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In conformitate cu Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.63, alin.3, lit.a, Primarul 
prezinta Consiliului Local, in primul trimestru, un raport anual privind starea 
economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta 
cu atributiile ce le revin autoritatilor publice locale.  

Autonomia locala priveste:organizarea, functionarea, competentele si 
atributiile precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei. 

Autoritatile administratiei publice locale sunt consiliul local ca organ 
deliberativ si Primarul ca organ executiv. 

Autoritatea publica locala utilizeaza resurse umane , materiale si finaciare, 
astfel incat sa contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ si 
imbunatatirea relatiilor dintre administratie, societate civila si contribuabili in 
concordanta cu cerintele referitoare la implementarea aquissului comunitar in 
procesul de integrare europeana. 

Autoritatile din administratia publica trebuie sa dea dovada de 
profesionalism si etica la cele mai ridicate standarde, de transparenta in actul 
administrativ, de flexibilitate si adaptabilitate conform cerintelor individualizate 
ale cetatenilor, precum si de responsabilitate fata de cetatenii si comunitatea 
locala. 

Doresc sa precizez ca activitatea desfasurata de aparatul Primariei 
comunei Buciumeni a constat intr-un volum de munca marit considerabil 
datorita largirii competentelor si atributiilor autoritatilor administratiei publice 
locale. 



 
CAPITOLUL I: FINANTE, CONTABILITATE, INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE 

 
La nivelul anului 2018 bugetul local al comunei Buciumeni a fost realizat 

in suma de 4.714.746 lei , dupa cum urmeaza: 
venituri proprii –642.704 lei; 
- sume defalcate din TVA – 2.477.618 lei; 
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 720.355,76 
-  lei; 
- venituri din valorificarea unor bunuri 52.041 lei; 
- subventii pentru acordarea ajutorului incalzirei locuintei cu lemne- 

5.263 lei; 
- sume din finantarea programului PNDL II – 816.764 lei 
- sume utilizate din excedentul bugetului local 291.268,70 lei; 
 
Cheltuielile bugetului local pe sectiuni dezvoltare/functionare au fost de  
3.996.953,49 si cuprind: 
       AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI  suma de 1.349.154,79 lei, din 
care: 
 Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 990.847 lei, prevederea 
bugetara  1.083.000 lei- 91%; 
 Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 259.553,16 lei, prevederea bugetara  
277.000 lei- 94%; 
 Titlul XI    Alte cheltuieli in suma de 67.016 lei, prevederea bugetara  
70.000 lei- 91%; 
  Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 28.565,22 lei prevederea 
bugetara 74.000 lei -39%  
 
      TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA suma de  7.960,41 lei, 
din care: 
Titlul III   Dobanzi- in suma de 7.960,41 lei, prevederea bugetara  8.000 lei  
99%; 
 
      ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA suma de 
106.749,42 lei, din care: 
Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 31.999 lei, prevederea bugetara  
38.000 lei- 84%; 
Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 520,03 lei, prevederea bugetara  
5.000 lei- 10%; 
  Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 74.230,39 lei prevederea 
bugetara 91.000 lei -82%  
 
     
  INVATAMANT suma de 407.466,05 lei,din care:  



Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 95.980,63 lei, prevederea bugetara  
96.000 lei- 99%; 
 Titlul IX  Asistenta sociala in suma de 15.945,02 lei, prevederea bugetara  
16.000 lei- 99%, din care : 
 -plata tichetelor sociale suma de 1950,02 lei; 
 -plata stimulentelor educationale CES 13.995 lei; 
  Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 295.540,40 lei prevederea 
bugetara 321.000 lei -92%  

 
       CULTURA, RECREERE SI RELIGIE suma de 76.706,85 lei, din 
care: 
Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 15.254 lei, prevederea bugetara  
30.000 lei- 51%; 
 Titlul XI  Alte cheltuieli in suma de 12.000 lei, prevederea bugetara  
40.000 lei- 30%; 
Titlul XVII  Rambursari de credite in suma de 19.214,25 lei, prevederea 
bugetara  20.000 lei- 96%; 
  Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 30.238,60 lei prevederea 
bugetara 40.000 lei -76%  
 
      ASISTENTA SOCIALA suma de 954.049 lei 
Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 292.321 lei, prevederea bugetara  
330.000 lei- 89%; 
Titlul IX  Asistenta sociala in suma de 661.960 lei, prevederea bugetara  
724.000 lei- 91%, din care: 
 -ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in suma de 14.717 lei; 
 -indemnizatii persoane cu handicap grav 643.643 lei; 
 -alte ajutoare si indemnizatii in suma de 3.600 lei; 

 
     LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE  suma de 475.569,19 lei, din 
care: 
Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 180.885 lei, prevederea bugetara  
190.000 lei- 95%; 
 Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 99.609,04 lei, prevederea bugetara    
100.000 lei- 99%; 
 Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 95.075,15 lei prevederea 
bugetara  740.000 lei -13%; 
 Titlul XIV Active financiare in suma de 100.000 lei prevederea bugetara 
100.000 lei-100%;  
  
PROTECTIA MEDIULUI suma  de 0 lei 
Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 0 lei, prevederea bugetara  30.000 
lei- 0%; 
 



   AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE suma de 21.226,58 
lei, din care: 
Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 21.226,58 lei, prevederea bugetara  
25.000 lei- 85%; 
  Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 0 lei prevederea bugetara 
512.000 lei -0%  
    
TRANSPORTURI  suma de 606.031 lei, din care: 
Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 63.266 lei, prevederea bugetara  
72.000 lei- 88%; 
Titlul II  Bunuri si servicii in suma de 136.719,90 lei, prevederea bugetara  
140.000 lei- 98%; 
 Titlul XIII Active nefinanciare in suma de 348.709,07 lei prevederea 
bugetara 659.000 lei -53%  
 
Titlul XVII  Rambursari de credite in suma de 57.336,64 lei, prevederea 
bugetara  58.000 lei- 99%; 

    Structura cheltuielilor pe capitole si ponderea acestora din totalul cheltuielilor 
inregistrate se prezinta astfel: 

1 Autoritati publice si actiuni 
externe 

1.341.194,38 lei 33.60% 

2 Tranzactii privind datoria publica 
si imprumuturi 

7.960,41 lei 0.10% 

3 Ordine publica si siguranta 
nationala 

106.749,42 lei 2.70% 

4 Invatamint 407.466,05 lei 10.20% 

5 Cultura, recreere si religie 76.706,85 lei 1.90% 

6 Asigurari si asistenta sociala 954.049 lei 23.90% 

7 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

475.569,19 lei 11.90% 

8 Agricultura, silvicultura si 
vanatoare 

21.226,58 lei 0.50% 

9 Transporturi 606.031,61 lei 15.20% 

       TOTAL CHELTUIELI:3.996.953,49 lei      

   Fiecare din capitolele de cheltuieli de mai sus cuprind subcapitole si paragrafe 
de cheltuieli distincte: cheltuieli de personal, bunuri si servicii, cheltuieli de 
capital etc,  fiind defalcate dupa cum urmeaza : 



                                                               Chelt. inregistrate     prevedere an        

1 Cheltuieli de personal 1.559.318 1.724.000 

2 Bunuri si servicii 628.863,34 706.000 

3 Dobanzi 7.960,41 8.000 

4 Asistenta sociala 677.905,02 740.000 

5 Alte cheltuieli 79.016 110.000 

6 Cheltuieli de capital 972.358,83 2.537.030 

7 Rambursari de credite 76.550,89 78.000 

8 Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 
anul curent 

-5019 0 

               total 3.996.953,49 5.903.030 
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      Trebuie mentionat faptul ca sumele defalcate din TVA pentru bugetele 
locale au fost alocate pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru 
plata salariilor cadrelor didactice ce si-a desfasurat activitatea la scolile si 
gradinitele de pe raza comunei  Buciumeni, pentru sustinerea partiala a 
sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, tichete sociale pentru 
gradinita, stimulente educationale acordate copiilor cu cerinte speciale-CES. 
      Platile aratate mai sus au avut urmatoarele niveluri: 

- plata ajutorului de incalzire a locuintelor cu lemne si carbuni pentru 
beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001- 14.717 lei; 



- plata indemnizatiilor si a asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap- 938.964 lei din 914.000-TVAsi 24.964 lei din bugetul local; 

- plata cheltuielilor materiale conform art. 104 din Legea1/2011- 
95.980,63 lei ( 86.000 lei-TVA+ 9.980,63 bugetul local); 

- plata tichetelor sociale de gradinita – 1950.02 lei- TVA; 
- plata stimulentelor educationale acordate copiilor cu cerinte 

educationale speciale- CES- 13.995 lei- TVA 
           

 
II   INVESTITII  

 
In anul 2018 s-au intreprins actiuni de interes public, tinand cont de 

prioritatile de maxima urgenta, de numarul cetatenilor- beneficiari ai acestor 
investitii, dar si de incadrarea in limitele financiare ale bugetului local. 

