RAPORTUL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
PRIVIND ACTIVITATEA iN PERIOADA
01 ianuarie 2017 - 31 DECEMBRIE 2017

Obiectivele propuse ca Primar al municipiului Turnu Magurele in anul 2017 au fost
obtinute datorita muncii in echipa. Astfel, am reu~it sa punem in practica solicitarile ~i
doleantele membrilor comunitatii ~i in acela~i timp sa facem mai bine cunoscute proiectele pe
care Ie derulam in beneficiul locuitorilor municipiului nostru.
Fiecare succes obtinut, fiecare critica insu~ita ne-a incurajat sa ne dorim mai mult pentru
comunitatea noastra.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SINTEZA ACTIVITATII
, PE ANUL 2017

5ERVICIUL IMPOZITE 51 TAXE LOCALE
5ERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, CONTRACTE

Activitatea serviciului Impozite ~i Taxe Locale a urmarit ca stabilirea, constatarea,
controlul, urmarirea ~i incasarea impozitelor ~i taxelor locale ~i a altor venituri ale bugetului
local sa se realizeze potrivit reglementarilor legale, in scopul asigurarii resurselor bane~ti
necesare finantarii obiectivelor programate la partea de cheltuieli ale bugetului local.
S-a actionat pentru identificarea corecta a contribuabililor persoane fizice ~i juridice
in vederea evidentierii materiei impozabile ~i evaluarea venitului bugetar pentru fiecare
contribuabil.
S-a realizat 0 corecta evidenta a debitelor si sumelor incasate ( nominala ~i pe
sursa de venit).
S-au fundamentat proiecte de hotarari privind modul de solutionare al cererilor
privind acordari de inlesniri la plata impozitelor, taxelor ~i altor venituri ale bugetului local.
Activitatea serviciului de impozite ~i taxe locale cuprinde ~i:
- eliberarea de adeverinle de rol pentru imobile, certificate de atestare fiscala pentru
B.N.P., Judecatorie, participari la licitatii, Registrul Comerlului,
- gestionarea (inregistrarea, urmarirea ~i recuperarea) amenzilor contraventionale,
corespondenla cu institutiile (organele) abilitate ale statului in activitatea de urmarire a
debitorilor.
in condiliile in care inca sarile de la persoanele fizice ~i juridice au fost scazute
s-au derulat proceduri de executare silita a creantelor bugetului local constand in
transmitere de somatii ~i titluri executorii, infiinlarea de popriri asupra veniturilor la Casa
judeteana de Pensii, institutiile bancare sau unitalile angajatoare. S-a procedat la
aplicarea de sechestre pe bunuri ale unor persoane juridice, urmand ca in anul 2018 sa se
continue procedura de executare silita.
Pentru persoanele juridice care au intrat in procedura insolventei s-a procedat la
intocmirea ~i transmiterea documentelor pentru inscrierea la masa credala.
De asemenea s-au intocmit ~i transmis catre instanla de judecata documentele
solicitate cu privire la contestatiile la executarea silita.
Cu privire la administrarea resurselor financiare, s-a urmarit cheltuirea acestora cu
eficienta, in baza optiunilor si prioritatilor. Repartizarea sumelor pentru realizarea
obiectivelor ~i lucrarilor s-a facut in raport cu prevederea bugetara si destinatia.
Actuala structura a Serviciului buget - contabilitate, conform strategiei si
managementului financiar-contabil, a actionat pe urmatoarele directii principale :
activitatea de taxe si impozite si atragerea de resurse financiare la buget :
activitatea de coordonare economica a activitatilor ce functioneaza in regim de
autofinantare.
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Cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anu12017, situatia
se prezinta astfel :

SITUATIA REAUzARl1 VENITURILOR - 31 .12.2017
miilei
Cod
indicator

TOTAL VENITURI

Total venituri

Prevederi
definitive
2017
85.605

Realizat Procent
2017
%
49.439

58

Venituri proprii
I.Venituri curente

16.887
44.657

17.542
44.542

104
99

A.Venituri fiscale

43.234

42.982

99

8.890

8.768

99

07.02

5.191

5.056

97

Impozit pe cladiri
-Impozit cladiri -persJizice

07.02.01
07.02.01.01

2.598
1.243

2.528
1.146

97
92

-Impozit cladiri-pers.juridice

07.02.01.02
07.02 .02

1355

07.02.02.01

2.460
855

1.382
2.326
785

102
94
92

-Impozit teren -pers.juridice

07.02.02.02

932

908

97

-Impozit teren extravilan

07.02.02.03

673

633

94

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

133

202

152

00.10
11.02

29.122
27.823

16.02

29.118
27.958
1.160

1.299

100
99
111

16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02

826
586
240

984
691
293

119
118
122

18.02

34

36

105

1.423

1.560

110

244

452

185

A.1.lmpozit pe venit,profit si
cast!guri din capital
A.3.lmp.~i taxe pe proprietate

Impozit teren
-Impozit teren-persJizice

A.4.lmpozite ~i taxe pe bunuri
servic;;
Sume defalcate din TV.A

~i

Taxe pe utiliz.bunurilor
autorizarea utiliz.bunurilor sau
pe desfa~urarea de activitati
-Impozit mijloace transport
- I.m.t.-pers.fizice
- I.m.t.-pers.juridice
A.6.Alte impozite

~i

taxe fiscale

C. Venituri nefiscale

gJ ·Y~nitlJri din proprietate

I

30.02
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1.179
1.108
94
C.2.vanzari de bunuri si servicii
437
00.15
188
823
II.Venituri din capital
764
4
19.035
IV. Subventii
42.02
18.823
658
3
-Subventii de la bugetul de stat
212
43.02
106
50
-Subventii de la alte administratii
3.310
15
48.02
21.725
V.Sume primite de la UE/alti
donatori in contul platilor
efectuate si prefinantari
Pentru anul 2017 prevederile bugetare la total venituri au fost realizate in procent
de doar 58% , astfel:
-veniturile proprii - au fost realizate in procent de 104%, ,din care:
-impozite ~i taxe pe proprietate- 97%
Nerealizari se observa la impozitele pe cladiri si teren atat de la persoane fizice cat
de la persoanele juridice , in cazul celor juridice datorita situaliei economice precare a
sOcieta1i1or cu contribulii majore la bugetullocal (S.C.Donau Chern SRL, SC Khamsim
SRL)

~i

-veniturile din subven1ii - au fost realizate in procent de 4%;
-sume primite de la UE/alli donatori in contul plali10r efectuate ~i prefinanlari
aferente cadrului financiar 2014-2020-au fost realizate in procent de doar 15 %
Nerealizarea prevederilor bugetare la indicatorul " subvenlii" ~i "sume primite de la
UE/a11i donatori in contul pla1ilor efectuate ~i prefinan1ari aferente cadrului financiar 2014
2020 " se datoreaza faptului ca in buget au fost prevazute sume in baza contractelor de
finanlare incheiate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administraliei Publice ~i
Fondurilor Europene din Romania , insa acestea urmeaza sa fie incasate pe parcursul
anului 2018.
SITUATIA CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017
Denumire indicator

Cod
Prevederi
indicator definitive
2017
Total cheltuieli
94473,93
Autoritati publice
51.02
6025,30
Alte servicii publice generale,fond
54.02
930,10
de rezerva bugetara
Dobanzi
55.02
110
Ordine
publica
si
siguranta
61.02
54
nationala
(protectie
civila
si
protectie contra incendiilor )
Invatamant (cheltuieli de personal,
65.02
25144,86
cheltuieli cu bunuri si servicii,
asistenta copii cu ces, tichete
~din~~_~~~I~~e~_d~cap~ - - - 

L

______

Realizat
2017

Procent
%

44383,23
5212,89
290,17

47
87
31

82,50
6,67

75
12

23095,02

92

I

I

._ _
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Program PNDL)
generale,
(Spitale
Sanatate
scolare,
medicale
cabinete
asistente comunitare )
si
recreere
Cultura,
religie( consolidarea monumentelor
istorice-Proiecte cu finantare FEN ,
,baze sportive, zone verzi, actiuni
: de tineret )
Asigurari si asistenta sociala (
asistenta pt. persoane in varsta,
asistenta persoane cu handicap,
asistenta pentru familie si copii,
crese, ajutoare de deces, urgenta,
servicii de asistenta sociala)
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica (alimentare cu apa si
canalizare-Program PNDL, iluminat
public, lucrari reparatii si dotari pe
domeniul public,diverse taxe )
Protectia mediului (salubritate si
gestiunea deseurilor, canalizare si
tratare ape reziduale )
Actiuni-generale
economice,comerciale
Transporturi (reparatii, lucrari de
investitii strazi -Program-PNDL,
FEN, rambursari de credite )
Alte actiuni economice
-

-

-

-

66.02

995,10

788,81

79

67.02

22752,24

956,44

4

68.02

6890,35

4968,91

72
I

-

70.02

9501,28

3921,20

41

74.02

2370,00

2218,75

94

80.02

-

84.02

19230,70

2477,80

13

87.02

470

364,07

77

-

-

Din analiza contului de executie se observa ca, la capitolele 65.02-lnvatamant, 67.02
Cultura,recreere,religie, 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica, 84.02-Transporturi,
procentele realizate sunt mai mici deoarece in luna decembrie 2017 s-au prevazut sume in
bugetul local, in baza contractelor de finantare incheiate intre Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene din Romania si Municipiul Turnu
Magurele pentru realizarea lucrarilor de investitii prin Programele PNDL, POR si
INTERREG V -A, urmand ca lucrarile sa fie executate in anul 2018.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL DEZVOL TARE LOCALA
COMPARTIMENT INVEST/Til

INVESTITII REALIZATE iN CURSUL ANULUI 2017

Valoarea investitiilor pe care Primaria municipiului Turnu Magurele Ie deruleaza
incepand cu anul2017 este de 18.484.414.80 lei, din care:
~

Bugetul de stat, prin Programul National de Dezvoltare Locala 
P.N.D.L. suma de 15.285.987.52 lei;

~

Bugetullocal suma de 3.198.427,28 lei.

