Raportul de activitate al Primarului comunei Gaujani
privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Gaujani, judetul Giurgiu pe anul 2017

Domnilor consilieri,
Va rog sa-mi permiteti ca, in conformitate cu prevederile art. 63, alin.(3) lit
„a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, in sedinta de astazi a Consiliului Local al
comunei Gaujani, sa va prezint raportul de activitate al Primarului comunei Gaujani
privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Gaujani, judetul Giurgiu pe
anul 2017.
In calitate de primar al comunei Gaujani, am continuat sa duc la indeplinire la
modul cel mai serios, responsabilitatile ce-mi revin in calitate de edil al comunitatii,
rezolvand in mare parte nevoile si urgentele locale, depunand eforturi sustinute
pentru a realiza cat mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Intreaga
activitate a Consiliului local si a executivului s-a desfasurat pe baza unei tematici
intocmite in conformitate cu atributiile conferite de legea organica, avand totodata, in
vedere si propunerile facute de locuitorii comunei.
Conform prevederilor legale, principala forma de lucru a consiliului local este
sedinta, context in care, acesta, ca perte deliberativa, s-a intrunit in 12 sedinte
ordinare, 2 extraordinare si 3 de indata, fiind adoptate un numar de 45 de hotarari ale
caror proiecte le-am initiat, care au vizat in principal urmatoarele:
-bugetul propriu si rectificarile acestuia pe tot parcursul anului 2017;
-stabilirea de impozite si taxe locale in conformitate cu prevederile codului
fiscal;
-Aprobarea programului de masuri privind gospodarirea comunei;
-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valorilor investitiei si
implementarii unor proiecte de interes local;
-Aprobarea modificarilor si completarilor inventarului public si privat al
comunei.
In exercitarea atributiilor de primar al comunei, in cursul anului 2017 am emis
un numar de 373 de dispozitii, menite sa asigure conducerea si coordonarea
administratiei publice locale, reglementand a serie de probleme sociale si economice,
cum ar fi:
-activitatea de autoritate tutelara si asistenta sociala;
-acordarea, suspendarea sau incetarea ajutorului social;
-acordare indemnizatii de nastere;
-salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
-acordarea, modificarea sau suspendarea alocatiilor complementare si de
sprijin pentru familiile monoparentale;
-acordarea de ajutoare de urgenta.

Trebuie mentionat faptul ca, toate hotararile consiliului local si dispozitiile
primarului au contribuit la bunul mers al administratiei publice locale, la dezvoltarea
economica a comunei, demonstrand ca avem capacitatea sa ducem la bun sfarsit
angajamentele asumate, fara sa ignoram principiile care guverneaza intreaga noastra
activitate: legalitatea, transparenta, responsabilitatea, eficienta si oportunitatea.
In continuare supun atentiei d-voastra principalele aspecte de la nivel local ,
pe domenii de activitate .
AGRICULTURA
Reprezinta activitatea de baza a locuitorilor comunei noastre , fiind principala
sursa de venit pentru majoritatea familiilor. Anul agricol 2017 a fost un an bun,
obtinandu-se productii bune datorita conditiilor meteo favorabile, acordarii
subventiilor la timp atat de la Uniunea Europeana cat si de la Guvernul Romaniei, cat
si tehnologiilor aplicate, mentionand faptul ca peste 70% din suprafata arabila a
comunei este luctrata in exploatatii mai mari de 20 ha.Pentru obtinerea subventiilor
de catre fermierii din localitatea noastra am venit in sprijinul lor, ajutandu-i sa depuna
in termen util cererile la APIA, sa identificam corect blocul fizic si parcela in cadrul
acestuia . Conform evidentelor, la nivelul comunei exista urmatoarele suprafete de
teren, pe categorii de folosinta:
Total general 8150 ha, din care
Total agricol:7009 ha
Total neagricol:1141 ha
-6862 ha arabil
-248 ha padure
-125 ha pasune
-469 ha ape
-8 ha vie
-120 ha drumuri
14 ha livada
-270 ha constructii
- 34 ha neproductiv
Principalele culturi inregistrate au fost :grau, porumb, floarea soarelui, rapita, plante
de nutret, soia.
In vederea cresterii eficientei activitatilor din agricultura, pentru a putea face
fata concurentei, este absolut necesar sa ne reorientam spre cultivarea de soiuri si
hibrizi de plante cu potential biologic ridicat, sa crestem specii de animale
productive . In anul 2017 Primaria Gaujani a acordat sprijin fermierilor care au dorit
sa acceseze fonduri europene nerambursalile atat prin GAL cat si pe alte linii de
finantare, tinand permanent contactul cu potentialii beneficiari si incurajandu-i sa-si
formuleze idei de afaceri pentru a le putea introduce in strategia de dezvoltare si
incurajandu-i sa se asocieze pe viitor spre a creste sansele de a castiga proiecte .
INVATAMANTUL
Reforma invatamantului romanesc constituie un factor de prioritate nationala,
avand ca scop construirea unui sistem instructiv-educativ deschis si democratic,
bazat pe valori stiintifice culturale si morale, formativ si informativ, prin angajarea
tuturor factorilor educationali:familia, scoala, biserica, comunitatea locala .In comuna
noastra exista o scoala gimnaziala unde isi desfasoara activitatea scolara 251elevi,
indrumati de 20 cadre didactice .Prin grija noastra s-a asigurat suma necesara
decontarii navetei cadrelor didactice dar si a cheltuielilor cu carburantii si

