
RAPORT ANUAL 
 

PRIVIND STAREA ECONOMICA SOCIALA SI DE MEDIU A UAT LACUSTENI 
PENTRU ANUL 2016 

 
  Conform prevederilor Legii 2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare  
a administratiei publice locale, art 63 (3) a) va prezint un raport annual privind starea  
economica, sociala si de mediu a UAT Lacusteni, raport ce constituie si un bilant care se 
refera la capacitatea efectiva a administratiei publice locale de a gestiona si a rezolva cu 
responsabilitate si in litera legii toate problemele publice si de patrimoniu ale localitatii, 
in interesul comunitatii locale pe principiu autonomiei locale. 
  Activitatea desfasurata in anul 2016 a fost bazata pe 2015/2001 a administratiei 
publice locale, pe raporturile de colaborare dintre autoritatea publica locala si autoritatile 
publice judetene ( Consiliul Judetean, Institutia Prefectului, si alte institutii 
descentralizate) pe o buna colaborare cu consiliul local si cu functionarii din aparatul de 
specialitate al primarului, cu care suntem de fapt mereu in contact cu cetatenii, in slujbva 
cetateanului. 

Va voi prezenta unele realizarile noastre obtinute in anul 2016, realizari obtinute 
la toate compartimentele institutiei noastre si care au ca efect ridicare nivelului de trai al 
cetatenilor nostrii, dar si perspective de dezvoltare a comunei noastre atat pe termen scurt 
dar si pe termen lung. 

In domeniul educatiei. 
In acest domeniu in anul scolar 2016-2017 in localitatea noastra functioneaza un 

numar de doua gradinite cu program normal in satele Lacusteni cu un n umar de 13 
prescolari  si Ganesti cu un numar de 12 prescolari , o scoala cu clasele pregatitoare si 
clasele 1-4 in satul Lacusteni cu un numar de 58 elevi, si o scoala gimnaziala cu clasele 
5-8 in satul Contea cu un numar de 42 elevi.  

Pe tot parcursul acestei perioade de timp,am abut o foarte buna colaborare cu 
conducerea scolii, am sprijinit scoala din punct de vedere financiar prin achitarea tuturor  
costurilor ce tin de buna functionare a microbuzului scolar, revizie tehnica , rca, 
combustibil, etc, am asigurat transportul elevilor la toate scolile din comuna noastra, 
mdar si la diferite activitati cultural sportive sustinute in alte localitati, tot financiar am 
sustinut scoala prin acordarea de cadouri la serbarea pomului de Craciun, pentru naveta 
cadrelor, pentru examenul psihologic si medical annual al cadrelor didactice. 

Tot in anul 2016 sigurat accesul prescolarilor la tichetele de gradinita conform 
Legii 248/2015, am asigurat combustibilii solizi (lemne) pentru incalzirea celor trei scoli, 
la taierea acestora si la depozitarea lor, am contribuit la igienizarea scolilor la curatenia 
din incinta curtilor acestora, la inlocuirea unei parti importante din vechiul gard al Scolii 
gimnaziale 1-4 din satul Contea, cu altul nou, deci asa cum se poate observa si in anul 
2016 consiliul local si administratia locala au fost alaturi si au sprijinit scoala cu tot ce a 
fost posibil din punct de vedere legal. 

In domeniul asistentei si protectiei sociale 
Dupa cum stiti localitatea noastra ofera ofera momentan un numar limitat de 

locuri de munca, fapt ce dus la o migrare a fortei de munca din localitate noastra, sun 
multe cazuri cand acesti muncitori sau stabilit cu familiile in tarile in care au gasit de 
lucru, in localitate ramanand in deosebi personae care nu au calificare personae cu 



probleme de sanatate, cei care nu se pot adapta cerintelor statelor din Uniunea Europeane 
pentru a muncii in aceste state care ofera totusi locuri de munca dar in special calificate, 
cei cu familii numeroase si lipsiti de venituri, si pentru care institutia noastra intervine cu 
o serie de prestatii de asistenta sociala in conditiile legii. 