Cele mai reprezentative investitii sunt urmatoarele:

1. Sistem de supraveghere video urbana in municipiul Turnu Magure/e;
Valoarea totala a investitiei
a fost de 474.409,77 lei.
,
Din care:
~

107.138,75 lei, reprezentand executie lucrari de alimentare cu energie
electrica a sistemului de supraveghere video urbana;
~ 367.271,02 lei, executie lucrari de montare a sistemului de
supraveghere video urbana. - au fost montate un nr. de 24 camere de supraveghere in
zone cu risc crescut de infractionalitate .
2. Alimentare cu energie electrica - Complex Sportiv Stadion Municipal
Valoarea investitiei a fost de 306.935,92 lei.
3. "Utilitati - Construire de locuinte pentru tineri. destinate inchirierii. etapa 2. 64
unitati locative - retele de apa. canalizare si sistematizare verticala - situate in
strada Alexandriei nr. 17 (16 unitati locative)
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Valoarea totata necesara pentru asigurarea utilitatilor blocului de
locuinte ANL este de 1.248.938,64 lei din care
)r>

Realizare rete a de apa si canalizare si sistematizare pe verticala 
825.158,63 lei inclusiv TVA.

Contractulla acest moment este in derulare, fiind executate si decontate
lucrari in valoare de 573.416,13 lei.
)r>

Extindere retea electrica si alimentare cu energie electrica bloc
de locuinte ANL - 423.780,01 lei

In anul 2017, Primaria municipiului Turnu Magurele a obtinut finantare pentru 10
obiective de investilii , fiind semnate si contractele finantare, prin Programul National de
Dezvoltare Locala - P.N.D.L. - pentru reabilitare infrastructura rutiera, reabilitare apa
potabila si canalizare in municipiul Tumu Magurele si reabilitare infrastructura
educationala.
Obiectivele de investitii care vor fi realizare sunt:
,
1. "Reabilitare strazi in zona centrala a municipiului Turnu Magurele"
Valoare investitiei: 11.438.605,00 lei;
Din care:
)r> 11.016.040,00 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare
Locala
)r> 422.565,00 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L.
)r> In anul 2017 a fost intocmita documentatia tehnica pentru aceasta
investitie (D.A.L.I , expertiza tehnica, studiu geotehnic, ridicarea topo in valoare de
43.116,65 lei.
2. "Reabilitare infrastructura de apa potabila pe strada G.ral David
Praporgescu (tronson cuprins intre strada Chimiei si strada Stadionului)
Valoare investitiei: 226.246,83 lei;
Din care:
)r> 177.469,22 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
)r>
47.777,61 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
)r> In anul 2017 a fost intocmita documentatia tehnica pentru aceasta investitie
(D.A.L.I, expertiza tehnica, studiu geotehnic, ridicarea topo in valoare de
8.913,03 lei.
3. lIReabilitare infrastructura de apa potabila si canalizare pe strada Chimiei"
(tronson cuprins intre strada G.ral David Praporgescu si strada Stadionului)
Valoare investitiei: 1.446.388,94 lei;
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Din care:
~
~
~

1.297.035,06 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
149.353,58 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
Intocmirea documentatiei tehnice a fost in valoare de 19.648,10 lei.

4...Reabilitare infrastructura de apa potabila pe strada Sfanta Vineri"
Valoarea investitiei: 186.986,28 lei;
Din care:
~ 170.104,05 lei finantare din bugetul de stat prin P.N.D.L.
~ 16.882,23 lei din bugetullocal pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L.
~ Valoarea cheltuielilor, in anul 2017 pentru realizarea documentatiei tehnice si
obtinerea avizelor de amplasament a fost de 8.918,53 lei.
5...Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada 1907"
Valoare investitiei: 99.730,07 lei;
Din care:
~ 86.231,66 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
~ 13.495,41 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
~ In anul 2017 a fost intocmita documentatia tehnica pentru aceasta
investitie (D.A.L.I, expertiza tehnica, studiu geotehnic, ridicarea topo.) in
valoare de 8.204,55 lei.
6. "Reabilitare infrastructura de apa potabila pe strada Mihai Bravu" (tronson
cuprins intre strada G.ral David Praporgescu si strada Primaverii)
Valoare investitie: 204.339,40 lei;
Din care:
~ 196.877,92 lei finantare de la bugetul de stat prin Programul National de
Dezvoltare Locala
~ 7.461,48 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
~ Valoarea cheltuielilor, in anul 2017 pentru realizarea documentatiei tehnice
si obtinerea avizelor de amplasament a fost de 8.927,90 lei.
7...Reabilitare infrastructura de apa potabila si canalizare pe strada Taberei"
Valoarea investitiei: 1.022.915,29 lei
Din care:
~ 968.225,17 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
~ 54.690,12 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
~ Intocmirea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor a fost in valoare de
21.096,18 lei.
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8. ..Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada Mihai Eminescu" (tronson
cuprins intre strada G.ral David Praporgescu si strada Taberei)
Valoare investitiei: 299.053,66 lei;
Din care:
~
~
~

278.334,44 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
20.719,22 lei din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu se
finanteaza prin P.N.D.L..
In anul 2017 a fost intocmita documentatia tehnica pentru aceasta
investitie (D.A.L.I, expertiza tehnica, studiu geotehnic, ridicarea topo.) in
valoare de 9.392,51 lei.

De asemenea prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.), Primaria
Municipiului Turnu Magurele a obtinut finantare, fiind semnate si contractele de finantare,
pentru alte doua obiective de investitii si anume:
1. ..Reabilitare cladire si amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2"! din
municipiul Turnu Magurele. strada Libertatii, nr. 104.
Valoarea investitiei: 556.660,00 lei;
Din care:
~ 435.200,00 lei alocare financiara din bugetul de stat, prin P.N.D.L.
~
121.480,00 lei alocare financiara din bugetul local pentru categoriile de
lucrari ce nu se finanteaza prin P.N.D.L.
2. ..Consolidare si reabilitare corp principal si amenajare curte interioara la
Gradinita nr. 4" din municipiul Turnu Magurele, strada Traian. nr. 3.
Valoarea investitiei: 882.170,00 lei;
Din care:
~ 660.470,00 lei, finantare din bugetul de stat prin P.N.D.L.
~ 221.700,00 lei finantare din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce
nu se finanteaza prin P.N.D.L.

In luna februarie 2017 a fost finalizata intocmirea ..Programului de eficienta
energetica a municipiului Turnu Magurele"! program ce a fost depus, conform Legii
121/2014. in luna septembrie 2017 la Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei.
Valoarea investitiei: 91.035,00 lei.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL DEZVOL TARE LOCALA

COMPARTIMENT STRATEGIE DEZVOLTARE

.in anul 2017, la nivelul Comprtimentului Strategie Dezvoltare s-au derulat
urmatoarele proiecte :
~ Programullnterreg V A Romania Bulgaria 2014 - 2020
Prin Programullnterreg V A Romania Bulgaria 2014 - 2020, Municipiul Turnu Magurele
implementeaza trei proiecte a caror valoare se ridica la sum a de 17.560.600,68 euro, din

care gestioneaza suma de 9.088.559,27 euro

1. "L -Ten - Conectarea Re\elei de Transport Europene printr-o mai buna legatura

intre nodurile ter1iare Turnu Magurele !1i Levski pentru 0 dezvoltare durabila a
zonei", depus In partener!at cu municipalitatea Levski - Bulgaria.
in data de 14.02.2017 a fost semnat contractu I de finan1are, iar durata de
implementare a acestuia de 24 luni (de la 15.02.2017 - 14.02.2019).
Valoarea totala a proiectului este de 4.532.577,37 euro, din care municipiul Turnu
Magurele va gestiona In calitate de lider de proiect suma de 1.936.406,03 euro, avand 0
contribu1ie de 2% - 38.728,12 euro .
Prin proiect vor fi modernizate 5 strazi:
Chimiei( tronson cuprins Intre strada G-ral Praporgescu ~i strada Stadionului)
David Praporgescu (tronson cuprins Intre strada Taberei ~i strada Stadionului)
Mihai Bravu( tronson cuprins Tntre strada G-ral Praporgescu ~i strada Grivi1ei)
Sfanta Vineri (tronson cuprins Intre strada G-ral Praporgescu ~i strada Primaverii)
- Taberei
Activita1ile propuse prin proiect !?i derulate pe parcursul anului 2017, au fost:
Asigurarea managementului intern
Atribuirea serviciilor de management extern
Atribuirea serviciilor de informare ~i publicitate
Atribuirea serviciilor de traducere ~i interpretare
Organizarea conferinlei de lansare
Achizi1ionarea unui echipament multifunctional
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Realizarea materialeler informative ~i publicarea comunicatelor de presa
Atribuirea serviciilor de proiectare ~i aSisten1a tehnica

2. "I -Ten - Imbunatatirea nodurilor tertiare Turnu Magurele- Nikopol pentru 0
dezvoltare durabila a zonei pentru 0 mai buna conectivitate cu infrastructura TEN
T ", depus in parteneriat cu municipalitatea Nikopol - Bulgaria.
Tn data de 08.06.2017 a fost semnat contractul de finan1are iar durata de implementare a
acestuia este de 28luni(de la 09.06.2017- 08.10.2019).
Valoarea totala a proiectului este de 7.191.797,49 euro, din care municipiul Turnu Magurele
va gestiona in calitate de lider de proiect suma de 4.690.456,07 euro, avand 0 contribu1ie
de 2% - 93.809,11 euro.
Prin implementarea acestui proiect se vor reabilita 10 strazi (6,276 km) din cartierul
Magurele(str.Calara~i, str. Rampa Garii, str. Nucilor, str. Horia, str. Clo~ca, str.Cri~an. str.
Avram lancu, str. Mihai Viteazu - tronson cuprins intre str. ~colii ~i str. Liberta1ii, str.
Viitorului - tronson cuprins intre str. ~colii ~i str. Liberta1ii, str. Drum acces fabrica de
conserve - prelungire str. Calara~i pana in ON 52).
Activita1i1e propuse prin proiect ~i derulate pe parcursul anului 2017, au fost:
Asigurarea managementului intern;
Atribuirea serviciilor de management extern;
Atribuirea serviciilor de informare ~i publicitate;
Atribuirea serviciilor de traducere ~i interpretare;
Organizarea conferintei de lansare;
Achizitionarea unui echipament multifunctional;
Atribuirea serviciilor de proiectare ~i asisten1a tehnica.

