, rugbi, scrimă și gimnastică. 

Începând cu anul 2018, municipalitatea morenară a preluat organizarea competiţiei 

polisportive ,,Cupa Costi Herold", ajunsă la cea de a XIX-a ediţie. 

Astfel, în perioada 16 - 19 octombrie 2018, municipiul Moreni a fost gazda unor întreceri 

sportive de clasă la handbal, fotbal şi tenis de masă. La handbal au participat echipele CSS 

Târgoviște, CSS Ploiești, GSIP Moreni, CS Brazi, la fotbal echipele Școlilor Gimnaziale nr. 1, 3 

și 4 Moreni, iar la tenis de masă competitori ai școlilor din localitate. 

 În cadrul competiției polisportive Cupa Costi Herold – ediția a XIX-a, handbalul a fost 

disciplina sportivă în care au luptat pentru un loc cât mai bun junioarele. În urma disputării 

meciurilor, Trofeul a fost câștigat de CSM Ploiești. Pe locul I s-a situat CSS Târgoviște, pe locul 

II CS Brazi, iar pe locul III GSIP Moreni. Meciurile au fost organizate de Primăria municipiului 

Moreni în colaborare cu Asociația Județeană de Handbal Dâmbovița și au fost arbitrate de o 

brigadă formată din Robert Harabagiu, Andrei Pandalache și Dumitru Cristea. Pe Stadionul 

municipal Flacăra Moreni s-au disputat meciurile de fotbal incluse în cadrul acestei cupe. La 

competiții au participat echipele Școlilor Gimnaziale nr. 1, 3 și 4 din localitate - pe grupe de 

vârstă. După cele șase meciuri disputate, elevii și profesorii coordonatori au fost premiați cu 

diplome, cupe, medalii, mingii și echipamente sportive. 

 

MEMORIALUL CRISTINA LUCAȘ A AJUNS LA CEA DE A XII-A EDIŢIE 

Pe 17 noiembrie, s-a desfăşurat la Moreni, ediţia a XII-a a Concursului de creaţie plastică 

,,Memorialul Cristina Lucaş”, organizat de Şcoala Gimnazială nr. 1 şi finanţat de municipalitatea 

morenară în scopul dezvoltării, promovării actului de creaţie culturală şi a memoriei istoriei. 

Această activitate este un tribut adus talentului, muncii şi devotamentului pentru pictura şi 

creaţiile din sfera artei plastice ale Cristinei Lucaş - fosta elevă a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din 

localitate, dispărută într-un tragic accident. Evenimentul a fost deschis de profesor Daniela 

Groza, director adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 1, care alături de Elena Lucaş, artistă plastică şi 

mama Cristinei, a făcut o prezentare succintă a importanţei desfăşurării unui astfel de concurs 

pentru elevii şcolilor gimnaziale. Prin continuarea acestuia se are în vedere formarea şi 

dezvoltarea în conştiinţa elevilor ideea că valorile morale şi culturale, obiceiurile şi tradiţiile 

specifice acestui popor trebuie păstrate şi promovate, apreciate la adevărata lor valoare - pentru 

că numai aşa vom putea păşi în Europa, fără a ne pierde identitatea naţională. Arta plastică 

ascunde în complexitatea sa simboluri, semnificaţii şi metafore adresate nemijlocit sensibilităţii 

şi gândirii pentru a căror clarificare este nevoie de o viziune plastică ale cărei baze trebuie puse 

încă de la vârsta micii şcolarităţi, cu scopul de a creşte sensibilitatea şi capacitatea de a 

transforma pozitiv şi creativ mediul înconjurător. Juriul a fost format din specialişti în domeniu 



(cadre didactice şi artişti): Beatrice Mihăilescu, Niculina Rusu, Ecaterina Ţapu-Cernea, Elena 

Băniceru, Nicolae Dumitra, Ovidiu Teodorescu. Activitatea s-a încheiat cu acordarea premiilor 

care au constat în diplome, cupe şi produse de artă plastică, copiii care nu s-au aflat printre 

câştigători fiind şi ei răsplătiţi cu materiale de artă plastică pentru implicarea şi creativitatea de 

care au dat dovadă. 

 

MAREA UNIRE – UN VIS ROMÂNESC ÎMPLINIT 

Pe 22 noiembrie, s-au desfășurat la Școala Gimnazială nr. 4 din Moreni o serie de 

activități pentru celebrarea Marii Uniri de la 1918 - reunite sub titulatura ,,Un vis românesc 

împlinit”. Scopul acestora a fost dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic, precum și 

îmbogățirea cunoștințelor istorice. Evenimentul a fost deschis cu vizitarea expoziției de colaje și 

desene realizate de către elevii școlilor participante la concurs și a continuat cu programul artistic 

prezentat de elevii Corului Unison al Școlii Gimnaziale nr. 4, coordonat de profesor Anabela 

Georgescu. În cea de a doua parte, în coordonarea profesor Amalia Negoescu, a avut loc un 

concurs pe teme de istorie națională la care au participat echipaje de la școlile din Centrul 

Metodic Moreni. Municipalitatea morenară a acordat câștigătorilor și tuturor participanților la 

activități premii și diplome. 

 

CENTENARUL MARII UNIRI CELEBRAT LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

Activităţile dedicate Centenarului Marii Uniri au continuat la Moreni pe 23 noiembrie cu 

evenimentul ,,Rolul armatei române în războiul pentru întregirea naţională” - care s-a desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitate. Cu acest prilej au fost susţinute prezentări tematice şi 

au fost premiaţi elevii care au participat la concursurile de colaje şi desene. 

 

100 DE ECOURI PESTE TIMP 

Pe 28 noiembrie, s-a desfăşurat concursul judeţean ,,Creativitate şi inovaţie în context 

nonformal – 100 de ecouri peste timp”, organizat de Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni şi finanţat 

de municipalitatea morenară. Obiectivele concursului au fost: stimularea interesului pentru 

activităţile din sfera educaţiei nonformale în rândul elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județul Dâmbovița; promovarea unei culturi a învățării prin desfășurarea de 

activităţi motivante pentru elevii participanți, din perspectivă integrată; exprimarea ideilor şi 

trăirilor personale referitoare la Marea Unire şi ecourile sale peste timp, prin folosirea de către 

elevii claselor I-VIII a tehnicilor specifice fiecărei secțiuni (Limbă și comunicare, Arte, 

Tehnologii). La eveniment au fost prezente cadre didactice, dar şi elevi ai instituţiei de 

învăţământ care au susţinut un program artistic dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918. 

Activitatea s-a încheiat cu premierea atât a câştigătorilor, cât şi a celorlalţi elevi participanţi. 