Astfel am avut in vedere prin aparatul de specialitate si prin implicarea efectiva  a 
unor consilieri persoanele singure in varsta si neajutorate  fara sustinatori cu venituri 
reduse sau fara venituri, persoanele cu handicap lipsite de sprijinul familial si care fara 
implicarea noastra ar si fost in situatie de risc. 

Pentru aceste personae au fost intocmite dosare conform legii pentru acordarea 
diferitelor prestatii sociale, pentru altele in vederea interarii acestora in centre medico-
sociale sau camine pentru batrani. 

La acest domeniu al asistentei si protectiei sociale  in localitatea noastra in anul 
2016 cei indreptatiti au beneficiat de urmatoarele prestatii: 

In baza legii 416/2001 cu modificarile nsi completarile ulterioare au beneficiat de 
venitul minim garantat un  numar mediu lunar de 48 de dosare cu un munar mediu lunar 
de 126 persoane. La aceste dosare in plata au fost depuse documentele prevazute de lege, 
anchetele sociale au fost intocmite conform prevederilor legale, au fost depuse la timp 
adeverintele fiscale si cele de la AJOFM cererile au fost depuse in termenele legale fisele 
de calcul au fost intocmite ori de cate ori au foste nevoie iar orele de interes local au fost 
effectuate dupa un plan de lucrari bine stability cu respectarea regimului de lucru si al 
normelor de securitate in munca, aceste ore au fost pontate in fisa de prezenta lunara 
impreuna cu specificul activitatilor fiecarui beneficiar si communicate lunar la AJPIS 
Valcea. 

Conform legii 277/2010 cu modificarile si completarile ulterioare privind alocatia 
pentru sustinerea familiei in anul 2016 am avut in plata un numar de 97 dosare si familii 
beneficiare ale acestu drept, acestea find un numar mediu de dosare al acestui drept 
deoarece pe parcursul anului au fost situatii cand au fost facute incetari suspendari, 
repuneri in plate sau au fost acordate aceste drepturi. Si la aceste dosare de asf sa urmarit 
depunerea documentatiei necesare  la termenele stabilite prin lege, au fost intocmite 
anchetele sociale le termen etc. 

Cu privire la alocatia de stat prevazuta de Legea 61/1993 cu modificarile si 
completarile ulterioare au fost depuse un numer de 8 dosare in vederea acordarii alocatiei 
de stat pentru copii care au fost depuse la AJPIS Valcea. 

 OUG 70/2011 cu modificarile nsi completarile nulterioare privind masurile de 
protectie sociale pe perioada sezonului rece, am avut depuse un numar de 156 dosare 
privind acordareaajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece 2016-
2017 , dosare solutionate favorabil.  

OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea 
copilului, au fost depuse un numar de 7 dosare solutionate favorabil si depuse la AJPIS 
Valcea. 

Legea 248/2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, am avut 
un numar de 15 dosare eligibile pentru care au fost acordate tichetele de gradinita. 

 
Legea 448/ 2006 privind protectie si promovarea persoanelor cu handicap, in 

cursul anului 2016 am avut un numar de 12 asistenti personali si un numar de 17  



indemnizatii pentru persoanele cu handicap. Toate aceste dosare au fost intocmite sip 
use in plate conform legii si a documentelor depuse la aceste dosare.  
 
Domeniul ordine publica 

 
Primaria noastra are o buna colaborare cu cele douacadre ale Postului de Politie, 

astfel ca in anul 2016 a crescut gradul de siguranta publica, a scazut fenomenul 
infractional . Aceste cadre au o buna pregatire profesionala si stapanesc fenomenul 
infractional dand de fiecare data dovada de professionalism in activitatea lor. 
 
Domeniul situatiilor de urgenta   

 Conform Legii 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
apararea impotriva incendiilor si Legea 481/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare privind protectia civila la nivel de comuna functioneaza Comitetul Local pentru 
Situatii de Urgenta aflat in subordinea primarului, si Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta condus de seful SVSU numit prin dispozitia primarului. 