3."Podurile timpului : 0 abordare integrata pentru imbunatatirea utilizarii durabile
a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopole- Turnu Magurele "
in data de 30.03.2017, a fost semnat contractu I de finantare iar durata de implementare a
acestuia este de 28 luni(30.03.2017- 30.07.2019)
Prin acest proiect municipiul Turnu Magurele ~i-a propus sa introduca intr-un circuit
turistic sit-ul arheologic Cetatea Turnu, prin amenajarea unui parcurs muzeal
corespunzator, imprejmuirea acestuia, conservarea ~i restaurarea ruinelor ceta1ii,
amenajarea arhitectural-peisagera ~i realizarea unui iluminat arhitectural corespunzator.
Valoarea total a a proiectului este de 5.836.225,82 euro, din care municipiul Turnu
Magurele va gestiona in calitate de partener suma de 2.461.697,17 euro, avand 0
contribu1ie de 2% - 49.233,94 euro.
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>

Programul Operational Regional 2014 - 2020
Proiectul "Restaurare, consolidare, protectie ~i conservare a Catedralei Sfantul
Haralambie din municipiul Turnu Magurele" ,depus in cadrul Axei prioritare 5 
imbunatatirea mediului urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea ~i
dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural., in parteneriat cu Parohia Sfantul Haralambie.
in data de 05.12.2017, a fost semnat contractul de finantare,iar durata de implementare a
acestuia este de 421uni (05.12.2017 - 30.06.2021).
Valoarea totala a proiectului este de 20.496.553,11 lei, din care contributia municipiului
Turnu Magurele este de 338.621,93 lei, iar a Parohiei Sfantul Haralambie de 157.675,00 lei.
Lucrarile de interventie vor fi de consolidare, restaurare ~i conservare a corpului principal al
bisericii, restaurare ~i conservare a frescei interioare, a vitraliilor, a componentelor artistice
de metal, piatra, ornamente turnate, stucomarmura ~i componentelor artistice din lemn.
Deasemenea, vor fi refacute instalatiile electrice, sanitare, sistemul de paratrasnet ~i se va
realiza un sistem adecvat de incalzire ~i un sistem de iluminare architectural ~i ambiental
pentru punerea in valoare a monumentului, amenajarea unui spatiu tehnic pentru centrala
termica ~i amenajarea de grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap.
Pe parcursul anului 2017, pentru proiectul "Restaurare, consolidare, protectie ~i conservare
a Catedralei Sfantul Haralambie din municipiul Turnu Magurele", aflat in etapa de evaluare
~i precontractare, au fost transmise 0 serie de documente suplimentare ~i raspunsuri la
clarificari primite din partea 01 ADR Sud Muntenia.

>

Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020

Proiectul "Turnu 21 - Elaborarea strategiei de dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii pentru municipiul Turnu Magurele", implemenat in
perioada august 2017 - decembrie 2017,de catre municipiului Turnu Magurele in
parteneriat cu Asociatia Urbanium ~i SC Jasmin Med San S.R.L, in cadrul Axei prioritare 5
- Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Prioritatea de investitii 9.vi,
Obiectivul specific 5.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie ~i
excluziune sociala din comunitatile marginalizate(roma ~i nonroma) din ora~e cu peste
20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin
implementarea de masuril operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
Prin proiect a fost infiintat un Grup de Actiune Locala (GAL Turnu 21), avand
statut de ONG conform OG 26/2000, format din reprezentanti ai sectorului public ~i privat
~i ai comunitatilor marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub
responsabilitatea comunitalii pentru municipiul Turnu Magurele.
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Strategia Turnu 21 a fost dezvoltata participativ, urmand principiile DLRC - Dezvoltare
Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii ceea ce presupune mobilizarea !?i
implicarea comunitatilor dezavantajate vizate de Strategie in dezvoltarea !?i implementarea
acesteia, precum !?i a altor persoane reprezentative de la nivel local.
Valoarea totala a proiectului a fost de 219.812,10 lei, din care Municipiul Turnu Magurele
a gestionat suma de 107.380 lei

Proiecte aflate in evaluare ,i precontractare in anul 2017
~

Programul Operational Regional 2014 - 2020
1.
"Reabilitare termica a sediului Primariei municipiului Turnu Magurele" ,
depus in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziliei catre 0 economie cu emisii scazute
de carbon, Prioritatea de investilii 3.1 - Sprijinirea eficienlei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei !?i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice !?i in sectorul locuinlelor.
Tn cadrul proiectului se vor realiza lucrari de anvelopare a cladirii cu polistiren, inlocuirea
tamplariei, a ferestrelor, refacerea finisajelor interioare !?i exterioare pe zonele de
interventie,
inlocuirea usilor
din lemn care fac accesul din hoi in birouri cu unele metalice
,
,
pentru 0 mai buna izolare termica !?i protectie la foc.
Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, iar valoarea totala este de
4.062.819,07 lei.
Pe parcursul anului 2017, pentru proiectul "Reabilitare termica a sediului Primariei
municipiului Turnu Magurele", au fost transmise 0 serie de documente suplimentare !?i
raspunsuri la clarificari primite din partea 01 ADR Sud Muntenia .

~

Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020

2.
"Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu Magurele prin
participarea la educatie" , depus in parteneriat cu ~coala gimnaziala nr. 2 !?i ~coala
gimnaziala nr. 4, in cadrul Axei prioritare 6 - Educatie !?i competente, Prioritatea de
investitii 10(i) - Reducerea !?i prevenirea abandonului !?colar timpuriu !?i promovarea
accesului egal la invalamantul pre!?colar, primar !?i secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale, non formale !?i informale pentru reintegrarea in educalie !?i
formare.
Valoarea totala a proiectului este de 4.215.801,53 lei, iar durata de implementare este de
481uni.
~

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT ACHIZITII
, PUBLICE
Prezentare genera/a

in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa~iile
de interes public ~i ale normelor de aplicare a legii, Primaria Municipiului Turnu Magurele
face public urmatorul Raport de activitate pe anul 2017.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2017 ale
compartimentelor func,ionale ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turnu
Magurele, eviden,iind cu precadere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a
acestor obiective, respectiv aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local ~i a
dispozi,iilor emise de Primar.
Misiune

Misiunea Primariei Municipiului Turnu Magurele este de a fi in slujba nevoilor
comunitatii locale, furnizand servicii la un inalt standard de calitate in context national si
internatio~al, respectand valori precum: respect fata de lege ~i cetatean, perfo'rmant~,
disciplina, integritate, onestitate, spirit de echipa, capacitate de inovare, egalitate de ~anse
~i responsabilitate sociala.

.

.

si desfasurarea
Organizarea
Misiunea Compartimentului Achizifii
procedurilor in
vederea atribuirii contractelor de achizitie publica de furnizare, servicii !?i
lucrari .
Utilizarea eficienta a fondurilor publice:
Incheierea unor contracte de achizitii prin organizarea unor proceduri eficiente;
Asigura organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate compartimentele
Primariei Mnicipiului Turnu Magurele cu respectarea principiilor ce stau la baza
atribuirii contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, conform Legii 98 I 2016
privind achizitiile publice;
Aplicarea corecta a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica;
Intocmirea Planului de achizitii publice ce va fi aprobat de Ordonatorul Principal de
Credite si de Serviciul Buget Contabilitate , pe baza bugetului aprobat prin
Hotararea Consiliului Local;
Demararea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in vigoare corelata
cu valoarea de achizitie publica cuprinsa in Planul de achizitie publica;
Verificarea referatelor: daca obiectul referatului este cuprins in planul achizitiilor
publice;

Raportul de activitate al Primarului Municipiului Turnu Miigurele pe anul 2017
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-

Verificarea valorii estimate cuprinsa In referat si verificarea incadrarii valorii
estimative in valoarea cuprinsa in bugetul aprobat;
Verificarea cu atentie a referatelor de necesitate, a notelor de fundamentare,
precum si a valorilor propuse pentru achizitii de lucrari, servicii sau prod use,
avandu-se in vedere Planul de achizitii si Bugetul aprobat;
Verificarea inregistrarii referatelor primite de la compartimentele din cadrul
Primariei Municipiului Turnu Magurele;
Intocmirea notelor justificative privind alegerea procedurii de atribuire; de stabilire a
criteriilor de calificare si selectie; a criteriilor de atribuire; a notelor privind comisia
de evaluare a ofertelor;
Intocmirea documentatiei de atribuire;
Publicarea anuntului/invitatiei de participare;
Deschiderea ofertelor depuse la procedura ;
Evaluarea ofertelor ;
Intocmirea raportului procedurii de atribuire prin care comisia de evaluare hotaraste,
pe baza cerintelor de calificare si a criteriului de atribuire, oferta inacceptabila,
oferta neconforma, oferta necastigatoare si oferta castigatoare;
Comunicarea catre operatorii economici privind rezultatul procedurii ;
Incheierea contractului ;
Publicarea anuntului de atribuire.

Modalitati
, de indeplinire

In anul 2017 au fost intocmite achizitii publice dupa cum urmeaza:
a) achizitii publice de servicii atribuite prin:
- cumparari directe din Catalogul Electronic in numar de 96
- cerere de oferte / procedura simplificata in numar de 3
b) achizitii publice de lucrari atribuite prin:
- cumparari directe din Catalogul Electronic in numar de 3
- cerere de oferte / procedura simplificata in numar de 2
c) achizitii publice de fumizare prod use atribuite prin:
- cumparari directe din Catalogul Electronic in numar de 96

Principalele achizitii publice care s-au derulat in anul 2017 sunt:
Nr.
Crt.

1

2

OBIECT CONTRACT

LUCRARI
Lucrari pentru obiectivul "Utilitati - Construire de locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, etapa 2, 64 unitati locative
- retele apa, canalizare si sistematizare verticala, in
municipiul Turnu Magurele, strada Soseaua Alexandriei, nr.
7, ludetul Teleorman
Servicii de proiectare si executie lucrari de amenajare,

Valoare contract
Lei, cu TVA

825.158,63

Procedura aflata in
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, docum

1

Magurelepe

7

17

15
16

Servicii creare si mentenanta
Web - Site municipiul Turnu Magurele
Servicii eliminare depozite necontrolate de deseuri
Total

36.320,00
46.169,62
673.637,82

PRODUSE

Locuri de joaca pentru copii

1

Mutifunctional- proiect L-TeN
Mutifunctional- proiect I-TeN
Dacia Duster
Echipamente deszapezire(lama zapada, placa frontala,
raspanditor material antiderapant)
Tehnica de calcul(calculatoare, licente, imprimante)
Total

2
3
4
5
6

30.000,00 I
20 .362,091
20.590,45
70.225,02
135.660,00
119.289,72
396.127,28

Informatii suplimentare legate de activitatea specifica.
Au fost verificate cu atentie specificatiile tehnice ce definesc performantele
produselorlserviciilor/lucrarilor;
- Utilizand tehnologia informatiei, s-au urmarit noutatile aparute pe piata referitor la
calitate/pret;
- Au fost verificate cu atentie referatele de necesitate, notele de fundamentare,
precum si valorile prop use pentru achizitii de lucrari, servicii sau produse, avandu
se in vedere Planul Anual de Achizitii si Bugetul aprobat.