 



CENTENAR – PENTRU UNIRE 

Pe 29 noiembrie, în contextul Anului Centenar, municipalitatea morenară a organizat 

pentru elevii din localitate o vizită de documentare istorică la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, 

Monumentul eroilor Potlogi, Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, Muzeul 

Tiparului Târgoviște, Muzeul Poliției Române Târgoviște, Muzeul de Artă Târgoviște. 

 

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA MORENI 

Spectacolul tradiţional de colinde ,,Cetină de brad" a deschis în municipiul Moreni seria 

de activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă. Acesta s-a desfăşurat pe 17 decembrie 2018, ora 

16.00, în Sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale nr. 3 din localitate. În perioada 18 - 21 

decembrie, colindătorii au fost primiţi la Primăria municipiului Moreni. De asemenea, pe 19 

decembrie, de la ora 12.00, la Şcoala Gimnazială nr. 3, elevii au participat la ,,Festivalul Iernii". 

Pe 23 decembrie, în continuarea păstrării tradiţiilor de zeci de ani, s-a desfăşurat, începând cu ora 

16.30, ,,Colindul de la Tisa".  

 

MANIFESTĂRI PUBLICE NAȚIONALE 

Am organizat şi coordonat manifestări publice cu prilejul unor evenimente naţionale de o 

importanţă majoră: ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE, ZIUA EUROPEI, ZIUA 

VETERANILOR DE RĂZBOI, ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 

 

COMUNICARE 

 

În anul 2018, s-a asigurat comunicarea şi informarea publică prin intermediul paginii de 

Facebook și a site-ului instituției, precum şi prin intermediul mass-media locală, judeţeană şi 

naţională. 

Informaţiile furnizate de Primăria Municipiului Moreni prin compartimentul de 

specialitate au fost transmise/preluate de mijloacele media. 

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

structuri informaţionale de interes public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De 

asemenea, pagina de Facebook a instituţiei, pagină oficială, a înregistrat la sfârșitul anului un 

număr de 2.700 de fani. 

În anul 2018, site-ul instituţiei a avut 19.049 de vizitatori unici, iar pe adresa de e-mail 

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

1.220 de e-mailuri. 

 



 
 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Primăria Municipiului Moreni a acordat, prin intermediul compartimentului de 

specialitate, sprijin organizatoric şi logistic instituțiilor de învățământ din localitate pentru 

organizarea diverselor activităţi şcolare sau extraşcolare, participând activ la îmbunătăţirea 

sistemului de colaborare dintre instituţiile subordonate administraţiei publice municipale. 

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

naţional, cu alte instituţii publice sau cu mediul privat, cu mass-media locală şi naţională. De 

asemenea, am asigurat legătura în privinţa sprijinirii şi încurajării participării tinerilor la viaţa 

comunităţii locale prin implicarea în diverse activităţi socio-culturale și de voluntariat.  

Pe parcursul anului 2018, am asigurat sprijin organizatoric şi logistic, realizând procesul 

de comunicare şi de promovare pentru Clubul Sportiv Municipal Moreni, pentru echipa de fotbal 

CSM Flacăra Moreni și pentru GSI Petrol Moreni. 
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ADMINISTRATIA PIETEI 

   

            In anul 2018, la etajul cladirii Hala Piata, si-au desfasurat activitatea un numar de 30 

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

HCL nr. 44/29.04.2008 si H.C.L. 129/29.11.2016 a  Procesului verbal nr. 5154/21.04.2008 si a 

cererilor comerciantilor. 

          La parterul cladirii Hala Piata functioneaza Piata Agroalimentara, unde au fost date spre 

folosinta producatorilor agricoli si comerciantilor un numar de 33 tarabe din fibra optica.   

      Suma incasata in anul 2018 a fost de 157.480 lei. 

    Programul de functionare al Pietei este de la ora 06:45 la ora 20:00, asigurand posibilitatea 

efectuarii de cumparaturi de catre cetateni pe tot parcursul zilei. Sunt asigurate doua schimburi , 

care au in componenta un casier si personal care asigura salubrizarea, atat in interiorul 

Complexului Comercial, cat si in perimetrul exterior afferent acestuia, in toate zilele saptamanii. 

    Respectarea conditiilor igienico-sanitare si de legalitate a actelor comerciale a constituit de-a 

lungul intregului an o preocupare permanenta a Administratiei Pietei. 

    S-au efectuat verificari metrologice, conform planificarii, la aparatele de cantarit, avand in 

vedere faptul ca aceste aparate de masura sunt puse la dispozitia comerciantilor si a 

producatorilor particulari, urmarindu-se buna desfasurare a activitatilor de comert. 

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

functionare pet imp de noapte si s-au facut interventii de cate ori a fost necesar. 

    In decursul anului, au fost efectuate controale din partea Directiei Sanitar Veterinare si 

Siguranta Alimentelor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Biroul de Metrologie, Directia 

Silvica, Directia de Sanatate Publica, Politia Municipiului Moreni, Garda Financiara si acolo 

unde s-au constatat probleme acestea au fost remediate. 

    In anul 2018 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 Zilele Martisorului intre 01- 08 martie, unde au fost amplasate 

corturi in fata Complexului Comercial si s-au comercializat 

produse specific acestei perioade; 

 Targul Anual care s-a desfasurat, conform traditiei in data de 23 

Aprilie, cu prilejul zilei de “Sf.Gheorghe”; 

 Mini targ cu produse specific sarbatorilor de iarna in luna 

decembrie. 

     OBIECTIVE PROPUSE 

 Dotare Hala Piata cu sistem de climatizare; 

 Extindere iluminat pentru spatiile comerciale parter si etaj; 

 Remedierea acoperisului Hala Piata pentru evitarea infiltrarii apei; 

 Instalare echipament monitortizare si supraveghere video si de alarma; 

 Modernizare hala cereale. 

 

 

 

 

 

 

 



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FLACARA MORENI 

    

         In primele 6 luni ale anului 2018, echipa de fotbal seniori a disputant 13 jocuri in 

Campionatul National LIGA 3, Seria 3 in urma carora s-a clasat pe locul 6 avand urmatoarea 

linie de clasament: 24 jocuri disputate, 10 victorii, 3 egaluri, 11 infrangeri, 39 de goluri marcate 

si 38 primite, 33 de puncte. Media de spectator a fost de peste 1000 la meciurile de acasa. 

Componentii lotului sunt in majoritate localnici cee ace a creat o emulatie deosebita in jurul 

echipei si o atmosfera deosebita la meciurile disputate acasa. 

         Echipele de fotbal- Jun iorii “C” si “D” au disputant un numar total de 40 jocuri oficiale de 

campionat si au disputant fazele finale zonale la diverse categorii de varsta. De asemenea s-a 

organizat Memorialul “Marian Parse” destinat juniorilor “A1”, competitive care s-a bucurat de 

un real succes. 

