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ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNEI TRAIAN
PRIMAR

NASTASE FANEL

      Primarul are obligatia conform art.68 litera d. din legea administratiei 
publice locale, sa prezinte consiliului local anual informari privind starea 
economica si sociala.

Anul 2012 poate fi considerat ca un an foarte incarcat din punct de vedere 
politic insa acest lucru nu a impiedicat functionarea administratie publice 
locale la parametri care sa multumeasca locuitori comunei noastre. Pentru 
acest obiectiv a fost nevoie de efort suplimentar din partea  aparatului de 
specialitate din cadrul primariei Traian, a viceprimarului si consilierilor 
locali..



     In desfasurarea Raportului pe anul 2012 privind starea economica si 
sociala a comunei Traian locuitorii vor fi informati in mod transparent 
despre activitatea Administratiei Publice Locale.

Starea economica si sociala a comunei Traian

Populatia, comune Traian 2012 
-    populatie stabila la data de 31-12-2012 = 3198 
-    barbati = 1275
-    femei = 1251

                 -     copii =672 
-Etnia caruia apartine 
                -  romana   =2681
                -  rom         =514
                -  italiana    =    2
 -Religie
                - ortodoxa   =3197
                - martorii lui iehova = 1
  -nasteri in 2012 = 50
  -decese in 2012 =55
  Analizind  diferenta dintre nasteri si decese constatam ca  populatia 
comunei Traian se afla pe un usor trend descendent.

Stare civila situatie la 31-12-2012
-   Acte intogmite total = 65
-   nastere - 9( din care 6 transcrieri )
-   casatorie -9(din care una cu minori )
-   Decese - 47
-   1 ( una ) Rectificare act de nastere 

Crtificate eliberate total = 89
                 -   216 mentiuni, din care 

-   97 mentiuni proprii-ex. 1
-   61 comunicari primite de la alte primarii 
-   58 comunicari trimise altor primarii 
-158 comunicari transmise la d.j.e.p. Ialomita 



ASISTENTA SOCIALA 
-   50  cereri inregistrate pentru acordarea alocatiei de stat 
- 9 cereri acordare indemnizatie pentru cresterea copilului 

Alocatii pentru sustinerea familiei ;
                  - 35 cereri acordare / modificare 
                  - 215 anchete inregistrate pentru acordare /modificare /respingere 
/incetare / reevaluare
                  - 286 de declaratii ale titularilor dosarelor 
Venit minim garantat 
                   - 158 dosare in plata si 9 suspendate  ( luna ianuarie 2013)
                   - 85 cereri inregistrate pentru acordare / modificare 
                   - 561 anchete inregistrate pentru acordare / modificare / 
respingere / incetare / reevaluare 
                   - 430 declaratii ale titularilor dosarelor de ajutor social 
                   - 122 cereri inregistrate pentru acordarea ajutorului de incalzirea 
locuintei ( alte persoane decit cele de la ajutorul social  Legea 416 / 2001 ) 
perioada noiembrie 2012 – martie 2013 
                   - 10 asistenti personali in plata din care 
                   - 3 pentru minori 
                   - 7 presoane adulte 
                   - 11 indemnizatii pentru grad de handicap grav in plata din care 
                   - 10 pentru persoane adulte 
                   - 1 pentru copil 
                   - 99 cereri pentru eliberarea anchetelor necesare la incadrarea in 
grad de handicap din care 
                   - 84 depuse pentru adulti 
                   - 15 pentru minori 
                   - 39 cereri pentru eliberarea anchetelor necesare la dosarul 
pentru bani de liceu 

Registrul agricol 2012 
                 Gospodarii = 1097
               Teren extravilan = 4009 ha
                 Teren intravilan = 123 ha 
                 Pasune = 359 ha
                 Vii = 121 ha
                 
Situatia culturilor si a suprafetelor pe 2012



 -   grau =  1011,71
 -   porumb = 1139,20
 -   floarea soarelui =  1376,96
 -   pepeni =  150,06
 -   legume = 24,83
 -   lucerna =  294,24
 -   teren neproductiv = 1,00
 -   teren scoala = 6,00
 -  TOTAL = 4009 ha

Situatia efectivelor de animale si pasari 2012
               -   bovine = 283

-   ovine =  2454
-   caprine = 360
-   porcine = 710
-   cabaline = 420
-   pasari = 6770

Comparativ cu anul 2011 evectivele de animale si pasari nu au  inregistrat 
modificari semnificative . 

DOCUMENTE ELIBERATE DE AGENTUL AGRICOL IN ANUL 2012

- 412 adeverinte pentru obtinerea actului de identitate 
- 54 adeverinte pentru acordarea ajutorului de deces 
- 296 adeverinte cu suprafata de teren agricol extravilan pentru 

acordarea ajutorului social si alocatia de sustinere a familiei 
- 114 adeverinte cu suprafata de teren agricol extravilan pentru 
- D.G.A.S.P.C.si A.N.P.H.
- 271 adeverinte cu suprafata de teren agricol extravilan pentru 

rechizite scolare si burse 
-  169 adeverinte cu suprafata de teren agricol extravilan 

pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei 
- 81 adeverinte cu suprafata de teren agricol extravilan pentru 

inscrierea in Cartea funciara si pentru incheierea actului de 
vinzare cumparare 



- 157 adeverinte pentru obtinerea sprijinului financiar acordat 
conform art. 27 din o Ordinul comun ( 95 / 1998 / 153 / 
3241 / 2010 )