Principalele actiuni de interes public realizate in anul 2018 au fost 
urmatoarele: 

 
1. Obiectivul de investitie ” Instalare sistem de protectie paratrasnet 

cladire sediu vechi Primaria Buciumeni, comuna Buciumeni, judetul 
Dambovita”, finantata din bugetul local  cu o valoare de 8.200 lei ; 

2. Obiectivul de investitii ”Inregistrarea sistematica a imobilelor in 
sistemul integrat de cadastru si carte funciara pe teritoriul administrativ al 
comunei Buciumeni”   valoarea platita fiind de 20.000 lei suportata din bugetul 
local; 

3. Obiectivul de investitie “Reactualizare Plan Urbanistic General in 
comuna Buciumeni, judetul Dambovita” , finantare de la bugetul local,  in 
cursul anului 2018 s-a platit suma de 365,22 lei catre Distrigaz GDF Suez 
pentru obtinerea unui aviz; 

4.Obiectivul de investitie “Indicatoare Totem in comuna Buciumeni, 
judetul Dambovita” valoarea  totala achitata fiind de 14.756 lei, din bugetul 
local, plati catre SC LAVITEX SRL cu care s-a incheiat contractul nr. 
6910/13.06.2018; 

5.Obiectivul de investitii “Sistem de supraveghere video in comuna 
Buciumeni, judetul Dambovita”, contract incheiat cu  SC Telekom Romania 
Communications SA  sub nr. 100/10/01/05/212889 din 15.06.2018, valoarea 
platita in cursul acestui an fiind de 59.474,39 lei, finantare de la bugetul local; 

6.Obiectivul de investitii “Montare paratrasnet si accesorii Scoala 
Valea Leurzii, comuna Buciumeni, judetul Dambovita”, contract incheiat cu 
SC BIOTEL SRL , in valoare de 10.326,82 lei; 

7. Obiectivul de investitie “Extindere, reabilitare, modernizare si dotare 
Scoala Gimnaziala Buciumeni” finantata in cadrul PNDL  prin OUG nr. 
28/2013; valoarea estimata  a investitiei fiind 4.679.093,45 lei, in cursul acestui 
an s-a semnat contractul de executie a lucrarilor, cu SC NOSFILS SRL sub nr. 
8027/164/24.07.2018, fiind platita suma de 234.422,96 lei, celelate plati pentru 



acest obiectiv de investitie in suma de 50.790,62 lei reprezinta avize, servicii de 
proiectare si studiu de fezabilitate; 

8. Obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare Camin Cultural sat 
Buciumeni, judetul Dambovita” cheltuieli in suma de 30.238,60 lei 
reprezentand cheltuieli cu obtinerea avizelor si cu studiul de fezabilitate, doar 
partial. 

9. Obiectivul de investitii “Imbunatatirea retelei publice de iluminat cu 
eficienta ridicata prin tehnologii noi- LED in comuna Buciumeni, judetul 
Dambovita”pentru care s-a incheiat contractul nr. 11448/28.11.2017 privind 
studiul de fezabilitate cu SC SICAL SRL fiind platita suma de 33.320 lei  

10. Obiectivul de investitii “Amenajare loc de joaca pentru copii in sat 
Buciumeni, comuna Buciumeni, judetul Dambovita” s-a finalizat  cu 
incheierea contractului de achizitie echipamente loc de joaca nr. 
8008/23.07.2018  cu SC LAVITEX SRL, valoarea contractului fiind de 57.947,05 
lei finantata integral din bugetul local; 

11. Obiectivul de investitii “Sistem de supraveghere video- loc de joaca 
in punctul Dispensar uman, sat Buciumeni, judetul Dambovita”, finantata 
integral din bugetul local, valoarea totala a investitiei fiind de 3.558,10 lei 

12. Obiectivul de investitii “Refacere drum comunal DC 1 comuna 
Buciumeni, sat Valea Leurzii, judetul Dambovita” plati in suma de 12.500 lei 
reprezentand studiu geotehnic; 
          9. Obiectivul de investitie “Modernizare drumuri locale sat Dealu Mare, 
comuna Buciumeni, judetul Dambovita”, finantata in cadrul programului 
PNDL prin OUG nr. 28/2013, obiectiv finalizat conform procesului verbal de 
receptie  nr. 10284/09.10.2018, valoarea totala a investitiei fiind de 
643.280,90lei din care finantata de la bugetul local 60.939,86 lei 

De asemenea  s-a   realizat aportul  la capitalul social al Companiei de 

Apa Dambovita , cu suma de 100.000 lei , suma suportata din bugetul  local; 

S-au sprijint financiar lacasurile de cult de pe raza comunei Buciumeni,  

sprijin in suma totala de 12.000 lei, pentru continuarea lucrarilor la Casa 

Parohiala din satul Dealu Mare, si pentru cultul adventist s-a achizitionat 

materiale necesare executarii instalatiei termice; 

 La data de 31.12.2018 , conform contului de executie , veniturile proprii au 

fost incasate in suma de 642.704  lei   la un nivel de 4.296 lei   fata de cel de 

647.000 lei  din prevederea bugetara. 

 In anul 2018 , bugetul anual aprobat initial  a fost de  4.179.000  lei , din 

care venituri proprii a fost de 634.000 lei , urmarea rectificarilor  aprobate prin 

Hotarari  ale Consiliului Local , bugetul rectificat la sfarsitul anului 2018 a fost de 

4.740.030  lei , iar executia de casa a  acestuia  la 31.12.2018 , a fost de 

4.714.746 lei . 



- Nici o cheltuiala din fondurile publice nu a putut fi angajata, ordonantata 
si platita daca nu a existat baza legala pentru respectiva cheltuiala, toate 
documentele fiind supuse controlului financiar preventiv intern- 3484 
documente. Nu a existat - refuz de viza privind CFPP. 

- S-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, 
lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, 
contabilizarea si raportarea lor. 

- S-au întocmit un număr de 1.196  de ordine de plata  pentru activitatea 
proprie. 

- Lunar s-au deschis credite bugetare, in limita creditului bugetar anual – 
potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte 
diviziuni ale clasificatiei bugetare. 

- Au fost intocmite la timp si transmise situatiile trimestriale (bilantul 
contabil, contul de rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea 
cheltuielilor, situatia activelor si a datoriilor, situatia platilor restante, a 
creantelor, situatia activelor corporale, notele explicative si raportul explicativ). 

- Lunar s-au monitorizat cheltuielile de personal, s-au intocmit statele de 
plata, pentru salarii, situaţii statistice s-au depus declaratii la Casa Judeteana 
de Pensii, la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, la Agenţia Judeteana 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, la Directia Generala a Finantelor Publice 
Dambovita, etc. 

- Lunar si trimestrial s-au intocmit si depus in sistemul Forexebug situatiile 
financiare ( balanta de verificare, contul non- trezor si situatia platilor restante si 
monitorizarea – lunar si trimestrial - contul de rezultat patrimonial , balanta de 
verificare , situatia activelor si datoriilor, situatia stocurilor respectiv mijloacelor 
fixe etc.) 

- Toate operatiunile economico-financiare au fost consemnate in 
momentul efectuarii lor in documente justificative pe baza carora s-au facut 
inregistrari in jurnale, fise si alte documente contabile, conturi sintetice si 
analitice. 
 

In decursul anului 2018, in cadrul compartimentului Contabilitate – achizitii 
publice s-au derulat activitati: 

- de realizare a programului de investitii aprobat prin bugetul local,  
- s-a elaborat Strategia anuala de achizitii publice a comunei Buciumeni, 

pentru anul 2018 si programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor 
si prioritatilor identificate la nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate si 
de posibilitatile de atragere a unor fonduri;   

- s-a asigurat activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si 
organizarea licitatiilor, obiectul acestora, termenele, precum si alte informatii 
care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 
achizitii publice;  

- s-a asigurat constituirea si pastrarea dosarului achizitiei, document cu 
caracter public; 



- s-au intocmit documentatii de atribuire, a avut loc o licitatie, prin 
procedura simplificata, in urma careia s-a atribuit un contract de lucrari (pentru 
obiectivul: “Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 
Buciumeni, comuna Buciumeni, judetul Dambovita”); 

- au fost atribuite si contracte de prestari servicii conform legislatiei in 
vigoare (Legea nr. 98/2016); 

- la nivelul anului 2018, achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari 
au fost efectuate, conform legislatiei in vigoare, prin intermediul catalogului 
electonic S.E.A.P., in procent de 98%. 