        S-au organizat meciuri de pregatire si cantonamente de pregatire unde s-a urmarit 

omogenizarea lotului. 

        In ultimele 6 luni ale anului 2018, echipa de seniori a participat din nou in capionatul 

National Liga 3, seria 3 avand urmatoarea linie de clasament:locul 14 cu 15 jocuri, 4 victorii, 1 

egal, 10 infrangeri, 11 goluri marcate, 34 primite si avand 13 puncte.  

         S-a participat cu succes in Cupa Romaniei unde am fost eliminate in “16” competitiei de 

Chindia Targoviste in urma unui meci la care au asistat 4000 de spectatori. 

         S-a incercat promovarea jucatorilor din propria pepiniera si din zonele limitrofe: 2 de 16 

ani, 2 de 17 ani si 2 de 18 ani. Media de spec tatori la meciurile de acasa a fost de aproape 1000. 

         Echipele de juniori “C” si “D” au sustinut 30 de jocuri incercand de fiecare data sa intre in 

cursa pentru primele locuri. S-a infiintat 2 grupe de juniori “E” pentru a incerca atragerea de 

sportive de la o varsta cat mai frageda. 

        Pe parcursul anului 2018 autoritatile locale au asigurat in proportie de 100% conditiile 

necesare pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a activitatii fotbalistice la nivelul 

municipiului. 

       Flacara Moreni reprezinta un brand de success al municipiului, fiind unul dintre putinele 

motive de bucurie ale municipiului. Atmosfera creata de spectator la meciuri este una deosebita 

rivalizand cu cea de pe stadioanele de prima liga.  

 
 

SALA DE SPORT 
 

          Activitatea desfasurata de “ SALA DE SPORT” din cadrul Primariei Municipiului Moreni, 

a fost urmatoarea: 

 In perioada anului scolar 2018, inclusiv in timpul vacantelor scolare in intervalul orar 

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

din cadrul programelor scolare dupa un program propriu; 

 In perioada orara 14,00 – 18,00, activitatea sportiva a fost destinata programelor de 

antrenament ale C.S.M. Moreni (fotbal- handbal- atletism); 



 In zilele de luni, miercuri si vinery, in intervalul orar 15,30- 17,00, au avut loc activitati 

de antrenament sportive- handbal fete de la scoala nr. 4 Moreni; 

 In zilele de vineri/sambata, echipa de fotbal seniori C.S.M. Flacara Moreni, a desfasurat 

etapele din campionatul national liga 3; 

 In zilele de marti, intre orele 17,00- 19,00, Politia municipiului Moreni si-a desfasurat 

activitatea de pregatire fizica din programul ordonat; 

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

desfasurat activitatea de pregatire fizica din programul ordonat; 

 In zilele de joi in intervalul orar 18,00- 20,00, Sindicatul Liber Automecanica Moreni, a 

desfasurat activitati sportive; 

 In zilele de vineri, in intervalul orar 13,00- 14,00, Politia municipiului Moreni a 

desfasurat activitati sportive in conformitate cu programul de instruire propriu; 

 Unitatea de Jandarmerie a municipiului Moreni si-a desfasurat activitatea de pregatire 

fizica din programul ordonat; 

 In zilele de luni pana vineri Sala de Sport a fost inchiriata ocazional de persoane fizice, 

conform anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 15/25.02.2006. 

 

 

SALA DE SPORT LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 

 

       In perioada ianuarie – decembrie 2018, in Sala de Sport cu 300 de locuri LTP, s-au derulat 

urmatoarele activitati: 

 Pe perioada anului 2018 s-au desfasurat orele de educatie fizica si sport dupa un 

program bine stability, astfel: 

 Clasele 5- 8 cu profil vocational fotbal- in fiecare zi de luni, in intervalul 

8.00- 14.00; 

 Clasele 9- 12 cu profil vocational atletism- in fiecare zi incepand de marti 

pana vineri, in intervalul orar 10.00- 12.00; 

 Clasele 9- 12 cu profil vocational handbal fete- on fiecare zi, incepand de 

marti pana vineri, in intervalul orar 8.00- 14.00; 

 Clasele 9- 12 cu profil vocational handbal baieti- in fiecare zi, incepand de 

marti pana vineri, in intervalul orar 8.00- 14.00; 

 Echipa de handbal fete- junioare I (15,16,17,18, ani) a LTP Moreni, inscrisa in 

Campionatul National de Handbal organizat de Federatia Romana de Handbal, isi 

desfasoara antrenamentele in fiecare zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 

15.00- 17.00; 

 Echipa de handbal baieti- junior II a LTP Moreni, inscrisa in Campionatul 

National de Handbal organizat de Federatia Roamana de Handbal, si-a desfasurat 

antrenamentele in fiecare zi de luni pana vinery, in intervalul orar 17.30- 19.00; 



 In  zilele de sambata si duminica au avut loc meciuri oficiale organizate de 

Federatia Romana de handbal in cadrul Campionatului National de Handbal, dupa 

un program stability de FRH atat pentru echipa de handbal feminine cat si pentru 

cea de handbal masculin; 

 Periodic s-au desfsurat Turnee Semifinale de Juniori Fete si Juniori Baieti, 

organizate de catre Federatia Romana de Handbal in cadrul Campionatului 

National de Handbal, la care au participat echipe sportive e castigatoare ale 

seriilor zonale- din diverse regiuni ale tarii (Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti, 

Steaua Bucuresti), LTP Baia Mare, CSS Medgidia, LTP Bacau; 

 Annual se desfasoara Cupa Memorialul Mircea Marinescu- categoria handbal 

fete, cu participarea a cel putin 4 echipe; 

 S-a desfasurat Cupa Herold- categoria handbal fete, cu participarea a cel putin 

patru echipe; 

 Saptamanal au avut loc meciuri amicale ale echipelor LTP Moreni de handbal 

feminine si masculine- junior , inscrise in Campionatul National de Handbal si 

alte echipe inscrise de asemenea in campionat; 

 Organizarea in sala de Sport a unor activitati scolare la propunerea conducerii 

LTP: 

- Festivitate de deschidere si inchidere a anului scolar; 

- Festivitati artistice; 

- Activitati educationale cu invitati din institutii ale statului- judecatori, 

procurori, jandarmi, politisti).  

 Desfasurarea de lectiii deschise in prezenta inspectorilor judeteni scolari de 

specialitate pentru acordarea de grade profesionale profesorilor de sport din cadrul 

LTP Moreni. 

 Desfasurarea probelor sportive la examinarea elevilor de clasa a IXa, fete si baieti, cu 

ocazia examenului de admitere la clasele cu profil vocational sportive ale LTP 

Moreni. 