- 8 bilete de adeverirea a proprietati si sanatati animalelor
- 63 certificate de producator 

Urbanism 2012
Certificate de urbanism eliberate = 17
Autorizatii de constructie eliberate = 9
Autorizatii de demolare = 0

Structura unitatilor din comuna Taian 2012
                 -   Sediul primariei 
                 -   Scoala
                 -   Gradinita
                   -    CENTRU social multifunctional
                   -    Camin cultural
                 -   Postul de politie
                 -   Cobinete medicale umane
                 -   Cabinet veterinar
                 -   Biserica SF. Dumitru
                 -   Biserica SF. NICETA
                 -   Biblioteca 
                 -   Spatiu pentru posta 
                   -    Spatiu pentru farmacie
                   -    Brutarie
                   -    Cazan de fabricat tuica
Activitate consiliu local 
                 -   Sedinte consiliu local = 
                 -   Ordinare =
                 -   Extraordinare =
                 -   De indata = 

Contul de executie al bugetului local la data de 30 –12 - 2012. 
se prezinta conform anexei nr. 1 parte integranta a acestui 
raport     :  









        Analizand realizarile ( incasarile ) din anul 2012, reiese faptul ca 
impozitele si taxele locale au fost incasate in procent de ......
In raport cu anul  2011, incasarile din veniturile proprii au crescut cu 
aproximativ ......Vreau sa le multumesc celor care au facut efortul deosebit 
de a-si achita impozitele si taxele avind in vedre situatia economica dificila 
in care ne aflam .Sunt sigur ca nimeni nu  doreste o majorare a taxelor si 
impozitelor dar conform Legii in vigoare acest lucru mai este posibil doar in 
anul 2013 . De la 01-01-2014 impozitele si taxele locale se vor majora cu 
16% plus rata inflatiei. Din acest motiv ma  adresez dumneavoastra 
domnilor Consilieri sa facem cunoscut oamenilor ca neachitarea la timp a 
acestor taxe nu face decit sa duca la cresteri de  dobinzi si penalitati in 
defavoarea lor . Stiu ca este greu simt acest lucru personal dar trebuie sa 
facem eforturi pentru ca plata impozitelor si taxelor se vor intoarce ca 
investitii pentru comuna noastra si acesta este obiectivul nostru .

Raport privind activitatea primariei Traian

     La inceputul acestui raport precizam ca anul 2012 a fost un an mai greu 
datorita celor trei runde de alegeri care ingreuneaza intr-un fel functionarea 
administratiei .dar am incercat sa nu facem simtit acest aspect si sa 
raspundem in timp rezonabil la problemele oamenilor . Asta nu inseamna ca 
nu au fost probleme si ca unii functionari refuza sa inteleaga ca sunt platiti 
din banii publici iar acest lucru ii obliga sa raspunda promt la problemele 
oamenilor . Va aduc la cunostinta ca am avut discutii legate de 
comportamentul unor functionari si ca am sesizat comisia de disciplina in 
cazul domnisoarei secretar Spataru Georgeta asteptind decizia comisiei fata 
de aspectele invocate de mine in calitate de primar sustinute de ceilalti 
functionari si de majoritatea consilierilor locali .Indiferent de conditii 
functionarii si personalul contractual din administratia publica locala trebuie 
sa constietizeze ca sunt in slujba oamenilor .
Consider ca rolul acestei institutii publice este sa rezolve cu prioritate si in 
timp legal problemele expuse de oameni . Din pacate realizarea acestei 
dorinte nu s-a materializat.nici in acest an 2012.
Motivele sunt cele cunoscute deja din 2011
           - peste 60% din posturi sunt vacante ( contabil, cadastru, urbanism, 
achizitii publice, relatii cu bublicul, asistent social, instructor educativ, 
bibliotecar ). 
           - salariile mici din sistemul bugetar 
           - procedurile de angajare in sistemul public sunt destul de complexe 



Datorita lipsei de personal primaria Traian nu a putut rezolva diversele 
probleme cu care se confrunta oameni. Sper ca in anul 2013 sa reusim 
ocuparea posturilor vacante .

Realizarile anului 2012

Investitii publice si intretinerea infrastructurii

                 -   Racordarea a 90% din locuinte la sistemul centralizat de 
alimentare cu apa
                 -   Finalizarea lucrarilor de reparatie capitala la brutaria comunei 
Traian 
                   -  punerea in posesie pe Legea 18 / 1991
                   - punerea in posesie pe Legea 247 / 2005 
                   - obtinerea avizelor pentru  P.U.G. si Regulament local de 
Urbanism 
                    - plantarea a 7000 de puieti de salcim  

Acestea sunt in mare investitiile si activitatea  din anul 2012

Referitor la intretinere unitatilor din subordinea primariei au 
fost suportate cheltuielile de functionare dupa cum urmeaza :
                 -   Intretinerea scoli ( asigurarea de bunuri si servici, 
transportului pentru elevi  ).
                 -   Intretinerea gradinitei ( asigurarea de bunuri si servici ).
                 -   Intretinerea  centrului social multifunctional ( cheltuieli de 
personal si cheltuielile cu bunuri si servicii ).
                 -   Sa intretinut centrul comunei si strazile laterale, curatenia 
spatiilor verzii aceste lucrarii find facute cu oameni de la ajutorul social
                 -   Sa intretinut curatenia in statiile de autobuz 
                 -   Sa intretinut liziera de salcami de aproximativ 3 ha infiintata 
in anul 2009
                 -   Sa curatat izlazul comunal  cu oameni de la ajutorul social.