 

Compartimentul  de impozite si taxe din cadrul  UAT Buciumeni ,  
urmareste ansamblul operatiunilor de administrare a creantelor  bugetului local  
comunal, prin  intermediul caruia  autoritatea publica asigura impunerea si  
incasarea impozitelor si taxelor locale  cu ajutorul aplicatiei  informatice 
administrate de  ADI COM Soft Sibiu .   

In anul 2018, in cadrul Compartimentului au fost prelucrate documente, 
constand  din : 

- declaratii cladiri  ; 
- declaratii teren ; 
- declaratii reclama ; 
- declaratii auto, radieri din evidenta fiscala, transcrieri , transferuri etc ; 
-    cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala ; 
-    cereri scutiri ; 
-    cereri restituiri ; 
-    cereri scutire de la plata a majorarilor de intarziere ; 
-    procese  verbale  de contraventie 
Operatiunile efectuate in evidenta fiscala in anul 2018 , au fost 

urmatoarele : 
-s-au emis 170 certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice si 12 

certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice; 
-s-au luat in debit un numar  371  procese verbale de contraventie  

datorate de persoane fizice ; 
-s-au luat in debit, s-au verificat si operat  un număr de 504  declaraţii de 

impunere/scoatere  din evidenta pentru  stabilirea impozitului pe mijloace de 
transport pentru persoane fizice si 18 pentru persoane juridice; 

-s-au întocmit un numar de 44 decizii de acordare a scăderii din evidenţă 
a majorarilor de intarziere  pentru impozitul pe cladiri  terenuri , mijloace de 
transport taxa speciala , taxa de habitat , si o decizie de neacordare; 

-s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în număr de  34 ,  suma încasată 
fiind de 1190  lei. 

-au fost transmise la Judecatoria Pucioasa pentru inlocuire  amenzi 
contraventionale cu efectuarea de munca in folosul comunitatii pentru un numar 
de 43 de contravenienti  insumand 111.227 lei ; 



In cursul anului 2018 a  fost efectuata munca in folosul comunitatii de 
catre 21 de contravenienti  insumand 30.527 lei ; 

Au fost intocmite la inceputul anului decizii de plata , in cursul anului au 
fost intocmite instiintari de plata tuturor contribuabililor si somatii si titluri 
executorii pentru toate PV de contraventie inregistrate fiscal ; 

S-au acordat un numar de 49 de scutiri in baza Legii 227/2015- privind 
Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veterani de razboi 
, vaduve de veterani , persoane  cu handicap , revolutionari, alte scutiri ; 

Au fost intocmite raspunsuri la cererile birourilor de executori judecatoresti 
, lichidatorilor judiciari , altor  institutii publice care au solicitat informatii , in 
conditiile legii . 

Sunt in derulare un numar de 18 contracte de concesiune/inchiriere 
bunuri, si un numar de 107 chirii terenuri situate in extravilan si 7 in intravilanul 
comunei. 
   
Executia veniturilor bugetului local  pentru anul fiscal 2018 ,  se prezinta astfel: 

 
Denumire Prevederi 

anuale 
  buget 

 lei 

Prevederi 
trimestriale 
definitive 

 31.12.2018 
lei 

Incasari 
Realizate 

31.12.2018 
 lei 

 Procent 
realizat % 

Venituri totale 4179000 4740030 4714746 99 
Venituri proprii  d.c 634000 647000 642704 99 
- imp. Venit. Transf 3000 3000 2888 96 
- imp. Cladiri pers. Fizice 95000 95000 94638 99 
-imp. Teren pers. Fizice 124000 124000 109688 88 
 imp cladiri pers. Juridice 71000 71000 49786 70 
-imp. Teren pers. 
Juridice 

4000 4000 3526 88 

- taxa judiciara de timbru 6000 6000 5877 97 
- alte impozite si taxe 15000 15000 16641 110 
- imp. Auto pers. Fizice 117000 117000 138135 118 
- imp. Auto pers. Juridice 23000 23000 11874 51 
- taxe tarife 1000 1000 147 14 

- impozit pe spectacole - - 88  

- alte taxe pe utilize. 
Bun. 

4000 4000 1805 45 

- venituri din concesiuni 28000 28000 27302 97 

-alte ven din proprietate 7000 7000 30  
- ven. Din recup. Chelt 1000 1000 598 60 
- venituri din amenzi 126000 126000 132329 105 
-taxe speciale 9000 9000 8771 97 

- alte venituri - 13000 38581  



Venituri din valorificarea  
de bunuri 

- 52000 52041 100 

Cote defalcate din imp 
pe venit 

202.000 224000 280327  

Sume alocate din cote 
defalcate 

400.000 440030 440029  

Sume defalcate din TVA 1.028.000 1028000 952618  
Sum e defalcate din TVA 1.520.000 1525000 1525000  
Subventii aj. Inc. 
locuintei 

1.000 6000 5263  

Finantarea  Programului 
National de Dezvoltare 
Locala 

394.000 818000 816764  

 
  
CAPITOLUL II: PROTECTIE SOCIALA 
 
Compartimentul de asistenta sociala Buciumeni, autoritate tutelara, 

asistenta personala este structura specializata în administrarea si acordarea 
beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, infiintata la nivel de 
compartiment functional în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, 
persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum şi altor persoane, 
grupuri sau comunitati aflate în nevoie sociala. 

In aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, 
persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum şi altor persoane, 
grupuri sau comunitati aflate în nevoie sociala, Compartimentul de asistenta 
sociala  îndeplineste, în principal, urmatoarele functii: 
- de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitătii administrativ-teritoriale prin 
evaluarea nevoilor sociale ale comunitătii, realizarea de anchete sociale, 
valorificarea potentialului comunitatii în vederea prevenirii şi depistarii precoce a 
situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violenta, a cazurilor de risc de excluziune 
sociala; 
- de coordonare a masurilor de prevenire şi combatere a situatiilor de 
marginalizare şi excludere sociala în care se pot afla anumite grupuri sau 
comunitati; 
- de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi institutiilor care au responsabilitati în domeniul asistentei sociale, 
cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum şi cu reprezentantii 
societatii civile care desfasoara activitati în domeniu, cu reprezentantii 
furnizorilor privati de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 
- de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, 
familiilor, grupurilor vulnerabile. 

 



In comuna Buciumeni s-a asigurat in anul 2018  protectie sociala la un 
numar de  124 persoane din care: 

-57 de persoane beneficiare de ajutor social, pentru care s-au platit 79224 
lei de la Bugetul de Stat, prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie 
Sociala; 

 -67 persoane cu handicap grav cu insotitor, din care 54 de persoane 
beneficiare de indemnizatie cuvenita persoanei cu handicap grav, pentru care 
s-au platit 643643 lei si 13 persoane au beneficiat de asistent personal, pentru 
care s-au platit 292321 lei, sume asigurate in procent de  10% de la Bugetul 
Local si diferenta de 90% de la Bugetul de Stat;  

-39 dosare de alocatie pentru sustinerea familiei, plata efectuata de la 
Bugetul de Stat prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala. 

In anul 2018 s-au intocmit un numar de : 
-4 dosare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei conform 

Legii nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-6 dosare pentru acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  
- 45 de fise de calcul pentru beneficiarii de ajutor social; 
-18 dosare pentru acordarea indemnizatiei de crestere si ingrijire a 

copilului in varsta de pana la 2 ani sau stimulentului de insertie; 
-31 dosare pentru acordarea alocatiei de stat; 
-4 dosare pentru acordarea stimulentul educational sub forma tichetului 

social pentru gradinita, in cuantum de 50 lei, pentru care s-au platit 1950,02 lei 
pentru anii scolari 2017-2018 si 2018-2019, sume achitate din TVA; 

-2 dosare pentru acordarea ajutorului de urgenta, in cuantum de 3100 lei  
si 1 dosar pentru acordarea ajutorului de inmormantare, in cuantum de 500 lei, 
sume asigurate din Bugetul Local; 

-70 anchete sociale in vederea stabilirii gradului de handicap  la adulti si 3 
anchete sociale pentru stabilirea gradului de handicap la copii; 

- 70 anchete sociale  in  vederea monitorizarii venitului minim garantat 
conform Legii 416/2001 si 66 anchete sociale in vederea monitorizarii alocatiei 
pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010; 

- s-a intocmit planul anual de actiuni si lucrari de interes local, ce urmeaza 
a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local; 