 S-a desfasurat Olimpiada Nationala Scolara a Sportului la handbal fete si handbal 

baieti gimnaziu- grupa zonala, cu participarea echipelor scolilor din localitatile 

limitrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA 

 

   Prin activitatea Centrului National de Informare si Promovare Turistica se urmareste 

promovarea potentialul turistic al municipiului Moreni si respectiv al judetului Dambovita, prin 

prezentarea tuturor ofertelor si atractiilor turistice locale, cu scopul cresterii numarului turistilor 

in municipiul Moreni si implicit in judetul Dambovita. 

 

  In anul 2018 Centrul National de Informare si Promovare Turistica a desfasurat urmatoarele 

activitati: 

 Prezentare informatii cu privire la obiectivele turistice uinui nu mar de aproximativ 420 

de persoane; 

 Promovarea Zilei Invatamantului non-formal pe facebook; 

 Updatare informatii prezente pe site; 

 Updatare informatii prezente pe site-ul redescopera- Moreni.ro; 

 Promovarea expozitiei de aur si argint de la  Muzeul de Istorie; 

 Promovarea expozitiei de arta Semnele Timpului 

 Promovarea de filmulete cu sapaturile arheologice de la cetatea dacica de la Iedera; 

 Participarea si realizarea de poze la evenimentul organizat de 24 ianuarie cu ocazia 

sarbatoririi a 159 de ani de la Mica Unire; 

 Raspunderea la m ail-uri care contin cereri de informatii; 

 Promovarea evenimentului Intalnirea Artelor; 

 Promovarea unor poze vechi din Moreni; 

 Promovarea Concursului Cantecele Cricovului atat online cat si prin afise; 

 Promovarea Festivalului National Dragobete Morenete atat online cat si prin afise; 

 Realizarea de fotografii in cadrul Festivalului National Dragobete Morenete; 

 Realizarea de rapoarte sit abele in cee ace priveste activitatea pe anul precedent; 

 Promovarea spectacolului De ziua ta! Pe site, online si prin afise; 

 Promovarea din publicatii online in care se prezinta poze vechi cu municipiul Moreni; 

 Promovarea postarilor realizate de pagina Muzeul Virtual Moreni in care se prezinta 

imagini si informatii din istortia localitatii; 

 Terminarea site-ului nou si asteptarea opiniei din cadrul inspectiei; 

 Promovarea activitatii Traditii si Obiceiurui de Paste; 

 Promovare turnee de handbal ata online cat si prin afise; 

 Realizarea de material informative pentru participantii la turneele de handbal; 

 Realizarea de poze la meciuri; 

 Insotirea a 4 grupuri de biciclisti de peste 20 persoane in ttasee si impartirea de material 

promotionale; 

 Promovarea Crosului Tineretului pe retele sociale; 

 Realizarea de poze la Activitatea de incondeiere desfasurate de Pasti; 

 Realizarea de poze in cadrul crosului tineretului; 



 Insotirea unui grup de elevi in excursie; 

 Oferirea de informatii unui grup de 35 de copii veniti in vizita la centru; 

 Promovarea de poze vechi cu municipiul Moreni; 

 Realizarea de poze la festivitatea de 9 ani; 

 Promovarea evenimentului NOaptea Muzeelor; 

 Promovarea unor festivaluri din localitatile din jur (Magureni, Targoviste); 

 Promovarea si participarea in organizarea unui concurs de biciclete pe dealurile din jurul 

municipiului impreuna cu elevi de la C.N.I.L. Caragiale Moreni; 

 Promovarea Cupei Regionale de Motocros; 

 Promovarea Cupei Nationale de Endurocross; 

 Promovarea Spectacolului realizat de Zilele Municipiului Moreni; 

 Promovarea si participarea la organizarea Festivalului National Cununa Petrolului; 

 Promovarea expozitiei de fotografie Moorenii de Altadata; 

 Promovarea Cupei Mentor Silva- Concurs de Orientare Sportiva; 

 Realizarea de fotografii in cadrul cupelor de Motocross si Endurocross cat si in cadrul 

Cupei Mentor Silva; 

 Promovarea Festivalului Printre Maguri; 

 Participarea imreuna cu un grup de biciclisti la circuitul reazilat in cadrul festivalului 

Printre Maguri; 

 Promovarea expozitiei de Arta “Cultura creeaza Patria si viitorul”; 

 Distribuirea de diverse poze ce arata activitati desfasurate in Moreni in istorie; 

 Realizarea unei campanii de curatire a obiectivului touristic cazemata nemteasca, acesta 

putand fi vizitat in conditii normale si in interior; 

 Promovarea evenimentului zilele cetatii din targoviste; 

 Promovarea evenimentului “Dor de Ursei”- festival prin care se doreste reinvierea 

traditiilor pe valea Cricovului Dulce; 

 Promovarea Concertului “Hai la joc”; 

 Realizarea unei campanii de ecologizare a zonelor de drumetie din jurul municipiului 

Moreni; 

 Promovarea Campionatului National de Radioorientare si a Concursului sportiv “Cupa 

Moreni”; 

 Promovarea turneului de handbal feminin; 

 Promovarea evenimentului Karpatia Horse Show desfasurat la Floresti; 

 Promovarea unor articole cu privire la orientarea in natura sau supravietuire in caz de 

cutremur; 

 Promovarea Festivalului National Chindia Domneasca- Festival de teatru; 

 Informarea cu privire la evenimentele desfasurate in cadrul competitiei sportive dedicate 

lui Costi Herold- cel mai mare polisportiv al Romaniei; 

 Promovarea concursului de endurocross “Memorialul Buca Robert”; 

 Organizarea unei ture cu bicicleta si vizitarea conacelor din zona; 



 Promovarea expozitiei de arta Cafeneua Artistica; 

 Promovarea evenimentelor desfasurate cu ocazia Centenarului Marii Uniri; 

 Promovarea Concuesului National “UNIREA, NATIUNEA A FACUT-O”; 

 Promovarea spectacolului desfasurat de 1 Decembrie; 

 Promovarea evenimentelor “Cetina de Brad”- spectacol de colinde si a evenimentului 

Colindul de pe Tisa. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPALA MORENI 

 

Biblioteca Municipala Moreni are propriul Regulament de organizare si functionare si 

program anual de activitate, ambele aprobate in Consiliul Municipal. 