-

Indicatori de performanta propw;i fi grad de realizare a acestora
Incheierea unor contracte de achizitii prin organizarea unor proceduri eficiente;
Aplicarea corecta a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica;
Numarul contractelor incheiate comparativ cu cele prevazute in Planul Anual al
Achizitiilor Publice;
Numarul de contracte incheiate comparativ cu cele prevazute in Programul Anual de
Investitii;
Respectarea Programului Anual.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii ,i influenfa acesteia asupra activitatii
intregii primarii.
Urmarirea aplicarii corecte a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie
publica si in anul 2018;
Comunicare periodica cu Serviciile din cadrul Primariei municipiului Turnu Magurele
in vederea intocmirii corecte a documentelor ce se impun pentru realizarea
obiectivelor propuse din Planul Anual .
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL URBANISM si GOSPODARIE COMUNALA
STRUCTURA SERVICIULUI

-

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii
Compartiment gospodarie comunala ~i protectia mediului
Compartiment cadastru imobiliar-edilitar, banca de date urbana ~i patrimoniu
Compartiment transporturi - autoritate de autorizare
Compartiment unitate locala de monitorizare
Compartiment monitorizare servicii publice si agenti economici
Compartiment asociatii de proprietari si eficienta energetica
Compartiment administrare imobile ANL si FLS

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPLINA iN
CONS TRUC Til

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii isi
desfasoara activitatea in cadrul Serviciului urbanism si gospodarie comunala , iar in anul
2017 atributiile au fost exercitate de 2 consilieri .
Conform atributiilor prevazute in fisele de post, la nivelul Compartimentului
urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina Tn constructii, in anul 2017 au fost realizate
urmatoarele activitati:
1. Au fost aplicate prevederile din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor
de constructii republicata, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul
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cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea D.G. nr.
27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum ~i toate
celelalte acte normative ~i ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de
urbanism, amenajarea teritoriului ~i autorizare a lucrarilor de constructii;
2. Au fost preluate, verificate, analizate ~i promovate documentatiile inregistrate in
vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism ~i emiterii
adeverintelor;
,
3. Au fost efectuate deplasari in teren la obiectivele supuse analizei;
4. Au fost studiate documentatiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. ~i
P.U.Z.lP.U.D., dupa caz), precum ~i actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice
de amenajare a teritoriului ~i de urbanism ~i H.C.L.);
5. Au fost preluate cereri pentru emiterea avizului primarului, au fost verificate
documentatiile anexate, redactate avizele ~i inaintate spre semnare ~efilor ierarhici;
6. Au fost preluate cererile pentru adeverinte de incadrare in intravilan a imobilelor si a fost
verificata documentatia
, anexa;
7. Au fost intocmite adeverinte conform prevederilor P.U.G.;

8. Au fost intocmite referate de specialitate ~i proiecte de hotarare referitoare la activitatile
specifice compartimentului;
9. Au fost verificate, analizate ~i promovate documentatiile depuse Tn vederea emiterii
de construire/desfiintare;
autorizatiilor
,
,
10. Au fost elaborate certificate de urbanism, autorizatii
, de construire, autorizatii
, de
desfiintare, adeverinte de confirmare a desfiintarii constructiilor, certificate de atestare a
edificarii constructiilor, raspunsuri la note interne, elaborat dovezi de eXistenta a
constructiilor, raspunsuri la instantele de judecata, raspunsuri la adrese;
11. Au fost preluate documentatiile de urbanism ~i prezentate Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului ~i de urbanism;
12. Au fost identificate ~i prezentate factorilor de decizie disfunctionalitatile urbanistice
existente ~i propunerile de remediere ~i dezvoltare;
13. A fost asigurata corespondenta cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor ~i
celorlalte organe centrale, agenti economici, organisme ~i organizatii neguvernamentale in
vederea desfa~urarii activitatii de amenajare a teritoriului ~i de urbanism la nivel local;
14. Au fost solutionate reclamatiile privind regimul constructiilor ~i disciplina in constructii;
15. Au fost aplicate prevederile legale privind disciplina Tn constructii;
16. Au fost emise procese verbale cu privire la autorizatiile de construire ~i autorizatiile de
desfiintare;
,
17. Au fost emise avize, acorduri, autorizatii, certificate sau alte extrase din planurile
cadastrale prevazute prin dispozitii legale.
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SITUATIA
, ANULUI 2017

Nr.
Crt.
1
2
3
4

5
6

7

Denumire documente
Certificate urbanism
Autorizatii de construire
Autorizatii de desfiin~are
TOTAL
Procese verba Ie de contraventie
,
Procese verbale de control in
teren, disciplina in constructii

Nr.
intocmit
293
209
18
520
8

,

8
38

9

Procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor
Planuri Urbanistice Zonale 
proiect,hotarare,raport de
fundamentare
Sesizari , reclamatii,

10
11.

Diverse adrese
Certicate de atestare a edificarii

70
2

8

I

I

2

10

construc~iei

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT G05PODARIE COMUNALA 51 PROTECTIA MEDIULUI

Compartimentul gospodarie comunala si protectia mediului isi desfasoara
activitatea in cadrul Serviciului urbanism si gospodarie comunala , iar in anul 2017
atributiile au fost exercitate de un consilier si un inspector - functii publice.
Conform atributiilor prevazute in fisele de post la nivelul Compartimentului
gospodarie comunala si protectia mediului, in anul 2017 au fost realizate urmatoarele
activitati:
1. Au fost verificate ~i receptionate activitatile de:
- intretinere prin profilare strazilor din cartierul Odaia si Magurele
- deszapezire;
- deratizare, dezinsectie ~i dezinfectie;
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- gestionarea cainilor fara stapan;
- intretinerea si modernizarea fantanilor arteziene si cismelelor;
- Intretinerea WC-urilor publice;
- plan de ac\iune pentru prevenirea ~i reducerea zgomotului;
- iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural;
- repara\ii curente la unitatile de invatamant preuniversitar.
,

I

,

I

2. Au fost verificate ~i recep\ionate activita\ile de:
- Amenajare ~i intre\inere parcuri ~i zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joaca
pentru copii;
- Repara\ii ~i intre\inere aparate de joaca pentru copii ~i dotari urbane;
- Amenajarea ~i modernizarea locurilor de joaca pentru copii prin montarea de
aparate de joaca ~i dotari urbane;
- Salubrizare stradala;
- Salubrizare menajera;
3. A fost tinuta eviden\a cererilor ~i a dosarelor privind solicitarile de locuin1e in regim de
inchiriere realizate prin ANL,intocmind listele de prioritate la repartizarea locuin1elor;
4. Au fost urmarite activitatile de protejare a zonele verzi prin montarea de garduri
metalice;
5. A fost tinuta evidenta activitatii, a lucrarilor ~i a co ntractelor privind colectarea,
transportul ~i depozitarea de~eurilor municipale;
6. A fost urmarita si supravegheata activitatea de colectare ~i eliminare a de~eurilor
depozitate necontrolat pe domeniul public ~i privat al municipiului Turnu Magurele ~i de
eliminare a de~eurilor animaliere de pe domeniul public ~i privat al municipiului Turnu
Magurele.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT CADASTRU IMOBILIAR - EDILITAR, BANCA DE DA TE URBANA SI
;
PATRIMONIU

Compartimentul Cadastru imobiliar - edilitar, banca de date urbane si patrimoniu
isi desfasoara activitatea in cadrul 5erviciului urbanism si gospodarie comunala, iar in anul
2017 atributiile au fost execrcitate de un consilier si un inspector - functii publice.
Conform atributiilor prevazute in fisele de post la nivelul Compartimentului
Cadastru imobiliar - edilitar, banca de date urbane si patrimoniu, in anul 2017 au fost
realizate urmatoarele activitati:
1. Au fost intocmite referate de specialitate, rapoarte de fundamentare ~i proiecte de
hotarari pentru ~edin~ele Consiliului local referitoare la activitalile specifice serviciului;
2. Au fost Intocmite documentaliile ~i a fost asigurat cadrul organizatoric, In conformitate
cu prevederile legii, pentru concesionarea linchirierea/ vanzarea/ transmiterea In folosinla
gratuita/darea In administrare a imobilelor proprietate publica/privata a municipiului, prin
licitalie publica
3. Intocme~te ~i 1ine eviden1a bazei de date privind patrimoniul municipiului, pe care 0
actualizeaza permanent ~i realizeaza procedura privind identificarea de noi imobile, In
vederea declararii ca apar1inand domeniului public sau privat al municipiului Turnu
Magurele;
4. 5e intocme~te ~i se 1ine permanent evidenla bunurilor apartinand domeniului public ~i a
contractelor privind concesionarea/ Inchirierea/ vanzarea/transmiterea In folosin1a
gratuita/darea In administrare, In condi1iile legii;
5. Exista 0 activitate permanenta de constituire a bazei de date, a cadastrului imobiliar
edilitar ~i banca de date urbane la nivelul municipiului Turnu Magurele;
6. Au fost furnizate date privind situa1ia juridica a imobilelor pentru celelalte compartimente
din cadrul primariei, comisiilor constituite in cadrul autorita1ii locale, persoanelor juridice ~i
fizice, altor autoritati, si institutii;
,
7. 5-au efectuat prin persoane fizice/juridice autorizate, masuratori topografice privind
identificarea ~i delimitarea proprietalilor municipiului Turnu Magurele, s-a intocmit schi1a
parcelelor ~i transpunerea acestora pe suport topografic.
8. 5e colaboreaza permanent cu Consiliul Judelean Teleorman, precum ~i cu al1i titulari ai
dreptului de administrare, in probleme legate de ini1ierea unor hotarari de guvern pentru
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trecerea in patrimoniul Consiliului local al municipiului Tumu Magurele a unor obiective de
interes public.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPART/MENT TRANSPORTUR/- AUTOR/TATE DE AUTOR/ZARE