-s-a intocmit lunar planul de lucrari si actiuni de interes local ce urmeaza a 
fi efectuate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de 
ajutor social, aprobat prin Dispozitia Primarului, lucrari ce au fost efectuate de 
un numar de 21 de persoane(in medie/luna), care au efectuat lunar circa 440 
ore de munca, pentru realizarea urmatoarelor activitati: 

-colectat resturi nemenajere, aluviuni aduse prin scurgerea apelor pluviale 
provocate de ploile torentiale; 

-indepartarea zapezii cu mijloace manuale pe DC1 A Buciumeni-Valea 
Leurzii, DC1 Buciumeni si  strazile  interioare din comuna Buciumeni; 

-curatat si maturat suprafata carosabila; 



-curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi , 
indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea 
acostamentelor; 

-taiat, crapat, depozitat si asezat  masa lemnoasa  la Scoala Buciumeni; 
-lucrari de intretinere a gazonului si a suprafetei de joc la Stadionul Vointa 

Buciumeni si la Baza Sportiva Buciumeni; 
-diferite activitati de intretinere si reparatii, ocazionate de producerea unor 

fenomene naturale (ploi torentiale, vant puternic, incendii, cutremure, inundatii); 
 





     

 
 
 
 
 
- s-a transmis lunar la AJPIS Dimbovita situaţiile statistice privind 

aplicarea Legii nr.416/2001 (Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.10, Anexa nr.11, 
Anexa nr.14, Anexa nr.17 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare) si situatiile statistice 
privind aplicarea Legii nr.277/2010(Anexa nr.3 si Anexa nr.4 la Normele 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 

-s-a transmis anual al AJPIS Dambovita Raportul de incluziune si 
marginalizare sociala; 

-s-au transmis lunar si trimestrial la DGASP Dambovita situatiile statistice 
privind asistentii  personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile 
acordate persoanelor cu handicap grav si fisele de monitorizare; 

- s-a solutionat un numar de 32 de cereri privind acordarea ajutorului de 
incalzire a locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social pentru care s-
au platit 9280 lei din Bugetul Local si 29 cereri  privind acordarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familiile si persoanele singure, altele 
decat cele beneficiare de ajutor social, pentru perioada sezonului rece 
noiembrie 2018 - martie 2019, pentru care s-au paltit 5523 lei,sume asigurate 
de la Bugetul de Stat, si s-au transmis lunar in aceasta perioada la AJPIS 
Dambovita, Situatiile centralizatoare si Raportarile statistice privind acordarea 
ajutoarelor de incalzire a locuintei; 



-1 curatela pentru o persoana majora pentru a fi reprezentata la Biroul 
Notarului Public; 

-29 anchete sociale ( judecatorie, burse, euro 200, DGASPC Dambovita); 
- 2 note de relatii/caracterizari pentru Judecatorie; 
-au fost emise dispozitii de numire a responsabilului de caz prevenintie 

pentru 4 copii cu handicap si au fost intocmite semestrial Raporturile de 
monitorizare pentru acesti copii; 

-au fost intocmite Fisele de observatie si de identificare a riscurilor pentru 
un numar de 7 copii ale caror familii sunt plecate la munca in strainatate. 

 
CAPITOLUL III: SANATATE 
 
In comuna functioneaza trei cabinete medicale care deservesc comuna 

Buciumeni cu 2 medici de familie si 1 medic stomatolog si 2 farmacii. 
- numarul de pacienti inscrisi la medicii de familie  - aproximativ 4000 de 

persoane; 
- s-au efectuat  vaccinari la majoritatea copiilor; 

 
 
CAPITOLUL IV: EDUCATIE, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
 
Educatia este asigurata prin: 
-Scoala Gimnaziala Buciumeni formata din 9 sali de clasa, 1 laborator, 1 
sala de sport, dotate cu 18 calculatoare din care 15 utilizate de elevi si 3 
utilizate de personalul didactic; 
-Scoala Generala Valea Leurzii formata din  5 sali de clasa, 1 sala de 
sport, dotate cu 5 calculatoare din care 4 utilizate de elevi si 1 calculator 
utilizat de personalul didactic; 
 -Gradinita cu Program Normal Buciumeni formata din 2 Sali de clasa, 2 
grupe; 
-Gradinita cu Program Normal Valea Leurzii, formata din o sala de clasa, 
o sala de mese, si bai individuale pentru prescolari, ce functioneaza in 
incinta Scolii Valea Leurzii; 
-un numar de 20 cadre didactice compus din 3 educatori, 6 invatatori si 11 
profesori. 

         Elevii inscrisi  sunt in numar de 225 din care: 
- in invatamantul primar      -  86 la Scoala Gimnaziala Buciumeni; 

                                         - 12 la Scoala Generala Valea Leurzii; 
- in invatamantul gimnazial -   65; 
La cele  trei gradinite din comuna Buciumeni sunt inscrisi un numar de 62 
prescolari din care: 
- la Gradinita cu Program Normal Buciumeni(2 grupe) - 38; 
- la Gradinita cu Program Normal Valea Leurzii - 24. 
 



Pe perioada sezonului rece incalzirea la scoli si gradinte s-a facut cu 
lemne, gaz si motorina.Mentionam ca beneficiarii de ajutor social impreuna cu 
echipa de muncitori de la Primaria comunei Buciumeni au taiat, crapat si 
depozitat in locuri special amenajate materialul lemnos. 

 

              
 
 
 
In luna decembrie 2018 s-a organizat manifestarea Nunta de Aur, pentru 

cuplurile din comuna Buciumeni care au implinit 50 de ani de casatorie, unde s-
a alocat suma de 4500 lei; 

 

 

 
 



In data de 31.05.2018 s-a organizat Sarbatoarea Copilariei pentru copiii 
din invatamantul prescolar si gimnazial din comuna Buciumeni unde s-a alocat 
suma de 13828 lei. 

 
 

 In luna decembrie 2018 s-a organizat manifestarea Pomul de Craciun  
unde s-a alocat suma de 15209 lei, achizitionandu-se un numar de 350 de 
pachete; 
 

 
 
  



In luna octombrie 2018 s-a organizat la Caminul Cutural din satul Valea 
Leurzii un spectacol pentru copii LADY BUBBLES SHOW unde s-a alocat suma 
de 1200 lei. 

 

 
 
In luna decembrie 2018 s-a organizat la Caminul Cultural din satul Valea 

Leurzii un spectacol complex-Teatru de papusi-Sarbatori de poveste, unde s-a 
alocat suma de 1500 lei. 

 

 
 
 
 



 
 In luna decembrie 2018 Primaria comunei Buciumeni a decontat 

cheltuielile de transport efectuate cu ocazia deplasarii in excursia cu caracter 
educational la TRANSYLVANIA COLLEGE-CLUJ NAPOCA, a elevilor cu 
rezultate bune la invatatura si a profesorilor insotitori din unitatile de invatamant 
de pe raza comunei Buciumeni,  unde s-a alocat suma de 3900 lei. 

 

 
 

 
S-au sprijint financiar lacasurile de cult de pe raza comunei Buciumeni,  

sprijin in suma totala de 12000 lei, din care 8000 lei pentru continuarea 

lucrarilor la Casa Parohiala din satul Dealu Mare, si 4000 lei pentru cultul 

adventist pentru achizitionarea materialelor necesare executarii instalatiei 

termice si a bransamentului de gaze naturale. 

CAPITOLUL V: PROTECTIA MEDIULUI , SANATATE SI SECURITATE     
IN MUNCA  , PROTTIE CIVILA SI P.S.I. 

 
PROTECTIA MEDIULUI 
Primarul si viceprimarul localitatii au fost instruiti  la nivel judetean de 

catre reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, privind 
sarcinile ce le revin  in caz de inundatii si alte pericole  pe teritoriul comunei. 
          In anul 2018, s-a efectuat igienizarea raului Ialomita si a paraurilor Dealu 
Frumos si Valea Leurzii, au fost decolmatate șanțurile ce mărginesc DJ 715, 
DC1 și DC1A, lucrări ce au fost efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 și 
muncitorii din Compartimentul Administrativ Gospodaresc Intretinere. Au fost 



initiate periodic actiuni de salubrizare – colectare deșeuri stradale,  împreună cu 
persoanele beneficiare de VMG, s-au organizat diverse activități de întreținere a 
domeniului public. 

 Referitor la modul de salubrizare a localitatii, Comuna Buciumeni este 
parte a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea colectarii, 
transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”, iar 
operatorul de salubrizare este  SC SUPERCOM SA Dambovita  care ridica 
gunoiul menajer o data pe saptamana din gospodariile cetatenilor.  