Activitatea bibliotecii se desfasoara sub autoritatea administrativa a Consiliului 

Municipal si Primariei si in coordonarea metodologica si profesionala a Directiei pentru Cultura, 

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

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

completarile ulterioare, Regulamentul de Organizare si Functionare a Bibliotecilor Publice si 

resursele bugetare existente, Biblioteca Municipala Moreni- institutie reprezentativa de profil a 

actionat pentru dezvoltarea lecturii publice in localitatea noastra, avand in  vedere urmatoarele 

obiective: 

 Dezvoltarea si imbunatatirea tematica a colectiilor de carte, periodice si alte materiale 

purtatoare de informatii; 

 Organizarea si punerea lor la dispozitia utilizatorilor; 

 Ridicarea calitatii serviciilor de imprumut a documentelor la domiciliu, de  consultare in 

spatii de lectura, de informare comunitara si educatie permanenta; 

 Organizarea periodica a unor activitati de animatie culturala, aniversarea unor 

evenimente si personalitati locale si nationale; 

 Dezvoltarea bazei material si a patrimoniului pe care il detinem. 

In prezent, biblioteca detine in colectiile sale 45.762 volume din toate domeniile 

cunoasterii umane, avand deci un character encyclopedic, 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 2018 in colectiile sale, au intrat 786 volume, din care 106 volume au fost donate de 

catre Biblioteca Judeteana, 395 volume au fost achizitionate de Primarie iar 285 au fost donate 

de catre persoane particulare. 

 Valoarea celor 786 volume intrate in colectiile bibliotecii este de 12569,79 RON. 

 Ponderea in fondul nostrum de publicatii o detin lucrarile de beletristica (circa 70%) iar 

lucrarile de stiinte sociale, stiintifice, alte materii reprezinta circa 30%. 

 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 din inventarul bibliotecii 500 volume care au fost 

clasate, realizandu-se, in acest fel, si o triere a findului de publicatii, fiind scoase din circulatie 

volume uzate fizic si moral. 

  In atentia bibliotecarilor a stat si recuperarea publicatiilor imprumutate spre lectura 

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

reconditionarea si introducerea in circuitul functional a unor publicatii deteriorate. 

 In perioada analizata preocuparea fundamentala a fost atragerea la lectura a membrilor 

comunitatii locale, ridicarea calitatii serviciilor oferite utilizatorilor, valorificarea fondului de 

documente- pe care il detine biblioteca- prin practicarea unor metode si activitati specific 

domeniului, pentru dezvoltarea si modernizarea actului de lectura. Utilizatorii bibliotecii au 

beneficiat de indrumarea atenta a bibliotecarilor primind sugestii referitoare la structura tematica 

a fondului de documente, titlurile noi intrate in colectii precum si la bibliografia scolara, ce au 

fost afisate in biblioteca. Relatiile cu utilizatorii reprezinta activitatea de baza a bibliotecii 

publice; dorim ca numarul acestora sa creasca, de aceea am continuat realizarea (reanoirea) 

protocoalelor de locaborare cu toate gradinitele, scolile si liceele din localitate, atat pentru a face 

cunoscut fondul de carte al bibliotecii cat si pentru organizarea periodica a activitatilor de 

popularizare a cartii si bibliotecii. 

  Prin intermediul programului “Biblionet- lumea in biblioteca mea”, institutia asigura, 

tuturor cetatenilor, acces egal la beneficiile oferite de tehnologie, fapt care a determinat, in anul 

2018 cresterea frecventei la biblioteca. 

          In anul 2018 Biblioteca Municipala Moreni a atras la lectura 2782 utilizatori, difuzand 

70.176 volume. In compozitia utilizatorilor ponderea o detin elevii, acestia fiind, desigur, primii 

interesati in formarea lor profesionala si culturala. Celelalte categorii socio- profesionale sunt 

echilibrat reprezentate in ansamblul celor atrasi la lectura. 

        Principalii indicatori biblioteconomici orientativi au fost realizati astfel:  



 indicele de atragere la lectura          -    14% 

 indicele de lectura                              -     25 documente/utilizator 

 indicele de circulatie                          -     1,53% 

 indicele de frecventa                          -     16 vizite/utilizator. 

In anul 2018 s-a continuat organizarea unor activitati de animatie culturala de comunicare a 

colectiilor, desfasurandu-se saptamanal, actiuni specific, precum: expozitii de carte, medalioane 

literare, simpozioane, intalniri cu scriitori, dezbateri, ateliere de creatie si alte asemenea reuniuni 

culturale. De asemenea, pe baza Calendarului principalelor evenimente social- culturale ale 

anului, au avut loc activitati de animatie culturala dedicate unor momente semnificative din 

istoria poporului nostrum (Centenarul Marii Uniri, Unirea principatelor Romane, proclamarea 

Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Europei etc.) sau prilejuite de aniversarea unor scriitori, 

personalitati ale vietii culturale si stiintifice (Mihai Eminescu, I.L.caragiale, Constantin 

Brancusi,Magda Isanos, Elena Vacarescu), precum si de Zilele: Internationala a Femeii, 

Internationala a Cartii pentru Copii, Internationala a Copilului. 

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

cadrul ZILELOR BIBLIOTECII desfasurate in luna mai cand au avut loc intalniri cu diverse 

personalitati culturale locale si judetene. 

Ca urmare a implicarii institutiei noastre, in calitate de partener, in proiectul cultural intitulat 

Retea de centre de educatie nonformala pentru viata in dambovita, initiat de Asociatia targoviste 

spre Europa, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana I.H. Radulescu Dambovita, Inspectoratul 

Scolar Judetean si Asociatia Tineri pentru Europa de maine, s-a continuat alaturi de activitatile 

devenite traditionale, abordarea unor tipuri de activitati gratuite: consiliere in cee ace priveste 

orientarea in cariera; educatie pentru viata; evaluarea si dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor de 

viata in cadrul unor sesiuni de consigliere realizate la biblioteca din localitate; vizite la alte 

biblioteci din judet; vizionari de filme; ateliere de creativitate. 

  Una din preocuparile esentiale ale Bibliotecii Municipale Moreni a fost ridicarea pregatirii 

profesionale a bibliotecarilor, imbogatirea cunostintelor de cultura generala si de specialitate. 

Acest demers s-a realizat prin activitatile ce au avut loc atat in centrul nostrum metodic ce 

grupeaza bibliotecile comunale invecinate cat si la Biblioteca Judeteana I.H. Radulescu. In 

cadrul acestor schim buri de experienta s-au realizat dialoguri profesionale pe diverse teme (in 

semestrul I tema Biblioteca publica – pastratoare a traditiilor culturale locale Europeana, iar 

in semestrul al II lea, Rolul si functiile bibliotecii contemporane. 

Dezbateri privind optimizarea si modernizarea demersului bibliotecar au avut loc si cu 

prilejul participarii la manifestarile traditionale organizate  de Biblioteca Judeteana sau impreuna 

cu alte institutii de cultura din judet: Zilele Bibliotecii “Ion Heliade Radulescu”, Sesiunea anuala 

de comunicari si referate “Targoviste- continuitate culturala in timp”, Salonul editorial 



dambovitean “Ion Heliade Radulescu”, Concursul National de Literatura “Mostenirea 

Vacarestilor”. 