intretinerea microbuzului scolar. La capitolul investitii s-a reusit incheierea unui
contract cu finantare multianuala pentru obiectivul “Reabilitare cladire parter la
scoala Gaujani, judetul Giurgiu”- valoarea totala a investitiei cu TVA - 1.582.170 lei .
ASISTENTA SOCIALA
In cursul anului 2017 au fost instrumentate de catre compartimentul de
specialitate un numar de 204 dosare la Legea 416/2001, iar la ajutorul de incalzire
pentru sezonul rece au fost intocmite alte 60 dosare (pentru persoane altele decat
cele de la Legea 416/2001).De asemenea au fost acordate 2 ajutoare de urgenta in
valoare de 2000 lei.Au mai fost instrumentate un numar de 15 dosare pentru alocatii
de stat, 178 pentru alocatii complementare si foarte important, a fost asigurata
medierea multor conflocte in randul unor familii.
INFRASTRUCTURA, GOSPODARIRE COMUNALA, IMBUNATATIREA
CONDITILOR DE MEDIU
S-a actionat pe tot parcursul anului in planul asigurarii aspectului
gospodaresc atat din punct de vedere urbanistic cat si a modului de intretinere si
curatenie a satelor componente ale comunei, activitati ca:
-igienizarea acostamentelor drumului national si a drumurilor satesti;
-igienizarea cursurilor de apa ;
-preluarea deseurilor menajere si controlul permanent al depozitarii acestora de
catre unii cetateni mai reticenti
- lucrari de reparatie si intretinere drumuri satesti
-lucrari de reparatie si intretinere a iluminatului public
-executare a 4.5 km asfalt pe drumurile satesti ramase din proiectul multianual
“Modernizare drumuri comunale si stradale in satele Cetatuia, Gaujani si Pietrisu”.
Tot in anul 2017 spre sfarsit, s-a semnat contractul de finantare cu Ministerul
Dezvoltarii regionale in cadrul PNDL pentru obiectivul de investitie “Modernizare
drumuri de interes local, comuna Gaujani, judetul Giurgiu ”- valoarea totala a
investitiei inclusiv TVA 7.451.432 lei.
Consider ca, desi s-au facut pasi mari, mai avem mult de lucrat la modernizarea
localitatii si de aceea voi cere sprijinul d-voastra ca pentru anul 2018 sa dam
prioritate intocmirii unor studii de fezabilitate pentru inscrierea pe diferite linii de
finantare si a unor proiecte privind alimentarea cu apa si canalizare in localitatea
noastra.
ASIGURAREA SIGURANTEI ORDINII SI LINISTII PUBLICE
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta s-a preocupat permanent,
informand cetatenii de masurile preventive ce trebuie luate, astfel incat in anul 2017
nu ne-am confruntat cu incendii la gospodariile populatiei. In perioada sezonului
rece, activitatile s-au desfasurat in bune conditii deoarece in timpul caderilor
abundente de zapada, drumurile au fost deszapezite, ba mai mult s-a intervenit si la
anumite gospodarii ale unor cetateni in varsta si bolnavi.
Postul de politie a functionat in anul 2017 cu trei agenti de politie constatanduse o imbunatatire radicala a activitatii atat pe linia de preventie cat si in cazul
interventiilor specifice. Astfel s-au preintampinat unele activitati infractionale .

In final toate aceste realizari pe care le-am prezentat, dar si altele omise au fost
posibile datorita bunei colaborari pe care am avut-o cu membrii consiliului local, cu
angajatii primariei, cu conducerea scolii, dar si cu ceilalti factori de decizie din
comunitatea noastra si nu in ultimul rand cu cetatenii comunei noastre , fapt pentru
care va multumesc si va urez continuarea pe aceeasi linie.
Va multumesc!

Gaujani, 30.03.2018

PRIMAR,
Marcu Dumitru