In urma protocolului incheiat cu Asociatia Environ, comuna Buciumeni 
aparticipat in anul 2019 la cele doua campanii de colectare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice si a bateriilor uzate, predand o cantitate de 
1682 kg D.E.E.E.- uri. 

 
 
SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 
 
Sanatatea si securitatea in munca constituie un ansamblu de activitati 

institutionalizate, avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in 
desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii psihice si fizice, 
sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. 

Pentru buna desfasurare a activitatii salariatilor si a altor persoane 
participante la procesul de munca, s-a facut, intregului personal, instructajul in 
domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si controlul medical periodic. 

S-a facut instructajul introductiv general in domeniul securitatii si sanatatii 
in munca pentru personalul angajat in cadrul Primariei comunei Buciumeni, dar 
si beneficiarilor venitului minim garantat (persoanele apte de munca).  

S-au intocmit tematicile de instruire privind pregatirea in domeniul 
sanatatii si securitatii in munca pe anul 2018, in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

 
PROTECTIE CIVILA SI P.S.I 
La nivelul institutiei este infiintat Serviciul Voluntar pentru Situatii  de      

Urgenta, care impreuna cu primarul si viceprimarul sunt responsabili in luarea 
de masuri privind protejarea vietii cetatenilor si a bunurilor acestora. 

 
Activitatea de prevenire , interventie si control  SVSU in anul 2018: 

-Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta s-a realizat in anul 2018 pe 
niveluri de competenta, structuri functionale si pe categorii de personal, seful 
SVSU  participand la pregatirile trimestriale organizate de catre ISU Basarab I 
Dambovita. 

-S.V.S.U este o structura specializata, alta decat cele apartinand serviciilor 
de urgenta profesioniste, organizata cu personal voluntar, in scopul apararii 
vietii, avutului public, impotriva incendiilor si a altor calamitatii, in sectoarele de 
competenta stabilite cu avizul inspectoratelor. 



-Acesta are in componenta sa 41 de persoane, grupate in 8 echipe cu 
atributii specific, dupa cum urmeaza: 

-Echipa de prevenire: 11 persoane; 

-Echipa de interventie : 6 persoane; 

-Echipa de instiintare-alarmare:4 persoane; 

-Echipa de evacuare: 4 persoane; 

-Echipa de deblocare-salvare:4 persoane; 

-Echipa de cercetare-cautare :4 persoane; 

-Echipa de suport  logistic : 4 persoane; 

-Echipa sanitara : 4 persoane; 

-Serviciul functioneaza pe baza contractelor de voluntariat incheiate intre 
voluntari si primarul comunei, pe o perioada de 5 ani. La ora actuala SVSU are 
incheiat un numar de 41 de contracte de voluntariat. 

-Anul 2018 s-a caracterizat ca un an normal in ceea ce priveste atentinarea 
fenomenelor meteorologice periculoase .Atentionarile meteo primite au fost: 
o COD GALBEN -scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie , viituri 
rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite 
si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice 
o COD PORTOCALIU- ninsori abundente, strat consistent de zapada, 
intensificari ale vantului 

Urmare a atentionarilor primite s-au luat masurile necesare si anume, 
instituirea serviciului de permanenta, monitorizarea zonelor de risc, 
atentionarea populatiei si a personalului SVSU, pregatirea mijloacelor si 
materialelor de interventie. 

-S-au executat lucrari de catre echipa de muncitori ai Primariei comunei 
Buciumeni impreuna cu beneficiarii Legii 416/2001 pentru intretinerea santurilor, 
rigolelor, podetelor, cailor pietonale, in vederea preintampinarii inundatiilor, 
alunecarilor de teren; 



 

-in urma caderilor abundente de precipitatii, in comuna Buciumeni, satele 
Buciumeni si Valea Leurzii, au fost afectate de inundatii mai multe gospodarii, 
drumul judetean DJ 715, sensul de mers Dealu Mare-Bezdead, precum si 
drumul comunal DC1A Buciumeni-Valea Leurzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S-au realizat deplasari in teren  in urma fenomenelor meteorologice. 

 

 



 

 

-S-a intervenit  cu Dakospet Dambovita S.R.L si cu Eurogas Prestcom 
SRL pentru deszapezire si imprastiere de material antiderapant, pe drumurile 
comunale si locale din comuna Buciumeni. 

 

-Au fost executate activitati de recunoastere in teren si cunoastere in 
domeniul situatiilor de urgenta in comuna Buciumeni satele Valea Leurzii si 
Dealu Mare , s-au verificat existenta si functionarea hidrantilor  si accesibilitate 
pe poduri si stradute. 

-S-au efectuat  controale  la gospodariile populatiei   la operatorii 
economici si institutiile din subordinea consiliului local. 



CAPITOLUL VI: AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA SI 
URBANISM  

 
Comuna Buciumeni are o suprafata de 2834  ha din care: 
-arabil  30 ha 
-pasune 865 ha 
-faneata 615 ha 
-livezi 352 ha 
-total agricol 1862 ha 
-paduri 674ha 
-terenuri constructii si curti 80 ha 
-neproductiv  218 ha 
-total neagricol 972 ha 
 
Compartimentul registru agricol este un compartiment functional al 

Primariei comunei Buciumeni, aflat in subordinea secretarului comunei. 
Activitatea se desfasoara in paralel atat in format electronic cat si in format de 
hartie. 
In  anul 2018  , activitatea a constat in : 

- completarea  pentru urmatoarele  categorii de detinatori  de terenuri si 

animale  astfel: 

a)tipul 1 – pentru persoanele fizice  cu domiciliul fiscal in localitate – 2000 

pozitii; 

b)tipul 2- pentru persoanele fizice cu  domiciliul fiscal in alte localitati  decat cele 

unde detin bunuri ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol -668 pozitii; 

c)tipul 3- pentru persoanele juridice  cu domiciliul fiscal  in localitate- 10 pozitii ; 

d)tipul 4 – pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal in alte localitati  decat 

cele unde sunt bunurile ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol-22 pozitii;  

- operarea a 195  modificari  in pozitiile de rol ale solicitantilor  ca urmare a 

Contractelor de vanzare , Certificatelor de mostenitor , a titlurilor de proprietate  

si cererilor depuse de petenti , a declaratiilor , contractelor de arenda etc; 

-  intocmirea  si eliberarea in functie de solicitarile cetatenilor  un numar de 

1200   adeverinte pentru eliberarea cartii de identitate , APIA , asistenta sociala 

privind constituirea si reinnoirea dosarelor de ajutor social si alocatia de 

sustinere a familiei,dosare de incalzire ,OCPI, Judecatorie, Notariat, IPJ , SC 

Engie SA , SDEE Muntenia Nord SA etc; 

- intocmirea si expedierea  a 72 raspunsuri  la adresele primite de la forurile  

superioare sau de la cetateni; 

S-au intocmit 19 documentatii de instrainare bunuri imobile  si 69 

documentatii premergatoare  instrainari/ executarii de planuri de amplasamnet 

si delimitare  a imobilelor . 



   S-au intocmit un numar de 3 dosare  care au fost transmise  structurilor 

teritoriale  ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , in termenele legale  

conform Legii nr. 17/2014 privind  unele masuri de reglemetare  a vanzarii-

cumpararaii  terenurilor agricole  situate in extravilan  si de mofificarea alegii nr. 

268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare 

terenuri proprietate publica  si private  a statului cu destinatie Agricola  si 

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. 

   S-au intocmit situatii cu privire la stadiul aplicarii Legilor fondului funciar  si 

s-au inaintat Comisiei Judetene pentru Stabilirea dreptului de proprietate  asupra 

terenurilor Dambovita . 

La solicitarea producatorilor agricoli persoane fizice  au fost eliberate 25 

atestate de producator  si 25 carnete de comercializare produse agricole , 

solicitarile fiind verificate  cu privire la detinerea suprafetelor de teren  atat pe 

baza datelor inscrise in registrul agricol  cat si in teren , stabilindu-se si 

existenta  produselor agricole  destinate comercializarii. 

Au fost incheiate un numar de 107  contracte de  inchiriere  pentru 

terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Buciumeni , scopul fiind pentru 

folosinta agricola .    

Au fost executate masuratori cadastrale -  cadastru sistematic sector 33 si 

sector 34 pentru aproximativ 350 imobile,colectare documente si inaintare catre 

OCPI  documentele necesare obtinerii de carte funciara pentru sectorul 33. 

 

  S-au efectuat in REVISAL toate modificarile legislative asupra    

contractelor colective de munca   pentru personalul incadrat la Primariei 

comunei Buciumeni   si transmise de ITM .  