 Totodata, la ridicarea pregatirii profesionale a personalului, a contribuit si studiul revistei 

“Biblioteca”, a altor material de specialitate, precum si revista de cultura si bibliologie “Curier”, 

editata de Biblioteca Judeteana “Ion Heliade Radulescu”. 

        Pentru afirmarea ca institutie de cultura si educatie in municipiul Moreni, biblioteca 

municipiului Moreni isi porpune: 

 continuarea colaborarii cu celelalte institutii de educatie de pe raza municipiului, pentru 

atragerea populatiei la activitatile pe care le organizeaza, dedicate unor evenimente 

importante sau unor personalitati din cultura si stiinta; 

 efectuarea unui sondaj de opinie pentru a vedea cum este receptata biblioteca de catre 

publicul cititor, domeniile care ii intereseaza. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



SERVICIUL POLIŢIE LOCALA 

                                                  
 Poliția Locală Moreni este inființată, organizată  și funcționează in baza prevederilor  

Legii nr 155/2010 si Hotararirii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului 

Cadru de Organizare si Funcționare al Poliției Locale, ca serviciu public de interes local, fără 

personalitate juridică. 

           Politia Locala îsi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, încrederii, 

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

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

se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, asigurării ordinii și linișteii publice, circulația 

pe drumurile publice,disciplina în construcții și afișajul stradal,protecția mediului,activitatea 

comercială,evidența persoanelor a protecţiei obiectivelor de interes public, local şi privat, precum 

şi în sprijinul instituţiilor statului.   

Structura organizatorică a Poliţiei Locale  Moreni este de Serviciu, în cadrul Primăriei 

municipiului Moreni, aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 20 polițiști 

locali, având ca scop exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea si descoperirea 

infracțiunilor. 

      

          În anul 2018 au fost aplicate un numar de 268 sancţiuni in valoare totala de 53.105 lei din 

care: 

 77 sancţiuni la Legea 61/1991 pentru fapte de incalcare a unor norme de conviețuire 

sociala, a ordinii si linistii publice (din care 20 de avertismente scrise) in valoare totala de 

14.350lei, astfel :.  

          - Adresarea de cuvinte și expresii jignitoare - 12 sancțiuni, 2 avertismente scrise; 

          - Lăsarea animalelor nesupravegheate - 13 sanctiuni si un avertisment scris; 

           - Apelarea în mod repetat la mila publicului -3 sancțiuni,un avertisment; 

              -Tulburarea ordinii și liniștii publice -12 sancțiuni,2 avertismente; 

           - Scrierea,murdărirea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor,pe garduri sau 

pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice -8 sancțiuni și un avertisment scris; 

                      - Consumul de băuturi alcoolice in locuri publice – 4 sancțiuni, 8 avertismente 

                 -  Refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se 

legitima cu actul de identitate - 2 sancțiuni și 2 avertismente scrise; 

                          - Provocarea ori participarea efectiva la scandal - 2 sancțiuni; 

                          - Savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene- 1 avertisment scris; 

                            - Servirea minorilor cu bauturi alcoolice  - 1 sancțiune;          

 

 167 sancţiuni O.U.G.195/2002/R.M.C(din care 63 de avertismente scrise), privind 

circulația pe drumurile publice – 33.785 lei, astfel; 

           - Oprirea interzisă – 37 sancțiuni,23 avertismente scrise; 

           - Parcarea in paralel – 4 sancțiuni; 

           - Oprire in  intersecție - 5 sancțiuni,3 avertismente scris; 

           - Vehicule cu tractiune animala – 6 sancțiuni,4 avertismente scrise; 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4202/Folosinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3403/Comuna
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336355/Provocarea
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336359/Public


           - Traversarea prin locuri nepermise - 4 sancțiuni si 3 avertismente scrise; 

           -  Oprire pe trotuar - 11 sanctiuni si 15 avertismente scrise; 

          - Accesul interzis – 15 sancțiuni si 6 avertismente scrise; 

           - Biciclete – 1 sanctiune; 

            -Oprire pe trecerea de pietoni -14 sanctiuni si 9 avertismente scrise; 

      

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

cetatenilor romani - 170 lei si un avertisment scris; 

 1 sancţiune Legea 4/2008,privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia 

competitiilor si a jocurilor sportive – 150 lei 

  4 sancţiuni Legea 50/91, privind disciplina in constructii-4000 lei                       

 13 sancţiuni Legea 349/2002,privind  prevenirea si combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun -500 lei si un avertisment scris 

 1 sanctiune la L34/2008,privind alarmarea organelor de ordine fara motiv intemeiat -500 

lei. 

 1 sancţiune H.C.L38/2004, privind buna gospodarire,intretinere,curatenie si 

infrumusetare a municipiului Moreni -150 lei si doua avertismente scrise; 

 132 avertismente verbale                                                                                                                                              

 

             În decursul anului 2018, politistii locali au contribuit la buna desfaşurare a  

festivităţilor şi activităţilor organizate de Primarie precum şi cu ocazia manifestărilor şi 

sărbătorilor religioase care au avut loc pe raza municipiului Moreni, dupa cum urmeaza:  

         - Etapa nationala de motocross  

           - Etapa de endurocross 

           - Festivalul national Cununa Petrolului  

          - activităţi organizate de unităţile de învăţământ  

           - spectacol si teatru organizate de Primăria Moreni 

            - asigurarea O.L.P.la meciurile echipei de fotbal Flacara Moreni 

           - asigurarea O.L.P.la manifestarile religioase cu ocazia sarbatorilor Pascale  

            - asigurarea O.L.P.cu ocazia colindului  

       

 

              În decursul anului 2018 au fost effectuate urmatoarele actiuni :  

            -  84 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; 

                -15 acţiuni de depistare a persoanelor fără adăpost şi de conducere a acestora în 

adapostul asigurat de Primăria Moreni. 

             - 53 acţiuni ce au avut drept scop depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care 

opresc/staţionează neregulamentar, degajarea arterelor de circulaţie de autoturismele parcate 

neregulamentar; 



            - actiuni de colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apa si cu Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta 

- Acţiuni de monitorizare a 6 unităţi şcolare, în vederea asigurării siguranţei elevilor şi 

profesorilor la intrarea/ieşirea de la ore; 

 

         La asigurarea fluenţei circulaţiei şi la sancţionarea conducătorilor auto care nu respectă 

normele de circulaţie pe drumurile publice au participat zilnic 2 poliţişti locali.  

           S-au efectuat măsuri de control pe traseele de deplasare ale elevilor în vederea prevenirii 

violentei in randul acestora.  