Acest compartiment i~i desfa~oara activitatea in cadrul Serviciului Urbanism si
Gospodarie Comunala ~i asigura indeplinirea atribu1iilor ce revin autorita1ii administratiei
publice locale in domeniul serviciilor de transport public local, servicii ce fac parte din sfera
serviciilor comunitare de utilitate publica.
Autoritatea de autorizare are dreptul sa acorde, sa modifice, sa prelungeasca, sa
suspende ~i sa retraga autorizatii de transport pentru urmatoarele tipuri de transport public
local:
•
transport persoane in regim de taxi;
•
transport marfuri in regim de taxi;
•
transport persoane in regim de inchiriere;
•
transport marfuri in regim contractual;
•
transport marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;
Ca obiective principale in domeniul serviciului de transport public local de persoane,
se identifica:
•
asigurarea competentei dintre operatori ~i deschiderea pietei;
•
cre~terea calitatii ~i eficientei serviciului de transport public local de persoane;
•
cre~terea sigurantei in exploatare ~i asigurarea continuita1ii serviciului de transport
public de persoane.
Personalul din cadrul autoritatii de autorizare i~i exercita capacitatea de apreciere in
mod impartial, astfel incat procesul de luare a deciziilor sa tina cont numai de situatiile
pertinente ~i sa actioneze potrivit actelor normative in vigoare.
Compartimentul de transport - autoritate de autorizare, in anul 2017, a analizat ~i
evaluat documentatii de autorizare intocmind rapoarte de specialitate in care s-a inclus
propunerea justificata de acordare a autorizatiilor pentru serviciile de transport public local.
in cadrul acestui compartiment pe langa activitatea de analiza ~i evaluare a
documentatiei de autorizare, au fost solutionate cererile cetatenilor, a transportatorilor
autorizati care desfa~oara activitate de transport pe raza municipiului Turnu Magurele,
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precum ~i a cererilor organelor abilitate avand legatura cu activitatea de transport public
local.
La momentul actual, in municipiul Turnu Magurele exista un numar de 31 de
taximetri~ti autoriza~i, din numarul total de 50 de autoriza~ii taxi, aprobate de catre Consiliul
local al municipiului Turnu Magurele.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE

Acest compartiment isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei tehnice , Serviciul
urbanism si gospodarie comunala si asigura monitorizarea serviciilor comunitare de
utilitate publica la nivelul municipiului Turnu Magurele:
serviciul de alimentare cu apa;
canalizarea si epurarea apelor uzate;
colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
salubrizarea localitatii si asigurarea si intretinerea zonelor verzi;
iluminatul public;
•
impreuna cu serviciile comunitare de utilitati publice, se asigura fundamentarea ~i
coordonarea elaborarii stategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii ~i se monitorizeza
permanent implementarea acestora;
• se asigura pregatirea, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilita~i publice
pentru planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor
comunitare de utilita~i publice ~i se prezinta autorita~ilor administratiei locale, spre aprobare;
• se colaboreaza permanent cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local pentru
solutionarea problemelor sesizate de asociatiile de proprietari privind furnizarea de utilita~i
publice;
• au fost intocmite ~i transmise rapoartele de activitate catre birourile prefecturale, Unitatea
Centrala de Monitorizare, precum ~i autorita~ilor de management care gestioneaza
instrumente structurale ~i programele opera~ionale cu impact in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice;
• a fost asigurata gestionarea serviciilor comunitare de utilitate publica la nivelul
municipiului Turnu Magurele si a lucrarilor ce se realizeaza pentru asigurarea
acestora;
• se centralizeaza lunar consumurile la utilitatile publice (apa, canalizare, gaze,
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energie electrica, etc) prin transmiterea situatiilor de catre utilizatori (unitati din
subordinea Consiliului Local, unitati de invatamant, etc), intocmirea situatiei anuale
privind consumurile, completarea si transmiterea centralizatorului catre Institutul
National de Statistica - Directia Judeteana Teleorman
• monitorizarea aplicarii prevederilor aUG nr.1 09/2011 catre intreprinderile publice,
respectiv urmarirea completarii formularului S11000, respectand perioada de
raportare.
Ca obiective principale in cadrul compartimentului, se identifica:
sanatatea populatiei si calitatea vietii;
protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
cresterea calitatii si eficientei serviciilor de prestari servicii catre populatie.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT MONITORIZARE 5ERVICII PUB LICE 51 AGENT! ECONOMICI

Acest compartiment T~i desfa~oara activitatea Tn cadrul Serviciului
Urbanism si Gospodarie Comunala ~i asigura Tndeplinirea urmatoarelor atribu,ii:
eliberarea acordurilor de functionare/avizelor , programelor de functionare, precum si a
autorizatiilor de alimentatie publica baruri/restaurante;
protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;
Personalul din cadrul compartimentului monitorizare servicii publice si agenti
economici, in anul 2017, a analizat si evaluat documentatii de avizare/autorizare
intocmind rapoarte de specialitate in care s-a inclus propunerea justificata de acordare a
autorizatiilor pentru serviciile de alimentatie publica barurilrestaurante, precum si de
emitere a acordurilor de functionare/avize program de functionare.
In cadrul compartimentului pe langa activitatea de analiza, monitorizare si
evaluare a documentatiei de avizare si autorizare, au fost solutionate si sesizarile
Ireclamatiile cetatenilor privind unele practici comerciale.
In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr.174/2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale au
fost emise in cursul anului 2017 un numar de 54 acorduri de functionare/avize program de
functionare si s-au vizaUprelungit un numar de 175 acorduri de functionare/avize program
de functionare pentru anul 2018.
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- Au fost solictate informatii pentru completarea bazei de date privind asociatiile de
proprietari. precum si modificarile aparute pe parcursul anului ;
- S-au solutionat conflictele aparute in cadrul asociatiilor de proprietari . prin participarea
directa la sedintele acestora. impunandu-se respectarea prevederilor legale. A fost
asigurata participarea la sedintele organizate de membrii asociatiilor de proprietari.
problemele fiind de natura:
organizatorica - in cadrul sedintelor au avut loc alegeri ale comitetului executiv,
comisiei de cenzori ;
de functionare - constituirea de asociatii de proprietari. pe tronsoane sau scari. si
transformarea asociatiilor de locatari in asociatii de proprietari. respectand
prevederile Legii nr.230 I 2007 privind infiintarea • organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari ;
informarea asociatiilor de proprietari cu privire la respectarea legislatiei in vigoare.
Au fost organizate doua sesiuni de exame!1 pentru obtinerea atestatului de
administrator imobile, in functie de solicita~, si respectand legislatia in vigoare.
\

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT ADMINI5TRARE IMOBILE (ANL 51 FL5)

Acest compartiment i~i desfa~oara activitatea in cadrul Serviciului
Urbanism si Gospodarie Comunala ~i atributiile au fost exercitate de un consilier. privind
locuintele construite din fonduri ANL, dar si a celor din Fondul locativ de stat.
1. Au fost acordate relatii cetatenilor cu privire la aspectele economice.sociale si juridice
reglementate de Legea locuintei nr.114/1996,republicata. Legii nr.152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare. si
fondului locativ de stat, prin abordarea unei conduite de etica profesionala. nediferentiere
socio-materiala si nediscriminare etnica a solicitantilor;
2. A fost asigurata evidenta dosarelor de locuinta intocmite in conformitate cu Legea
Locuintei nr.114/1996. republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legea
nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si
completarile ulterioare si a fondului social de stat;
3. Au fost analizate dosarele de locuinta. fapt ce presupune:
- verificarea din punct de vedere al existentei documentelor justificative aprobate de
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Consiliul Local;
- verificarea din punct de vedere allncadrarii In prevederile legale (indeplinirea In
totalitate a criteriilor restrictive);
- completarea fisei de evaluare, introducerea datelor si calculul automat al punctajului
prin aplicarea criteriilor de ierarhizare;
4. Au fost efectuate anchete socia Ie si verificari In teren privind situatiile declarate;
5. A fost elaborata lista privind ordinea de prioritate In solutionarea cererilor pe baza
dosarelor depuse In anulln curs pana la finele perioadei de actualizare si a celor
nesolutionate din anii anteriori actualizate pentru anulln care se intocmeste lista.
Usta astfel elaborata a fost supusa avizarii Comisiei Sociale si ulterior aprobarii
Consiliului Local;
6. Au fost intocmite listele de repartizare;
7. A fost asigurata publicitatea prin afisare a actelor necesare Intocmirii dosarului de
locuinta, criteriilor de repartizare a locuintelor, inclusiv a sistemului de punctare, listei de
prioritati si listelor de repartizare;
8. A fost asigurat secretariatul tehnic al Comisiei Socia Ie si au fost duse la Indeplinire
hotararile acesteia;
9. S-au intocmit contractele de Inchiriere, inaintand cate un exemplar al acestora la
Serviciullmpozite si Taxe Locale, urmarind derularea acestora si au fost intocmite actele
aditionale de modificare a acestora in conditiile indeplinirii in continuare de catre
chiriasi a prevederilor legale;
10. Se verifica in permanenta fondul locativ existent si se identifica spatii cu destinatia de
locuinta sau care pot fi adaptate destinatiei de locuinta pentru solutionarea situatiei
locative a unor persoane sau familii care din motive ce nu tin de vointa acestora se afla
intr-o situatie grava;

11. Se elaboreaza si intretine gestiunea informatizata a solicitarilor de locuinta, a
actualizarii dosarelor, incadrarii pe categorii de locuinta, calculul punctajului, intocmirea
listei si ordonarea solicitantilor in functie de punctaj si criteriile de departajare impuse de
legislatia in vigoare pentru 0 evidenta care sa permita regasirea rapida si eficienta a
informatiilor privind solicitantii de locuinte;
Tn cursul anului 2017 au fost repartizate un numar de 30 unitali locative (garsoniere
~i apartamente)
devenite disponibile in urma rezilierii la cerere a contractelor de
inchiriere.
Tot in cursul anului 2017 au fost realizate la cerere 2 (doua) schimburi de locuinta,
respectiv trecerea de la garsoniera la apartament pentru persoanele a caror componenta
familiala s-a marit fala de data repartizarii ~i schimbul de locuinta de la etaj la parter pentru
persoanele incadrate in grad de handicap locomotor.
S-au solicitat documentele necesare intocmirii actelor adilionale la contractele de
inchiriere in numar de 220. Aceste acte s-au Intocmit ~i s-au solicitat In trei perioade, de
fiecare data cand au fost modificari/reglementari legislative.
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Referitor la locuintele din fondul locativ de stat s-au actualizat contracte pentru 46
de Unitati locative preluate de la SC LOCAL URBAN SRL. Actualizarea a constat Tn
primirea ~i verificarea documentatiilor necesare: componenta familiala, dovada veniturilor,
etc.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL JURIDIC SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

1. Serviciul Juridic si
Administratie Publica Locala functioneaza
Tn subordinea directa a
"
,
Secretarului Municipiului Turnu Magurele - domnul jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian.
2. STRUCTURA SERVICIULUI.
Seful
serviciului - Jr. Badescu Gratiela,
,
Serviciului juridic ~i administralie publica locala:
- Compartiment juridic contencios;

.

coordoneaza urmatoarele structuri ale

Compartiment administralie locala;
Compartiment registru agricol ;
Compartiment fond funciar, cadastru

~i

consultanla agricola.