        Au fost operate toate decesele survenite pe raza localitatii prin radiere din 

Registrul electoral .                                                                                                                                                                                

In cadrul Compartimentului de Urbanism, amenajarea teritoriului, 
disciplina in constructii, s-au efectuat controale in teritoriu pentru a fi informati 
cetatenii de procedura eliberarii certificatului de urbanism  si autorizatiei de 
constructie. 

Au fost obtinute toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare realizarii 
investitiilor publice  aflate in faza de proiectare. 

 
 
 
 



In cadrul  acestui compartiment  in anul 2018 au fost emise urmatoarele 
documente : 
 
AUTORIZATII  DE  CONSTRUIRE/DESFIINTARE: 
 
In anul 2018 s-au  eliberat  un  numar  de  112  certificate  de  urbanism din 
care: 
-2 pentru construire  locuinte 
-6 construire  anexe  gospodaresti 
-46 bransament gaze naturale la locuinte; 
-5 alimentare cu energie electrica; 
-7 modificare  sarpanta si schimbare  invelitoare la locuinte; 
-10 extindere  locuinte; 
-6 desfiintare  locuinte; 
-2 desfiintare anexe  gospodaresti; 
-5 instrainare imobile; 
-3 construire imprejmuire teren – gard; 
-1 superficie; 
-6 dezmembrare imobile; 
-1 construire fosa septica; 
-2 alipire; 
-4 alimentare cu apa; 
-2 construire locuinte; 
-1 reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Buciumeni; 
-1 refacere drum comunal DC1 sat Valea Leurzii, com Buciumeni, judet 
Dambovita; 
-1  reabilitare cladire productie; 
-1 lotizare pentru care a fost incasata suma de 788 lei; 
  
S-au  eliberat  63  autorizatii  de  construire din care: 
-3  anexe  gospodaresti; 
-8 extinderi  de  locuinte; 
-4 modificare sarpanta si schimbare  invelitoare la locuinta; 
-1 construire imprejmuire teren-gard; 
-6 alimentare cu energie electrica; 
-34 bransament gaze naturale; 
-5 construire locuinte; 
-1construire acoperis la locuinta; 
-1 extindere, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala com. Buciumeni, sat 
Buciumeni,jud. Dambovita 
 pentru care a fost incasata suma de 7.343 lei ;  
S-au  eliberat  9  autorizatii  de  desfiintare : 
-6 pentru  desfiintare  locuinte; 
-3 de desfiintare anexe  gospodaresti pentru care a fost incasata suma de 107 
lei; 



  
-s-au realizat deplasari in  teren  pentru  constatare  la toate certificatele  de 
urbanism  si  autorizatiile  de construire/desfiintare  eliberate  in  anul  2018; 
 -s-a  participat  la receptia lucrarilor autorizate, intocmirea  proceselor verbale 
de receptie; 
 -s-au  transmis  pana  la  data  de  10  a  fiecarei  luni  situatiile  lunare  cu  
autorizatiile  de  construire  eliberate  catre  Directia  Judeteana  de  Statistica  
si  Inspectoratul  de  Stat  in  Constructii  Dambovita; 
-s-a  inregistrat in Registrele  de evidenta a certificatelor de urbanism, a 
autorizatiilor de construire si autorizatiilor  de  desfiintare; 
- s-a eliberat un numar de 72 copii  din  Planul Urbanistic  General  pentru  
bransamente  cu gaze naturale, apa potabila; 
-au fost instiintate telefonic persoanele fizice si juridice pentru  regularizarea  
taxei  autorizatiei  de  construire  pentru  autorizatiile  a  caror  durata  de  
executie  a  lucrarilor  a  expirat  impozitandu-se constructiile  incepand  cu  
data  de  1  a anului urmator efectuarii receptiei; 
-s-au  eliberat 9 autorizatii privind  lucrarile de racorduri  si instalatii de utilizare 
la reteaua publica de energie electrica la  cererea  mai  multor  persoane fizice; 
-au fost  numerotate dosarele ce contin autorizatiile de construire si desfiintare 
eliberate in anul 2014 si au fost depozitate in arhiva Primariei; 
-au fost eliberate un numar de 6 avize  catre Consiliul Judetean Dambovita 
pentru eliberare certificat de urbanism  si autorizatie  de construire;   
-s-a intocmit  si transmis  catre Directia Sanitar-Veterinara  si Siguranta  
Alimentelor  Dambovita  raportarile trimestriale  in  conformitate cu modelul  
prevazut  in anexa nr.8  din Ordinul ANSVSA  nr.80/2005,  pana la data de 10 
ale lunii  urmatoare perioadei de raportare; 
-au  fost  trimise  prin  posta  apoximativ  1.260 plicuri  fiind inscrise  in  registrul  
de  evidenta  a  corespondentei;   
-s-a  participat  la  controlul efectuat de catre Audit  in  cursul anului 2018 
referitor  la  respectarea  legalitatii  la  emiterea  actelor  de  autoritate  la  
Primaria  Buciumeni.    
 
  
 
  INREGISTRAREA  VEHICULELOR 

  
 -s-au  inregistrat  si  s-au  acordat placute  cu  numarul  de  inregistrare la  1  
mopeda, 4 tractoare si  6  carute-persoane care isi au domiciliul  pe  raza  
comunei  Buciumeni,  intocmind  pentru  fiecare  un  dosar  cu  actele  
necesare.   
 
    
 
 
 



CAPITOLUL VII: DRUMURI 
 Asfaltare drumuri locale sat Dealu Mare, comuna Buciumeni, judetul 

Dambovita(asternere strat uzura si realizare santuri, podete si rigole):  
-Ulita Paul Iordanescu-120 m; 
-Ulita Silvian Patraulea Duica-137 m; 
-Ulita Dinescu-96 m; 
-Ulita Gradinitei-64 m; 
-Uita Arsene Eane Grecu-196 m; 
-Ulita Dealu Mare Pe Camp-306 m; 
-Ulita Pe Vale Baboi-249 m;  
In anul 2018, s-a realizat lucrari la drumul comunal DC1A  Buciumeni- 

Valea Leurzii, lucrari ce au fost efectuate cu muncitorii din compartimentul 
Administrativ-Gospodaresc-Intretinere, constand in realizarea de santuri, 
podete, rigole si acostamente astfel: 

 rigole stradale- pe o lungime de 336,30 m; 
 acostamente pe o lungime de 149 m;  
 fund sant -   171.40 m; 
 zid de sprijin – 224.70 m; 
 intrare ulita- 6 m;  
 podet acces gospodarire- 1.2 m;  
 acces fantana – 9 m. 
 
 
 



 
 
 
 
CAPITOLUL VIII: ORDINE PUBLICA 
 
In cursul anului 2018 , lucratorii  Postului de Politie Buciumeni si-au 

desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/ 2002, privind 
organizarea si functionarea Politiei Romane, precum si in baza ordinelor, 
dispozitiilor si regulamentelor interne. Activitatea s-a desfasurat in principal pe 
rezolvarea solicitarilor cetatenilor si pastrarea linistei publice. 
 

 
 
 
 



CAPITOLUL IX: RELATII CU PUBLICUL 
 
In incinta Primariei comunei Buciumeni functioneaza biroul Registratura. 
In anul 2018 au fost completate un numar de 7 REGISTRE INTRARE – 

IESIRE cuprinzand un numar de 12811 documente intrare-iesire. 
In Registrul special de cereri/reclamatii /sesizari au fost inregistrate un 

numar de 14 petitii, repartizate spre solutionare compartimentelor de 
specialitate si solutionate in termenul legal. 

Au fost remise prin REGISTRUL CIRCULATIE DOCUMENTE– 
REGISTRATURA-COMPARTIMENTE  un numar de 3780 documente. 

Nu au fost cazuri de primire directa de la cetateni a petitiilor fara sa fie 
inregistrate  si repartizate conform circuitului oficial al documentelor . 

De asemenea, nu au fost constatate abateri disciplinare de la prevederile 
legale privind activitatea de solutionare a petitiilor. 
 Cetatenii au solicitat sprijin in solutionarea unor probleme personale, 
ajutoare financiare, ajutoare sociale, propuneri de reabilitari drumuri, ajutoare 
de incalzire, nerespectarea ordinei si linistii publice, litigii. Cetatenii care au 
sesizat unele aspecte si nereguli privind normele de convietuire si de 
nerespectare a ordinii si linistii publice, au fost indrumati sa se prezinte 
organelor de politie locala. 
 Referitor la Programul de audiente al Primarului, Viceprimarului si 
Secretarului , problemele ridicate in majoritatea lor au adus la cunostinta: fond 
funciar-conform Legii nr.247, Legii nr.50, autorizarea lucrarilor in constructii, 
solicitarea sprijinului material si financiar, diverse cereri pentru marcare teren.  