          S-a patrulat pedestru la toate unităţile şcolare(pe cat posibil) în special în timpul sosirii şi 

plecării elevilor la/de la unitatea de învaţămant.  

          Efectivele Poliţiei Locale Moreni au asigurat ordinea şi liniştea publică la examenul de 

bacalaureat, pentru sesiunea iunie – iulie. 

Pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte acţiunea de patrulare se desfăsoară si în patrule 

mixte alcătuite din agenţi ai Poliţiei Naţionale şi Poliţiei Locale, iar în cazul oricărei acţiuni sau 

intervenţii ale Jandarmeriei pe raza localităţii se acordă sprijin, existând o foarte bună colaborare 

în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate 

 -Actiuni in colaborare cu Politia Romana: 

 -Sesizări S.N.U.A.U.112-154 

         -Sesizări Dispecerat /O.S.130 

-Sesizări din oficiu  207 

         -Infracțiuni constatate-17 

 -Numar infractori prinși - 3 

          - Numarul obiectivelor verificate 251 

          - Numărul agentilor de securitate verificati-139 

          - Bunuri ridicate in vederea confiscarii-5 

 - Numar de participari la Năvodul/Rețeaua - 260 

 - Interventii la situatii de urgență - 58 

  - Număr filtre rutiere-165 

  - Activitati de mentinere a O.P.in zona institutiilor de invatamant - 320   

  - Numar de insotire persoane cu tulburari psihice la centre medicale -34 

  - Numar de verificari persoane aflate in control judiciar - 170 

  - Numar participari la executari silite -4 

  - Numar persoane conduse la sediu - 213 

  - Numar de mandate cu aducere executate - 4 

  - Citatii comunicate - 98   

  - Număr stari conflictuale aplanate -210 

  - Numar premise retinute - 2 

  - Numar certificate de inmatriculare retinute - 5 

  - Numar persoane legitimate - 350 

  - Numar vehicule depistate si controlate - 34 



  

              În anul 2018 au fost asigurate liniştea şi ordinea publică la un număr de 3 obiective 

(Primăria  Moreni, Monitorizare, Evidenta Populatiei) cu un efectiv de 6  poliţişti locali, care îşi 

desfăşoară activitatea în ture;  

     - 1 actiune impreuna cu Executor Judecatoresc  

             - s-a intervenit de nenumărate ori la solicitările personalului medical de pe  ambulanță și 

al personalului medical din cadrul U.P.U.din spitalul municipal.  

            - S-au efectuat controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara 

autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;  

             - S-au efectuat  controale pe Legea Mediului la sesizarile cetatenilor si din proprie 

initiativă; 

              -S-a colaborat cu Serviciul de Asistenţă Socială (însoţire la anumite anchete sociale pe 

raza orasului ,(depistarea cersetorilor,a persoanelor fara adapost,insotire persoane cu tulburari 

psihice sau diverse afectiuni), 

              - S-a colaborat cu serviciul S.C.Prestari servicii municipale in vederea sprijinirii 

actiunilor de marcare si refacere a covorului asfaltic,asigurandu-se astfel dirijarea si fluidizarea 

traficului rutier si pietonal in zonele de lucru. 

                                          

                                                   

OBIECTIVE 

1. Urbanism şi Disciplină în Construcţii 

 disciplinarea activităţii de construire, stoparea construcţiilor realizate fără autorizaţie de 

construire, încă din fază incipienta. 

 prevenirea şi îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activităţi de construire în 

scopul respectării legislaţiei în construcţii, a normelor urbanistice aprobate; 

  stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; 

 respectarea legislaţiei privind obligativitatea proprietarilor de a repara şi consolida imobilele; 

 respectarea legalităţii amplasării panourilor publicitare şi a firmelor luminoase; 

 prevenirea şi remedierea unor situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii). 

  

2.  Protecţia Mediului 
  

 fără   depozitări ilegale  de deşeuri menajere, industriale sau de orice fel; 

 cât mai puţine bunuri abandonate pe domeniul public; 

 străzi mai curate, spaţii verzi curate, ape curgătoare curate şi maluri fără deşeuri; 

 puncte gospodăreşti curate,  prin  respectarea graficului de ridicare a reziduurilor menajere de la 

populaţie şi agenţii economici,clădiri în care proprietarii sau utilizatorii  întreţin 

corespunzător  curăţenia (vitrine, faţade, împrejmuiri, curţi); 

 toate  organizările  de şantier dotate cu rampe de spălare a autovehiculelor astfel încât să nu fie 

murdărit carosabilul. Organizări de şantier dotate corespunzător pentru a se preîntâmpina 

poluarea mediului ambient; 

 sancţionarea contravenienţilor. 

 

  



3. Serviciul Inspecţie Comercială 
   

 verificarea existenţei documentelor necesare funcţionării   comercianţilor în concordanţă 

cu prevederile legale şi care au o atitudine civilizată faţă de clienţi; 

 desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant numai în locuri autorizate, cu respectarea 

normelor de comerţ; 

 verificarea utilizării de dispozitive de cântărire omologate şi verificate metrologic; 

 aspect estetic corespunzător al municipiului prin reducerea numărului de afişe amplasate 

în locuri neautorizate; 

 

4. Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică 
  

 păstrarea ordinii publice şi siguranţa cetăţeanului; 

 desfăşurarea în bune condiţii a manifestaţiilor publice (sportive, artistice, culturale, 

religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spaţiul public pe raza 

municipiului Moreni; 

 limitarea cerşetoriei; 

 limitarea sau stoparea distrugerilor; 

 întreţinerea curăţeniei oraşului; 

 respectarea normelor privind deţinerea câinilor şi accesului persoanelor însoţite de câini 

pe raza municipiului Moreni; 

 protejarea tineretului; 

 limitarea circulaţiei atelajelor şi animalelor pe raza municipiului Moreni; 

 prevenirea faptelor antisociale; 

 ducerea la îndeplinire în proporţie de 100% a mandatelor de aducere în faţa instanţelor de 

judecată şi a mandatelor de executare;  

 asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei în vederea executării unor 

controale sau punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local; 

 asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Moreni  

  

5. Serviciul Control Trafic Rutier 
 

 fluidizarea traficului rutier şi pietonal în centrul municipiului, prin acţiuni de informare şi 

activităţi specifice 

 limitarea/reducerea numărului de nereguli constatate privind  starea indicatoarelor, a 

marcajelor rutiere şi a altor aspecte care fac parte din covorul asfaltic, prin înştiinţarea 

imediată a factorilor răspunzători cu remedierea situaţiilor/înlocuirea obiectelor defecte; 

 reducerea numărului  de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale 

privind circulaţia pe drumurile publice(parcarea neregulamentară, oprirea şi staţionarea în 

locuri nepermise, etc.); 

 reducerea numărului  de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale 

privind  masa maximã admisã şi accesul pe anumite sectoare de drum de pe raza 

municipiului Moreni; 

 reducerea numărului  de pietoni, biciclişti, conducãtori de mopede şi vehicule cu tracţiune 

animalã care circulă neregulamentar pe drumurile publice. 