La nivel de localitate detinem mijloace de interventie, ca generator electric, scari, 
stingatoare etc, iar la finele anului n2016 au au fost achizitionate un numar de 3 costume 
antiiincendiu si 3 perechi bocanci pentrui interventii in acelasi scop. 

Seful SVSU a participat  in cursul anului 2016 de instruiri organizate de ISU 
Valcea. In a doua jumatate a anului 2016 am abut un numar de 5 solicitari de la ISU 
Valcea sa intervenim la   incendii, din care 3 la incendii de vegetatie pe terenurile 
agricole si care amenintau cu extindere in zona locuibile, si alte 2 la incendii de locuinta, 
soilicitarile au fost facute pe fondul lipsei mumentane de autospeciale ncare erau déjà 
angajate in actiuni la alte localitati, dar aceste incendii au fost stinse prin participarea 
active a SVSU si a cetatenilor.  
Domeniul salubrizare si curatenia a comunei 

In a doua jumatate a anului 2016 pe merginea drumurilor national si judetean, 
are crescuta o puternica vegetatie formata din maracinisuri si foarte multe buruieni, 
santurile din satele comunale erau colmatate la fel si podetele existente pe acestea,  
astfel ca impreuna cu consilierii locali am organizat activitati de igienizare a localitatii, 
prin distrugerea vegetatiei, decolmatarea santurilor si a podetelor, prin strangerea 
gunoiului aflat de-a lungul drumurilor, au fost reparate drumurile satesti cu piatra etc. 
Aceste actiuni  au fost facute in deosebi cu beneficiarii venitului minim garantat, dar si cu 
aportul unor cetateni. 
Cu privire la gestionare eficienta a resurselor financiare 
  In anul 2016, au fost cuprinse urmatoarele surse  financiare: 

- impozitul pe cladiri, care a fost realizat in proportie de 83% 

- impozitul pe mijloace de transport a fost realizat in proportie de 64% 

- impozitul pe terenul extravilan a fost realizat in proportie de 69% 

- impozitum pe terenuri si curti a fost realizat in proportie nde 98% 

ramasita la sfarsitul anului 2016 

- impozit pe cladiri 8816 lei 

- impozit teren curti 11454 lei 

- impozit mijloace de transport 8210 lei 

- impozit teren extravilan 26050 lei 



- amenzi 8187 lei 

Total procent incasat la 31.12.2016 76 % 

Conform codului fiscal pentru anul 2016 privind scutirile si facilitatile acordate 

unor persoane fizice au fost inregistrate un numar de 45 persoane care au beneficiat de 

aceste scutiri in valoare totala  de 3029 lei . 

In anul 2016, conform OUG 35/2016, privind modificarea si completarea Legii 

cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, si care reglementeaza cadrul legal privind 

inregistrarea sistematica a tuturor imobilelor, UAT Lacusteni a realizat aceste lucrari 

pentru sectorul cadastral nr 2 cu un numar de 164 imobile. 

Cu privire la investitiile din 2016, dupa cum bine stiti nu putem depune niciun fel 

de proiect deoarece incepand cu luna iulie 2016 ANAF a pus poprire pe conturile 

primariei, si sechestru executoriu pe bunurile mobile si imobile aflate in proprietaea 

private a acesteia, pentru suma de cca 88 miliarde vechi la care se adauga dobinzi si 

penalitati conform legii. 

Deasemenea MDRAPFP conform OG 28/2013 cu modificarile si completarile 

ulterioare ne solicita sa returnam suma de 465224,53 lei pe care am achitat-o la firma 

REMSERVICE pentu lucrarea ASFALTARE SI MODERNIZARE DC 73 GANESTI , la 

care se mai adauga suma de 386649,76 lei ultima transa de plata catre aceasta firma 

pentru acelasi obiectiv, deci in total avm de plata suma de 851874,29 lei, adica aproape 

noua miliarde lei vechi. 

Deci fata de cele arate mai sus pana nu ne achitam intr-un fel sau altul de aceste 

sume ce sar putea sa sari usor de 100 miliarde vechi, nu vom putea face niciun fel de 

investitie nici pe fonduri europene si nici pe fonduri guvernamentale, acest lucru este in 

detrimentul tuturor cetatenilor localitatii noastre. 