 
CAP.X: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDIC SI 

CONTENCIOS,  STAREA CIVILA SI RESURSE UMANE 
 
  In anul 2018 s-a asigurat in colaborare cu celelalte compartimente din 

aparatul propriu de specialitate al primarului si cu institutiile publice locale de 
sub autoritatea consiliului local, respectarea legalitatii si realizarea masurilor de 
respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, ale hotararilor Guvernului Romaniei, 
ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale 
şi locale, a hotararilor Consiliului Local al comunei Buciumeni si a Dispozitiilor 
Primarului comunei Buciumeni.  
 
      Anul 2018 a antrenat Comuna Buciumeni, Consiliul Local al comunei 
Buciumeni, respectiv Primaria/Primarul Comunei Buciumeni,  atat ca parte 
procesuala activa cat si pasiva, intr-un numar de 77 de cauze civile, comerciale 
si de contencios administrativ, din care, 10 ramase in lucru la 01.01.2018 si 67 
au fost inregistrate in cursul anului 2018. Dintre acestea, la 01.01.2019, 44 
dosare au ramas pentru solutionare pe rolul instantelor judecătoresti, in diferite 
grade de jurisdictie.   



   S-a urmarit asigurarea reprezentarii UAT si a autoritatilor administratiei 
publice locale in toate litigiile existente pe rolul instantelor de judecata prin 
intermediul Cabinetului Individual de Avocat Catana Adrian din Pucioasa. În 
cursul anului 2018 s-au desfasurat si activitati de consiliere juridica la toate  
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

In ceea ce priveşte activitatea de inregistrare si comunicare a 
Dispozitiilor Primarului comunei Buciumeni, aceasta s-a realizat prin:  
- inregistrarea a 322 dispozitii in Registrul de evidenta a Dispozitiilor emise de 
catre primarul comunei, pe suport de hartie; 
Dispozitiile emise  au avut ca obiect  resursele umane( incadrari, incetare raport 
de munca/CIM, stabilire salarii), ajutoarele sociale, ajutoare de urgenta, 
ajutoare pentru incalzirea locuintei, alocatii pentru sustinerea familiei, 
indemmnizatii persoane cu handicap, etc.; constituire diverse comisii; convocari 
sedinţe CL, instituire curatela, regulamente/proceduri privind activitatea 
executiva.  
 -comunicarea Dispozitiilor Primarului comunei Buciumeni catre Institutia 
Prefectului judetul Dambovita  pentru exercitarea controlului de legalitate; 
 - comunicarea dispozitiilor inregistrate catre  compartimentele si persoanele 
desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora;  
- comunicarea dispozitiilor inregistrate catre persoanele fizice sau juridice 
nominalizate in fiecare dispozitie;  
 

Activitatea de pregatire a sedintelor consiliului local şi a sedintelor 
comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg 
din activitatea consiliului, indeplinirea procedurilor legale privind elaborarea 
proiectelor de hotarare cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunostinta 
publica pe pagina web a institutiei a informatiilor legate de activitatea Consiliului 
local al comunei Buciumeni – inclusiv a hotararilor adoptate de acesta, precum 
şi publicarea declaratiilor care, conform legii, trebuie depuse de alesii locali in 
vederea exercitarii, de catre organele competente, a activitatii de verificare a 
averii dobandite în perioada exercitarii mandatelor, după caz, a conflictelor de 
interese şi a incompatibilităţilor.  
   Consiliul local al comunei Buciumeni, organ deliberativ compus din 13 de 
consilieri locali, s-a întrunit lunar în sedinte ordinare, la convocarea primarului, 
si in sedinte extraordinare sau sedinte de indata,  la convocarea primarului sau 
a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului. Activitatea consiliului 
local s-a desfasurat, de asemenea, si in sedinte de lucru în cadrul celor 3 
comisii de specialitate. 
 

  În anul 2018 Consiliul local al comunei Buciumeni s-a intrunit in 15 
sedinte, din care 12 sedinte ordinare, 1 sedinta extraordinare, 2 sedinte de 
indata. Toate cele 15  sedinte ale consiliului local au fost convocate de Primarul 
comunei, au fost anuntate prin afisare la sediul institutiei, au fost publice. In 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a 



Consiliului local al comunei Buciumeni, in cadrul acestuia functionează trei 
comisii de specialitate, acestea fiind : 
 
Comisia de  specialitate I  pentru activitati  economico-financiare, 
administrarea domeniului public si privat al comunei 
  Presedinte:  GRIGOROIU ADRIAN 
  Membri :      VLAD ADRIAN                                
                             ENESCU ION                                  
                             TURBATU CIPRIAN                       
                             PETRESCU DANUT-ION                
 
Comisia de  specialitate II  pentru agricultura, protectia mediului  si 
turism, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, ordine 
si paza publica 

Presedinte:  DOBRA PETRUTA 
Membri:       HALCIUC MARCELA               

                             PETRESCU ION                                    
                           OPRINOIU DANIL                                
                           VLADOIU ION                       
 
Comisia de  specialitate III  juridica si de disciplina, munca si protectie 
sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale, culte, 
invatamant, sanatate si familie 

Presedinte:  CALMICIUC MIRABELA 
Membri:       SUHAN MARIA-LOREDANA 

                             DUMITRU DRAGOS-SORIN 
      

Comisiile de specialitate ale consiliului local al comunei Buciumeni  s-au 
intrunit in sedinte de lucru pentru avizarea proiectelor de pe ordinea de zi a 
sedintelor consiliului local; au fost analizate de asemenea  informari/rapoarte 
intocmite de compartimentele  de specialitate ale aparatului primarului. 
     În cursul anului 2018, au fost supuse dezbaterii Consiliului local un numar 
de 83 proiecte de hotarare şi au fost adoptate 83 hotarari.  
  Conform art.45, alin.6 al Legii administratiei publice locale nr.215/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotarari pot fi 
propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni. Raportat la 
aceste prevederi legale, initiativa legislativa la nivelul comunei Buciumeni s-a 
exercitat dupa cum urmeaza: din cele  83 proiecte de hotarare supuse 
dezbaterii Consiliului local în cursul anului 2018, 83  proiecte au fost propuse de 
catre primar.  
      Raportat la categoriile de atributii prevazute in sarcina Consiliului local de 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, cele 83 hotarari adoptate de Consiliul local  în 2018, pot 
fi clasificate astfel:  
- alegerea presedintelui de sedinta - 4 ;  



- aprobarea sau rectificarea bugetului local,  aprobarea virarilor de credite, a 
contului de incheiere a exercitiului bugetar, stabilirea de impozite, taxe locale şi 
taxe speciale -  31 ;  
- administrarea domeniului public si privat al comunei (hotarari privind darea în 
administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a 
comunei, respectiv hotarari privind vanzarea, concesionarea sau inchirierea 
bunurilor proprietate privata a comunei, inventarul domeniului public, 
dezmembrari, parcelari -  14  ;  
- organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, al 
institutiilor, stabilire salarii  -   3 ;  
- asigurarea, potrivit competentelor si in conditiile legii, a cadrului necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia, serviciile 
sociale, pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; 
cultura, tineretul, situatiile de urgenta, protectia şi refacerea mediului 
inconjurător, dezvoltarea urbana, sportul, serviciile comunitare de utilitate 
publica, precum alimentarea cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare -  11; 
- aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de 
interes local precum si aprobarea unor cereri de finantare si a documentatiilor 
tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii, cofinantare proiecte 
obiective de investitii, in condiţiile legii - 10;  
- indeplinirea altor atributii stabilite prin lege - 10  hotarari.  

Referitor la Rapoartele de specialitate care au însotit proiectele de 
hotarare de pe ordinea de zi a consiliului local, facem urmatoarele precizari: 

-Un numar de 4 de hotarari au fost adoptate fara a avea nevoie de un 
raport din partea serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, acestea 
fiind cele privind alegerea presedintelui de sedinta,   

-Pentru celelalte 79 proiecte de hotarare care au fost adoptate de 
Consiliul local al comunei Buciumeni  in cursul anului 2018 au fost intocmite 
rapoarte de catre compartimentele de specialitate. 
       In anul 2018 au fost initiate un numar de 4 proiecte cu caracter normativ 
care au fost anuntate in mod public prin afisare  la sediul propriu  in 
conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta 
decizionala in administratia publica. Dupa adoptare toate hotararile au fost 
afisate la sediul primariei si publicate pe site-ul primariei buciumeni.ro Lucrarile 
sedintelor consiliului local din anul 2018 au fost consemnate in procese-verbale 
de sedinta, afisate la sediul Primariei, unde au fost afisate si minutele sedintelor 
Consiliului local , intocmite conform Legii nr.52/2003. 