I

)
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

j

Compartimentul juridic contencios i!?i desfa!?oara activitatea in cadrul Serviciului juridic
!?i administratie publica locala, in anul 2017 atributiile fiind exercitate de 3 consilieri juridici
- func1ii publice.
Conform atribu1iilor prevazute in fi!?ele de post, la nivelul Compartimentului Juridic
Contencios, in anul 2017, au fost realizate urmatoarele activita1i:
- A fost asigurata reprezentarea Municipiului Turnu Magurele !?i a Consiliului Local al
municipiului Turnu Magurele in fa\a instan\elor judecatore!?ti de toate gradele
(Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel,);
- in sus\inerile cauzelor, in care autorita1ile administratiei publice locale au fost parte, au
fost formulate aparari prin intampinari, concluzii scrise, depunere de inscrisuri;
- Au fost exercitate caile de atac (apel, recurs) impotriva hotararilor judecatore!?ti
nefavorabile;
- A fost aSigurata consultanta de specialitate celorlalte compartimente !?i servicii de
specialitate din cadrul instituliei, participand la rezolvarea unor probleme de ordin juridic
sau administrativ-jurisdiclional;
- A fost asigurata popularizarea legisla\iei, informand celelalte servicii de specialitate
despre noile aparitii in domeniullegislativ;
- A participat la intocmirea proiectelor de contracte de achizitie publica ;
- Au fost avizate pentru legalitate toate contractele incheiate de autorita1ile administra\iei
publice locale !?i au fost formulate obiec\iuni precontractuale ;
- A fost aSigurata participarea in cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor de achizitie
publica;
- A fost asigurata reprezentarea autorita\ilor administra1iei publice locale la birourile
notarilor publici pentru incheierea de acte notariale;
- A fost asigurata colaborarea la intocmirea unor proiecte de hotarari pentru Consiliul Local
!?i dispozi\ii ale primarului cu alte compartimente sau servicii;
- Au fost intocmite rapoarte de fundamentare pentru proiecte de hotarari !?i referate pentru
dispozi1ii;
- A fost aSigurata consilierea juridica !?i participarea in cadrul comisiilor desemnate prin
dispozitia Primarului;
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- A fost asigurata asistenla juridica la audienlele desfa~urate In cadrul Primariei
municipiului Turnu Magurele, precum ~i consultanla juridica persoanelor fizice ~i juridice,
In limitele competenlelor legale;
- Tn calitate de autoritate tutelara, institulia a fost citata In dosare privind diferite cauze;
- S-a asigurat consultanla juridica asocialiilor de proprietari In cadrul compartimentului de
sprijin constituit la nivelul instituliei;
- A fost realizata procedura de afi~are a publicaliilor de vanzare ~i a citaliilor trimise
conform Codului de procedura civila ~i a Codului de procedura penala;
- A fost realizata evidenla persoanelor condamnate carora Ii s-au aplicat pedepse
complementare.
- A asigurat reprezentarea !?i suslinerea intereselor instituliei Intr-un numar de 35 cauze
aflate pe rolul instanlelor de judecata avand obiecte diferite:
- 11 cauze au fost ca~tigate ;
- 10 cauze au fost pierdute ;
- 14 cauze sunt In curs de judecata In 2017;
Situalia litigiilor pe anul 2017 dupa obiectul cauzelor:
- Acliuni In constatare !?i fond funciar - 19 cauze: 5 ca!?tigate, 9 pierdute ~i 5 pe rol.
Acliunile In constatare pierdute de Primaria municipiului Turnu Magurele, in numar de
9 cauze, reprezinta acliuni In constatare !?i acliuni de partaj judiciar intre persoane fizice !?i
In care a fost citat !?i Municipiul Turnu Magurele ~i/sau Comisia locala de fond funciar,
acliuni in baza carora instan,ele de judecata au stabilit dreptul de proprietate conform art.
35 din Codul de procedura civila, care reprezinta singura cale In realizarea dreptului de
proprietate pentru persoanele fizice.
Actiunile privind Legea 18/1991 pierdute au constat In rectificarea titlurilor de
proprietate.
- Acliuni In contencios administrativ - 3 cauze: 1 ca~tigate ~i 2 cauza pe rol ;
- Acliuni privind litigii de munca - 3 cauze: 3 ca!?tigate ;
-Acliuni privind plangeri contraven,ionale - 2 cauze: 1 cauza pierduta ~i 1 cauza pe rol ;
- Acliuni privind pretenlii - 3 cauze pe rol;
- Acliuni privind Legea 10/2001- 1 cauza pe rol;
- Acliuni privind ordonanta pre~edin'iala - 2 cauze: 1 cauza ca~tigata ~i 1 cauza pe rol;
- Acliuni privind reziliere contract - 1 cauza ca~tigata;
- Acliuni privind obligalia de a face - 1 cauza pe rol.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA
;

in conformitate cu actele normative Tn vigoare, activitatea Compartimentului
Administratie
, Locala in anul 2017, a fost axata Tn principal pe urmatoarele obiective:
1.Cre~terea operativitalii in scopul solulionarii cererilor, sesizarilor ~i reclamaliilor
cetatenilor;
,
2.Participarea ceta1eneasca la selectarea priorita1i1or ~i luarea deciziilor de interes local;
3.Fundamentarea proiectelor de dispozilii ~i hotarari emise de autoritali1e locale;
4.Finalizarea circuitului actului administrativ, prin arhivarea documentelor ~i conservarea
fondului arhivistic;
5.Realizarea cadrului optim tehnico - organizatoric pentru desfa~urarea activitali10r
specifice administraliei publice locale.
La nivelul Compartimentului Administralie Loca/a s-au urmarit urmatoarele aspecte:
a) Pregatirea ~i participarea la ~edinte pe domenii de activitate ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local;
b) Pregatirea ~i participarea la ~edin1ele in plen ale Consiliului Local, realizandu-se
urmatoarele activita1i:
- primirea ~i inregistrarea materialelor de la compartimentele de specialitate ale primariei;
- verificarea documentatiei ~i corectarea / intocmirea proiectelor de hotarare;
- redactarea ordinei de zi ~i a proiectelor de hotarare in forma finala;
- multi plica rea materialelor;
- invitarea tertelor persoane interesate, daca este cazul;
- pregatirea mapelor fiecarei comisii ~i executivului primariei;
- remiterea materialelor respinse de comisii ~i inaintarea la serviciile de specialitate;
- pregatirea materialelor avizate favorabil, in vederea prezentarii lor in plen;
- redactarea proceselor - verbaIe ale ~edintelor in plen ale Consiliului Local;
- aducerea la cuno~tin1a publica a hotararilor Consiliului Local prin afi~are la sediul
Primariei;
- comunicarea in termen a hotararilor catre Institulia Prefectului Jude~ului Teleorman ~i
celor interesati;
- evidenla ~i aducerea la cuno~tin1a publica a Dispozitiilor Primarului ~i comunicarea
acestora Institutiei Prefectului Judetului Teleorman.
in ceea ce prive~te ~edintele Tn plen ale Consiliului Local, in anul 2017, acesta s-a
intrunit in 26 de sedinte, din care: 12 ordinare, 4 extraordinare si 10 sedinte de indata.
in aceste ~edinte s-a adoptat un numar total de 197 hotarari.
,

,

J

t

I
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Tn aceea~i perioada, primarul a emis 1966 dispozitii, eviden,a fiind linuta de
Compartimentul Administra,ie Locala, compartiment care asigura Tnregistrarea ~i
comunicarea acestor acte administrative.
S-a urmarit modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate.
Referitor la circula,ia actelor, prin registratura generala s-au primit, inregistrat ~i
expediat 42.000 cereri, acte ~i documente atat primite din afara, cat ~i emise de serviciile
primariei.
Au fost inregistrate ~i solu,ionate, in termen, 20 de reclamalii.
S-a intocmit Nomenclatorul arhivistic la nivelul instituliei Primariei municipiului Turnu
Magurele care, de altfel, a fost ~i confirmat de catre Arhivele Nalionale.
Cu privire la activitatea de organizare ~i conducere a arhivei, s-a asigurat climatul de
pastrare ~i conservare ~i s-au preluat documentele din anul anterior.
S-au eliberat extrase, copii, certificate pe baza documentelor existente Tn arhiva, in
numar de 750.
S-a intocmit lista de selec,ionare a documentelor cu termen de pastrare expirat, in
vederea aprobarii de catre Direc\ia Arhivelor Statului.
S-a continuat activitatea privind punerea in aplicarea a prevederilor Legii nr.10/2001
respectiva Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romania.
Autoritatea Electorala Permanenta a ac\ionat pentru delimitarea ~i actualizarea listelor
electorale permanente, precum ~i alte acliuni menite sa asigure eviden\a persoanelor cu
drept de vot.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, CADA5TRU 51 CON5ULTANTA AGRICOLA