 



6. Serviciul Evidenţa Persoanelor 
  

 identificarea personelor care au acte de identitate expirate şi identificarea  minorilor care 

au implinit vârsta de 14 ani şi nu au acte de identitate; 

 comunicare eficientă, între cetăţean şi Poliţia Locală, cu inspectori din teren; 

 supravegherea permanentă a sistemelor video, ce deservesc zonele monitorizate 

 

 

 

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ 
 

 

 Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un 

ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu 

caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii 

şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului 

împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative 

a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

 Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se 

bazează  pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit Legii 481/2004, modificată şi completată 

cu Legea 212/2006, Legii 307/2006, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice. 

  

 În perioada analizată activitatea de protecţie civilă s-a axat în principal pe următoarele 

direcţii: 

- prevenirea populaţiei asupra dezastrelor şi intervenţiile pentru limitarea şi înlăturarea acestora; 

- consolidarea structurilor organizatorice în strânsă concordanţă cu noua legislaţie şi schimbările 

socio-economice ale municipiului Moreni; 

- menţinerea capacităţii operative de intervenţie; 

- menţinerea permanentă în activitate a structurilor de intervenţie, atât la nivel de localitate, cât şi 

la operatori economici; 

- îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planurile de pregătire; 

- dotarea şi înzestrarea noilor structuri; 

 

 Pe teritoriul municipiului Moreni sunt identificate o serie de factori de risc, cum sunt: 

- cutremure de pământ cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter; 

- căderi abundente de zăpadă, îngheţul şi apariţia poleiului pe întreg teritoriul municipiului 

Moreni; 

- inundaţii pe văile pârâurilor Sângeriş, Cricovul Dulce şi a afluentului Tisa; 

- incendii de masă şi explozii, în special la exploatările petroliere, reţelele de transport şi 

distribuţie gaze, nodurile de comunicaţii, rutiere şi feroviare, precum şi la alte construcţii, 

generate de alte tipuri de accidente; 

- epidemii şi epizootii; 

- accidente chimice pe timpul transportului substanţelor toxice industriale şi a altor materiale 

periculoase; 

- accidente la staţii de clorinare a apei sau la unii operatori economici sau instituţii publice 



 

 Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Moreni, prin Compartimentul 

Protecţie Civilă al Primăriei Moreni, a luat următoarele măsuri: 

- transmiterea în teritoriu a buletinului meteo şi a situaţiilor hidrometeorologice primite de la 

staţia meteorologică a Regiei Apelor Române precum şi de la Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, prin note telefonice; 

- realizarea cooperării cu toate organismele specializate pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor 

fenomenelor meteo periculoase (precipitaţii abundente, descărcări electrice intensificări ale 

vântului, grindină) din datele 14.04.2018, 28.05.2018, 29.06.2018;10.10.2018 

- atenţionarea cetăţenilor pentru curăţirea şanţurilor, podeţelor şi decolmatarea văilor torenţilor şi 

pârâurilor; 

-  realizarea planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra 

populaţiei; 

- stabilirea punctelor de prim ajutor şi distribuire a apei potabile pentru populaţia aflată în 

dificultate;  

- asigurarea funcţionării permanente a cişmelelor şi fântânilor arteziene aflate pe domeniul public 

al unităţii administrativ teritoriale; 

- luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea 

populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate; 

- informarea mass-mediei locale cu privire la semnificaţia codificării avertizărilor primite, 

pregătirea şi difuzarea mesajelor specifice către populaţie; 

- s-a organizat în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al judeţului 

Dâmboviţa concursul Şcolar de protecţie civilă ”Cu viaţa mea apăr viaţa” – faza pe localitate, 

echipajul Grupului Şcolar Industrial de Petrol Moreni calificându-se în faza pe judeţ. 

- realizarea Planului de analiză şi acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Moreni 

- reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi adoptarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestuia. 

- verificarea sistemului de înştiinţare alarmare al municipiului Moreni (sirene electrice de 5,5 

kW) 

- participarea în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al judeţului 

Dâmboviţa la asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată.  

- participarea în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al judeţului 

Dâmboviţa la controalele efectuate operatorilor economici.  Cu ocazia desfăşurării acestei 

activităţi au fost expuse următoarele probleme: 

- prezentarea fluxului informaţional-decizional în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi 

dezastre; 

- legislaţia care reglementează activitatea de protecţie civilă în situaţii de urgenţă; 

- prezentarea atribuţiilor primarului în domeniul protecţiei civile, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de protecţie civilă; 

- organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul protecţiei civile; 

- misiunile protecţiei civile: evacuarea, adăpostirea, , înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea; 

 

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

telecomunicaţii, asigurând înştiinţarea localităţii în maxim 4-5 minute. Municipiul Moreni 

dispune de 4 sirene electrice de 5,5 kW, centralizate la primărie şi de alte mijloace de alarmare. 



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

radiotelefoanelor fixe şi mobile dând acest procent scăzut) iar a mijloacelor de alarmare este de 

90%, asigurându-se astfel în condiţii satisfăcătoare înştiinţarea şi alarmarea localităţii în caz de 

pericol. 

 Fondul actual de adăpostire nu asigură protecţia populaţiei şi a salariaţilor din localitate, 

deoarece majoritatea subsolurilor blocurilor sunt inundate, adăposturile de protecţie civilă şi 

fostul punct de comandă fiind în aceeaşi situaţie.   

 S-a continuat activitatea de întocmire şi reactualizare a documentelor de organizare şi 

conducere la dezastre şi în alte situaţii de criză (planul de evacuare în caz de conflict armat, 

planul de protecţie civilă, planul de protecţie şi intervenţie la dezastre). 

                

 

Obiectele propuse pe anul 2019  

 

 

   - Imbunătătirea înzestrării prin derularea programelor de achizitii de tehnică, materiale de protectie  civilă                                                                                                            

- Igienizarea şi repararea adăposturilor speciale 

- Stabilirea unor măsuri preliminarii, concrete cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, 

preşedinţii de scări, cu diferiţi cetăţeni pentru degajarea intrărilor, scoaterea apei, protecţia 

adăposturilor, igienizarea scărilor. 

- Monitorizarea permanenta a  surselor de risc si a zonelor de responsabilitate a fiecărui agent economic                                                              

  - Actualizarea componentei formatiei de interventie în situatii de urgentă. 

   - Extinderea si modernizarea prin achizitionarea noilor sisteme de înstiintare si alarma. 

 

 

 