Din punct de vedere statistic, numarul hotararilor adoptate de Consiliul 
local al comunei  pentru care s-a asigurat, procedura stabilită de lege, de la 
pregatirea materialelor de sedinta pana la redactarea hotararilor, comunicarea 
cu persoanele/institutiile interesate si aducerea la cunostinta publica raportat pe 
ani, pentru mandatul 2016-2018, se prezinta astfel : 

- 2016 – 111 hotarari;  
- 2017 – 121 hotarari; 



- 2018 –  83 hotarari. 
  Raportat la legislatia privind controlul averilor dobandite in timpul 
exercitarii mandatului de consilier local, alesii locali au depus in termenele 
legale declaratiile de avere si declaratiile de interese actualizate, care au fost 
comunicate Agentiei Nationale pentru Integritate.  

Au fost de asemenea depuse în termenele legale declaratiile privind 
interesele personale, conform Statului alesilor locali, aprobat prin Legea 
nr.393/2004, declaratiile privind incompatibilitatile si cele privind necolaborarea 
cu fosta Securitate.  

Pe intreg parcursul anului 2018, nici o hotarare adoptata de catre Consiliul 
local al comunei Buciumeni, nu a fost anulata de instanta de contencios 
administrativ. 

In anul 2018 nu au existat cazuri de neavizare, respectiv refuz 
contrasemnare pentru legalitate de catre Secretarul comunei sau  
contrasemnare cu obiectiuni a proiectelor de hotarari. 
 
Obiectivele pentru anul 2019: 
 • Nici o hotarare a consiliului local sa nu fie anulata in instanta de contencios 
administrativ;  
• Eficientizarea comunicarii intre Consiliul local si structurile din aparatul de 
specialitate al primarului si cetatenii comunei pe baza principiilor transparentei, 
raspunderii si competentei, prin:  
     -aducerea la cunostinta publica si comunicarea in termenele legale a 
hotararilor consiliului local, inclusiv afisarea pe pagina de internet a institutiei a 
hotararilor, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea oficiala la Institutia 
Prefectului.  
      -afişarea pe site-ul institutiei a minutei fiecarei sedinte a Consiliului local, 
in termen de 5 zile de la data sedintei;  
       -facilitarea accesului rapid şi eficient al cetatenilor din comuna la 
informatiile de interes public legate de activitatea Consiliului local, prin 
gestionarea eficienta a paginii de internet; 
 • Imbunătăţirea calitatii activitatii prin:  
        -redactarea cu acuratete a proceselor-verbale de sedinta si finalizarea 
acestora în termenele legale; redactarea cu acuratete a rapoartelor comisiilor 
de specialitate, a hotararilor Consiliului local și a tuturor documentelor intocmite, 
potrivit competentelor specifice;  
        -respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului local in pregatirea 
sedintelor Consiliului local si a documentelor de pe ordinea de zi a acestora;  
        -urmarirea respectarii tuturor termenelor stabilite pentru preluarea 
materialelor care urmeaza a fi supuse dezbaterii si aprobarii consiliului local, 
pentru efectuarea lucrărilor de pregatire a şedinţelor consiliului local, pentru 
comunicarea hotararilor consiliului local in vederea exercitarii controlului de 
legalitate si punerea in executare de catre persoanele fizice si juridice vizate; 
 
 



Activitatea de Stare Civila asigura:  
-inregistrarea actelor si faptelor de stare civila incheiate si/sau produse pe 

teritoriul comunei, precum si pe teritoriul altor state, dar care privesc acte şi 
fapte ale cetatenilor romani cu domiciliul în comuna Buciumeni, eliberarea 
inscrisurilor doveditoare;  

-operarea şi comunicarea, dupa caz, a modificarilor intervenite in starea 
civila a persoanelor;  

-administrarea si actualizarea permanenta a  Registrului electoral;  
-participarea activa la organizarea alegerilor, referendumului si 

recensamantului populatiei. 
 Sinteza activitatii anului 2018 se prezinta astfel:  

- au fost inregistrate 289 cereri depuse de persoanele fizice direct la 
registratura serviciului, reprezentand cereri pentru intocmire acte şi eliberare 
certificate, extrase de pe actele de stare civila, adeverinte, atestate de stare 
civila, declaratii privind drepturi nepatrimoniale, mentiuni privind modificari ale 
statutului civil, declaratii pentru deschiderea procedurii succesorale, sentinte de 
divort,  transcrieri acte, alte documente privind modificari in starea civila.  

- alte 126 cereri si adrese au fost comunicate  prin registratura primariei, 
fiind primite din alte unitati administrativ-teritoriale; 

 - au fost intocmite, in cate doua exemplare originale, un numar de 61 
acte de stare civila, din care: 6 acte de nastere, 19 acte de casatorie, 36 acte 
de deces,  

- s-au eliberat  140 certificate de stare civila din care, 37 de nastere ,  42 
de casatorie, 61 de deces, 5 adeverinte privind starea civila, 33 extrase uz 
oficial de pe actele de nastere, casatorie si deces, la cererea autoritatilor 
publice cu atributii in domeniu, 20 livrete de familie, au fost operate 141 
mentiuni pe actele de stare civila reprezentand modificări ale statutului civil, au 
fost comunicate la alte autoritati publice un numar de 47 mentiuni de modificare 
a starii civile;  

- au fost intocmite si solutionate 6 dosare de transcriere a certificatelor de 
stare civila intocmite de autoritati straine; 

- au fost intocmite si solutionate 7 dosare de rectificare acte de stare civila 
la cererea persoanelor indreptatite; 

 -au fost intocmite documentatii pentru deschiderea procedurii 
succesorale  pentru   49  cazuri;  

- au fost intocmite si comunicate catre Registrul National Notarial al 
Regimurilor Matrimoniale, 19 extrase de casatorie cu mentiunea regimului 
matrimonial ales;  

- au fost intocmite si comunicate Directiei Judetene de Statistica un numar 
de 63 buletine statistice de nastere, casatorie, deces, divort . 

- au fost operate un numar de 9 hotarari/certificate de divort. 
-s-au desfasurat activitati de actualizare a Registrului Electoral prin 

radierea persoanelor decedate si operarea hotararilor judecatoresti prin care s- 
au dispus asemenea masuri. 



Facand o statistica  a actelor de stare civila inregistrate in comuna 
Buciumeni in perioada 2008-2018 a rezultat un numar mare de decese in raport 
cu actele de nastere (cu toate ca acestea reprezinta doar copiii nascuti in 
strainatate, nu si cei nascuti in Romania), iar decesele reprezinta doar decedatii  
in comuna, nu si cei care au decedat pe raza altor localitati din tara sau 
strainatate. 

 

anul  nasteri 
(transcrieri+adoptii) 

casatorii decese 

2008 5 25 48 

2009 8 20 62 

2010 10 26 55 

2011 7 26 49 

2012 15 24 60 

2013 12 24 59 

2014 14 23 46 

2015 7 31 45 

2016 7 17 46 

2017 10 26 47 

2018 6 19 36 

 
  Principalele obiective ale Serviciul Stare Civila pentru anul 2019 sunt: 
Cresterea calitatii serviciilor publice acordate cetatenilor, prin intocmirea cu 
celeritate si fara eroare a actelor solicitate, rectificarea din oficiu a actelor vechi 
intocmite cu erori - sunt obiective permanente si care pot fi imbunatatite 
continuu. Un alt obiectiv important este acela de informatizare a activitatii de 
intocmire a actelor de stare civila,  astfel incat,  sa venim in sprijinul cat mai 
multor cetateni prin eliberarea certificatelor doveditoare in decurs de cateva 
minute.  
Activitatea de Resurse Umane este structurata pe urmatoarele componente:  
• angajarea si integrarea salariatilor;  
• motivarea salariatilor;  
• organizarea resurselor umane;  
• gestiunea personalului;  
• planificarea resurselor umane;  
• evaluarea performantelor resurselor umane;  
• gestiunea securitatii si sanatatii in munca a salariatilor;  
• consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita;  
• urmarirea stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial la 
nivelul aparatului de specialitate si  institutiilor din subordinea consiliului local;  

In anul 2018 nu au fost facute modificari in organigrama şi statul de functii 
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Buciumeni . 

Conform OUG nr.63/2010  numarul maxim de posturi aplicabil Comunei 
Buciumeni  este de 30. 



 