 

 

Lacusteni 23.03.2017 

 

Primar 

Ing. Bocsaru Cosmin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAPORT 

PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC 

SI PRIVAT AL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE LACUSTENI 

 

Conform Art. 122 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare - toate bunurile apartinand unitatilor 

administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si 

judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului 

judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor. 

Potrivit acestei legi, raspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcatuiesc 

patrimonial unitatii administrative teritoriale revine conducatorului unitatii 

 Art 119 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile 
si completarile ulterioare - constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale 
bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-
teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu 
caracter patrimonial.  Apartin domeniului public de interes local sau judetean 
bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si 
nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.  Bunurile ce fac 
parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.  

 Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri 
mobile si imobile, intrate in proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de 
lege.  

 Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept 
comun, daca prin lege nu se prevede altfel.  

 Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea 
consiliului local , cu votul majoritatii consilierilor locali  in functie.  

 Schimbul de imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-
teritoriale se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de 
consiliul local.  
 Domeniul privat al autoritatilor publice locale este alcatuit din bunuri care 
se afla in proprietatea acestora si care nu fac parte din domeniul public, trecerea 
din domeniul privat at UAT in domeniu public al  aceestora se face prin hotarare 



a consiliului local, la fel si trecerea de la domeniul public la domeniu privat daca 
prin lege nu se dispune altfel   

 
 Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul 

operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, 
cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se 
efectueaza. 

 Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor 
elementelor de activ si de pasiv ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si 
valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in 
vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine 
fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu 
financiar. 

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv din 
cadrul, institutiilor publice, se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii 
nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme. 
   In temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, unitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala 
a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data 
pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum 
si in urmatoarele situatii: 
   a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor 
organe prevazute de lege; 
   b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot 
fi stabilite cert decat prin inventariere; 
   c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; 
   d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor; 
   e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora; 
   f) in alte cazuri prevazute de lege. 

 
In baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la 
regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in 
administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de 
credite. 

 La inceputul activitatii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si 
evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unitatii. 

 Elementele de activ care constituie aport la capitalul social al  patrimoniul 
institutiilor publice se inscriu in registrul-inventar grupate pe conturi. 
    Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, 
cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul 
activitatii fiecarei unitati. 
     Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit 
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, ordonatorului 
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de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ si 
de pasiv si care elaboreaza si transmite comisiilor de inventariere proceduri 
scrise adaptate la specificul unitatii. 
     Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza de catre 
comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie 
scrisa, emisa de persoanele autorizate. 

 In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta 
comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, 
gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de terminare a operatiunilor. 
 In urma inventarierii din anul 2016, la data de 31 12.2016, au fost 

constatate unele neconcordante fata de situatia de la data de 31.12.2015, 

neconcordante ce sunt in curs de solutionare. 

 Comuna Lacusteni detine in domeniul privat si o suprafata de pasune de 

cca 18 ha, pentru care nici in acest an nu au fost incheiate contracte de arenda 

sau inchiriere, deoarece nu au existat cereri din partea cetatenilor in acest sens. 

Prin HG 541/2016 a fost modificat domeniul public al comunei Lacusteni in 

sensul ca a fost trecut din domeniul public la cel privat suprafata de 685 mp 

astfel ca la pozitia nr 6 din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al 

comunei Lacusteni a ramas suprafata de 1315 mp.  

Prin cererea formulata de numita Herascu Elena ce face obiectul dosarului 

113/185/2014, aflat pe rolul Judecatoriei Balcesti se solicita reconstituiorea 

dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren care este ocupata de 

Drum exploatare 4 E- Drumul Morii, ce se gaseste la pozitia 65 din lista cu 

inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Lacusteni, si o alta 

suprafata de teren aferenta cladirii fostului sediu CAP ce se gaseste la pozitia 12 

din aceiasi lista. 

Procesul sa judecat pe fond fiind in faza pronuntarii uneii hotarari. 

 

 

 

Lacusteni 23.03.2017 

Primar 

Ing. Bocsaru Cosmin 

 