Compartimentul fond funciar, cadastru ~i consultan\a agricola asigura in principal
secretariatul tehnic al comisiei locale a municipiului Turnu Magurele pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole ~i forestiere. Tn acest sens au
fost efectuate verificari asupra situa,iei juridice a terenurilor agricole aflate in proprietatea
persoanelor fizice, s-au intocmit un numar de 32 titluri de proprietate.
De asemenea, au fost solutionate
un numar de 210 solicitari si
,
, comunicari inaintate
Primariei municipiului Turnu Magurele de catre persoane fizice ~i juridice, precum ~i de
catre institulii de stat (Prefectura Teleorman, Consiliul judelean, Tribunal, Oficiul de
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cadastru ~i pUblicitate imobiliara, Agenlia domeniilor statului, Direclia pentru agricultura,
Polilie, Judecatorie etc) referitoare la modul de aplicare a legilor proprietalii.
Totodata, au fost elaborate si
, finalizate un numar de 22 documentatii,
, intocmite in
vederea emiterii de ordin al prefectului pentru stabilirea sau atribuirea in proprietate a
terenului intravilan aferent casei de locuit, in conformitate cu art. 27 alin (21) ~i 36 alin (2),
(3) ~i (6) din Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
in materie de cadastru, in anul 2017 s-a aprobat delimitarea Unitalii Administrativ
Teritoriale - Municipiul Turnu Magurele, prin corectarea erorilor aparute pe limita de hotar
cu localitalile invecinate: U.A.T. Lila, U.A.T. Islaz, U.A.T. Ciuperceni, U.A.T. Traian, in
conformitate cu Ordinul Prefectului - Jude1 Teleorman - nr. 618 din 10.12.2015, lucrare
finalizata ~i depusa la O.C.P .1. Teleorman cu acordullocalita1ilor invecinate.
in conformitate cu prevederile legale, au fost verificate ~i avizate un numar de 112
schi1e ale terenurilor agricole puse in posesie persoanelor indreptalite de catre comisia
locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole ~i
forestiere a municipiului Turnu Magurele, in vederea completarii ~i inscrierii
documentaliilor tehnice in cartea funciara a municipiului Turnu Magurele.
Tot in cadrul compartimentului, au fost finalizate 70 documentalii intocmite in
conformitate cu Legea nr. 17 / 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan ~i de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societalilor comerciale ce delin in administrare terenuri
proprietate publica ~i privata a statului cu destina1ie agricola ~i infiin1area Agen1iei
Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, toate documentatiile fiind avizate pozitiv la
vanzare de catre Ministerul Apararii Nationale ~i Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale
prin Direclia pentru Agricultura Teleorman.
Pe ramura de consultanla agricola, in cadrul compartimentului s-a acordat 0 atenlie
deosebita producatorilor agricoli - persoane fizice ~i juridice, asigurandu-se 0 stransa
colaborare intre ace~tia ~i institulii precum Direclia pentru Agricultura Teleorman, Agenlia
pentru Finantarea Investiliilor Rurale, Agen1ia de P1ati ~i Interventie in Agricultura
Teleorman si, Garda de Mediu Teleorman.
in decursul anului 2017 au fost demarate lucrarile de inregistrare sistematica la
nivelul municipiului Turnu Magurele pentru un numar de aproximativ 2200 imobile situate
in extravilanul municipiului.
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PRIMARIA TURNU MAGURElE

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

La nivelul compartimentului registrul agricol, s-a acordat 0 importanV~ deosebita
intocmirii ~i ~inerii la zi a registrului agricol pentru anii 2015 - 2019, atat pe suport de hartie
cat ~i in format electronic. in eviden~ele registrului agricol sunt inregistrate un numar de
4.753 pozi~ii ale gospodariilor popula~iei cu domiciliul in municipiul Turnu Magurele, 279
pozi~ii ale persoanelor cu domiciliul in alta localitate ~i 31 pozitii ale persoanelor juridice cu
sediul social in municipiul Turnu Magurele sau in alta localitate.
La cererea persoanelor interesate s-au eliberat, in urma verificarilor in teren, un
numar de 67 atestate de producator agricol si 67 carnete de comercializare. Totodata au
fost eli berate aproximativ 10.000 de adeverinte cu privire la datele inscrise in registrul
agricol.
Tot in anul 2017, a fost completat registrul unic de eviden~iere a terenurilor agricole
ocupate cu vi\a de vie, actualizandu-se cu inca 35 pozilii.
Au fost inregistrate 1.121 contracte de arendare incheiate intre proprietar,
uzufructuar sau alt de~inator legal de bunuri agricole (arendator) ~i arenda~, referitoare la
exploatarea bunurilor agricole pe 0 durata determinata ~i la un pret stabilit de parli.
La nivelul compartimentului, in anul 2017, a fost derulat proiectul "Solutii informatice
integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic ~i managementul
activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consifiul Judetean
Teleorman ~i 15 unitati administrative teritoriale", asigurandu-se instruirea personalului de
specialitate ~i baza materiala necesara pentru desfa~urarea activitatii in sistem informatic
a registrului agricol.
S-a procedat la actualizarea datelor inscrise in registrul agricol in format electronic.

)
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT EDUCATIE, SANATATE, CULTURA. SPORT, ONG-URI,
COMUNICARE SI RELA Til PUBLICE

Organizarea ~i func\ionarea activita\ii In cadrul compartimentului este reglementata
de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, OG.nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Autoritatile publice sprijina activitatea asociatiilor, fundatiilor ~i federatiilor ~i sunt
obligate sa puna la dispozitia acestora informatiile de interes public, In conditiile legii .
Scopul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica,
este acela de a spori gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean,
de a stimula participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative ~i la
elaborarea actelor normative, precum ~i de a spori gradul de transparenta In administratia
publica.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, reprezinta 0
concretizare a asigurarii ~i respectarii de catre statui roman a unui drept constitutional al
cetateanului : liberul acces la informatie, prevazut In art. 31 din Constitutia Romaniei.
Tn conditiile desfa~urarii unui program de lucru, conform prevederilor legale, numarul
persoanelor care au beneficiat de servicii de comunicare ~i rela\ii publice a fost In anul
2017 de aproximativ 2 000 persoane.
Perfectionarea personalului In scopul cre~terii randamentului ~i a calitatii serviciilor
oferite cetatenilor, referitoare la:
- informarea ~i asistarea cetatenilor In mod direct, In scris sau cu ajutorul
materialelor informative;
- elaborarea materialelor informative ~i a formularelor tip pentru simplificarea
procedurii de Intocmire a documentatiilor ~i de eliberare a actelor solicitate de cetateni;
- Indrumarea cetatenilor
catre institutiile
abilitate si, care nu sunt sub controlul
,
,
autoritatilor
locale;
,
- Intocmirea Raportului privind transparenta decizionala pe anul 2016, precum ~i
a Buletinului informativ, conform L.544/2001 ;
- mentinerea Increderii cetatenilor In integritatea ~i impar\ialitatea autoritatii publice
printr-un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine ~i eficienta.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENTA A PERSOANELOR TURNU MAGURELE

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Turnu Magurele
asigura intocmirea, pastrarea, evidenta ?i eliberarea actelor de stare civila, a actelor de
identitate, cat ?i desfa?urarea activitatilor de primire a cererilor ?i de eliberare a actelor
de identitate, in sistem de ghi?eu unic.
Pe parcursul anului 2017 au fost intreprinse urmatoarele activitati:
au fost solutionate in termen legal cererile cetatenilor privind eliberarea
car\ilor de identitate, precum ?i a car\ilor de identitate provizorii, s-au
desfa?urat activitatile specifice de aplicare a vizelor de re?edinta, de
operare a mentiunilor operative ?i a mentiunilor privind schimbarea
domiciliului din Romania in strainatate ;
au fost preluate in registrul permanent de evidenta a populatiei datele
privind copiii nou-nascuti in baza comunicarilor de na?tere trimise de
Primariile care au inregistrat faptul, fiind luati in evidenta un numar de
462 de nou-nascuti;
,

")

a fost actualizata baza de date in urma comunicarilor de modificari
intervenite in statutul civil al copiilor cu varsta de 0-14 ani ?i al
persoanelor in urma divor\ului, schimbarii de nume/prenume, modificari
de cod numeric personal;
actele de identitate ale decedatilor,
actele de identitate si
de
,
, cartile
,
alegator retrase au fost distruse conform proceselor verbale;
au fost operate mentiunile de deces in urma borderourilor trimise de
serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, respectiv de
primarii;
au fost intocmite raportarile lunare I trimestriale !?i transmise la Serviciul
Public Comunitar de Evidenta
a Persoanelor Teleorman.
, Judetean
,
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institutiei noastre au fost inregistrate 9 cereri divort, din care 2 cereri au fost clasate (
partile au renuntat).
Cu privire la stabilirea mo~tenitorilor fata de persoanele decedate s-au inregistrat
186 cereri pentru deschiderea procedurilor succesorale ~i au fost comunicate birourilor
notariale.
Au fost eliberate un numar de 29 de extrase multilingve ale actelor de stare civil a
din care: 22 de na~tere ~i 7 de casatorie.
La cererea persoanelor interesate au fost eliberate 1550 de certificate de stare
civila din care:
955 certificate de nastere;
,
239 certificate de casatorie;
356 certificate de deces.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN
Raport

privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2017
desfa~urata la nivelul Municipiului Turnu Magurele
Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfa~urata atat la
nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primariei municipiului Turnu Magurele
cat ~i la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entitatilor subordonate sau
aflate sub autoritatea acesteia.
Raportul este destinat atat conducerii entitatii, care poate aprecia rezultatul
muncii auditorilor interni, cat ~i Unitalii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public
Intern denumita U.C.A.A.P.1. prin Direclia Generala Regionala a Finanlelor Publice, in
vederea emiterii raportului anual, precum ~i Camerei de Conturi Teleorman, fiind unul
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Compartimentul resurse umane are ca principala misiune analiza si propuneri
privind organigrama, statui de func,ii cu numarul de posturi din aparatul propriu de
specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice cu sau fara personalitate juridica
infiintate si organizate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele.
In anul 2017 a fost elaborata documenta\ia necesara in vederea supunerii
dezbaterii ~i aprobarii de catre Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele a
structurilor organizatorice ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local ~i anume:
• raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de
func\ii;
• proiectulorganigramei;
• proiectul statului de func\ii.
In intervalul 01.01.2017 - 31.12.2017 au fost scoase la concurs un nr. de 9 functii
publice de executie si 4 posturi de personal contractual iar un nr. de 12 salariati au
sus\inut examenul de promovare in grad profesional pentru care compartimentul
resurse umane a asigurat secretariatul comisiilor de examen.
La nivelul compartimentului s-au desfasurat si urmatoarele activitati specifice:
intocmirea planului de ocupare a func\iilor publice;
evidenta decJaratiilor de avere si interese ale functionarilor publici;
eliberarea de adeverinte privind calitatea de salariat;
au fost intocmite si gestio nate dosarele profesionale ale functionarilor publici
precum ~i dosarele personale ale personalului contractual, conform
prevederilor legale;
- s-a efectuat inregistrarea in baza de date on line a Inspectoratului T eritorial de
Munca contractele individuale de munca prin programul Revisal.
- s-a urmarit mentinerea legaturii permanente cu Agentia Nationala a
Functionarilor Publici, rapoartele si informarile fiind inaintate in termen.
- s-au efectuat lucrari privind incheierea, modificarea, ~i incetarea raportului de
serviciu,~ilsau a contractu lui de munca pe perioada nedeterminata ~i determinata
pentru personalul Aparatului de specialitate al primarului.
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- au fost realizate proceduri privind angajarea si pensionarea personalului din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice
infiintate si organizate sub autoritatea Consiliului Local.
In cursul anului 2017 s-au facut perfectionari pe specialitali de fiecare data cand
a necesitat insusirea si punerea in practica a actelor normative, in special a celor privind
reforma administratiei publice locale.

PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENTUL 5ECURITATE 51 5ANATATE iN MUNCA

In anul2017
- nu s-au inregistrat accidente de munca sau imbolnaviri profesionale.
s-au elaborat instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca si riscuri
pentru fiecare meserie ;
a fost intocmit Planul de Prevenire si Protectie pe locuri de munca ;
s-a constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Primariei
Municipiului Turnu Magurele conform deciziei nr.1382/31.1 0.2017;
s-a efectuat instructajul generalla angajarea noilor salariati, iar la finalul
instructajului au fost date teste de verificare ;
s-a efectuat instructajul periodic si s-a consemnat in fisele individuale de
instruire;
s-a realizat evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionaia
a lucratorilor conform prevederilor Legii 319/2006
s-a efectuat controlul medical periodic la angajare si ulterior angajarii si au fost
emise fise de aptitudini ;
au fost intocmite anexe la fisa postului privind responsabilitatile ce Ie revin
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
s-au efectuat controale la toate locurile de munca in vederea urmaririi si
constatarii modului de respectare a masurilor impuse de legislatia in vigoare ;
s-a convocat si intrunit Comitetul de Securitate si Sanatate conform Legii
319/2006 si a fost incheiat procesul verbal de sedinta in data de 06.11.2017.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERV/C/UL PUBLIC DE AS/STEHT). SOCIALA

in cadrul Serviciului public de asisten1a sociala, activitatea a fost canalizata in
cursul anului 2017 pe realizarea urmatoarelor obiective:
- Solu1ionarea cazurilor deosebite: familii dezorganizate sau descompuse in urma
divortului ori decesului unuia dintre parin1i, persoane varstnice, bolnave sau fara
intre1inatori legali, familii numeroase fara venituri sau cu venituri mici, familii care au in
componen1a persoane cu handicap grav sau accentuat, minori care au savar~it
infracliuni in vederea efectuarii expertizei medico -legale;
- Acordarea ajutorului social ~i a ajutorului pentru incalzirea locuinlei cu lemne,
carbuni ~i combustibili petrolieri conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Acodarea unor ajutoare de urgenla familiilor sau persoanelor care se afla in
situ alii deosebite, datorate starii precare de sanatate, calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor sau altor cauze temeinic justificate ~i ajutoare de inmormantare pentru
beneficiarii de ajutor social ~i membrii familiilor acestora;
- Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuin1ei cu lemne, carbuni ~i combustibili
petrolieri, cu gaze naturale ~i energie electrica pentru persoane cu venituri mici
acordate in condiliile O.U.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece
cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i efectuarea
anchetelor sociale beneficiarilor ajutorului de incalzire cu energie electrica;
- Solutionarea cazurilor persoanelor varstnice care necesita aSistenla sociala
conform Legii nr.17/2000 privind aSisten1a sociala a persoanelor varstnice cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- Protectia speciala a persoanelor cu handicap grav ~i handicap accentuat;
- Efectuarea de anchete sociale in vederea obtinerii dreptului la serviciile sociale
la Centrul de gazduire temporara pentru persoane aflate in dificultate, Centrul de
ingrijire de zi, Cre~ele de copii nr.1 ~i nr.7;
- Punerea in aplicare a Legii nr. 277 1 2010 republicata cu modificarile si
,
completarile ulterioare, privind alocalia pentru sustinerea familiei;
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Au fost solutionate diverse cereri ~i sesizari prin anchete sociale , acordarea de
drepturi speciale persoanelor cu handicap - 560 anchete sociale - deficienta
,
functionala accentuata.
Tn urma verificarilor efectuate de angajalii sociali ai serviciului la domiciliul
persoanelor cu handicap grav si asistentilor personali ai acestora, nu s-au constatat
cazuri de incalcare a obliga\iilor de munca sau a normelor de comportare in realizarea
sarcinilor ce revin asistentilor personali.

4 . Asistenta medicaJa comunitara
Tn municipiul Turnu Magurele asistenla medicala comunitara se acorda prin
Serviciul public de asistenta sociala in cadrul caruia sunt angajate doua asistente
medicale comunitare. Urmare activitatii desfa~urate de asistentele medicale comunitare
in colaborare cu medicii de familie din municipiul Turnu Magurele au fost identificate
urmatoarele categorii de persoane in cursul anului 2017 :
- persoane varstnice fara familie -. 20;
- persoane vulnerabile carora Ii s-au administrat medicamente prescrise de
medicii de familie - 31;
-. adulti cu risc medico-social - 115;
- gravide cu probleme sociale (minore ~i familii defavorizate) - 54;
- gravide care au efectuat consultatii prenatale - 46;
- gravide consiliate medical - 51;
- nou nascuti
- 123;
- varstnici (peste 65 de ani) cu probleme de sanatate (boli cronice) - 2292;
- copii neinscri~i la medicul de familie - 400;
- copii nevaccinati antirujeolic - 399.
Asigurarea asistenlei medicale in punctele de prim ajutor, organizate pe
perioada caniculei.
5. Centrul de gazduire temporara pentru persoane aflate In dificultate este unitate
publica de aSistenta sociala cu 0 capacitate maxima de 35 locuri prin intermediul caruia
se furnizeaza servicii sociale ~i servicii de ingrijire social-medicala.
Angajatii Serviciului public de asistenla sociala intocmesc documentele necesare
institutionalizarii temporare si anume : efectueaza ancheta sociala, intocmesc planul de
servicii, programul individualizat de ingrijire ~i fi!?a de evaluare complexa, dispozitia de
aprobare a accesului in aceasta unitate !?i contractul pentru acordare de servicii
sociale.
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Tn anul 2017 media asista~ilor care au beneficiat de serviciile centrului este de 24
persoane femei ~i barba~i.
6. Centrul de fngrijire de Zi unitate publica de asisten\a sociala cu 0 capacitate de
10 locuri, functioneaza Tn baza Legii nr.272/2004 privind protec\ia ~i promovarea
drepturilor copiilor ~i furnizeaza urmatoarele servicii sociale :
a) educare;
b) Tngrijire !;)i asisten~a;
c) socializare ~i petrecerea timpului liber;
d) consiliere psihologica pentru copil ~i familie.
Serviciile se realizeaza de catre personalul specializat cu pregatire in domeniu.
Angajatii centrului intocmesc documentele necesare institu\ionalizarii temporare ~i
anume : efectueaza ancheta sociala, intocmesc planul de servicii, programul
individualizat de ingrijire ~i fi~a de evaluare complexa, iar angajatii Serviciului Public de
Asisten\a Sociala intocmesc dispozi\ia de aprobare a accesului in aceasta unitate ~i
contractu I pentru acordare de servicii sociale.
Tn anul2017 media asista\ilor care au beneficiat de serviciile centrului este de 10
persoane fete ~i baieti.
7. Cresele de copii nr. 1 si nr.7
Tn municipiul Tunu Magurele func\ioneaza doua Cre~e de copii nr.1 ~i nr.7, cu
program prelungit intre orele 6.00 - 18.00, fiecare cu cate 0 singura grupa de copii.
in anul ~colar 2016 - 2017 Cre~a nr. 1 a avut inregistrati un numar de 19 copii iar
Cre~a nr.7 a avut inregistrati un numar de 11 copii. Tn timpul anului ~colar anterior
media copiilor care au beneficiat de serviciile ambelor cre~e de copii este de 11 pentru
Cre~a nr.1 si 10 pentru Cre~a nr.7.
Copiii primesc doua meniuri principale ~i doua gustari.
8. Cabinetul medical sco/ar
in municipiul Turnu Magurele sunt infiin\ate ~i functioneaza cabinete medicale
~colare ~i puncte de prim ajutor dupa cum urmeaza :
- patru cabinete medicale ~colare aflate in incinta liceelor din municipiu Colegiul National "Unirea", liceul Teoretic" Marin Preda", Colegiul Tehnic, "Gen. David
Praporgescu", liceul Tehnologic "Sf. Haralambie";
- doua puncte de prim ajutor situate in incinta salilor de sport ale ~colilor
Gimnaziale nr.1 ~i nrA din municipiul Turnu Magurele ;
- un cabinet medical ~colar situ at in Policlinica municipala.
Pe parcursul anului 2017, cabinetele medicale ~colare ~i punctele de prim ajutor ce
deservesc unitatile ~colare din Turnu Magurele, au avut urmatoarele activitati:
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- efectuarea triajului epidemiologic la toate scolile, dupa vacanta de iarna, cu
aplicarea masurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistati cu pediculoza si/sau
scabie si raportarea situatiei triajului la directia de sanatate publica - supravegherea
starii de sanatate si realizarea programelor de sanatate;
- efectuarea examinarilor medicale de bilant a starii de sanatate, la elevii din clasele
I - XII si prescolarii din grupa mica ,cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale
scolare, cu trimiterea la specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de
specialitate a tuturor celor cu abateri in starea de sanatate si consemnarea rezultatelor
examenelor de specialitate in fisele medicale scolare;
- efectuarea controlului periodic al copiilor (somatometrie, aprecierea acuitatii
vizuale ~i auditive) ~i interpretarea datelor privind dezvoltarea fizica a tuturor elevilor;
- participarea cadrelor medicale din cadrul C.M.Scolar la actiunile ~colilor in cadrul
activitatii U$coala altfel"- ore de educatie sanitara,deprinderea acordarii primului ajutor,
concursuri sportive;
- asigurarea aSistentei medicale la concursurile

~i

olimpiadele

~colare;

- asigurarea asistentei medicale la simularea examenului de bacalaureat si evaluare
nationala;
- asigurarea asistentei medicale la examenul de bacalaureat
clasa a VIII-a;

~i

evaluarea nationala

- asigurarea asistentei medicale in zilele declarate caniculare, in punctele de prim
ajutor special amenajate;
- asigurarea aSistentei medicale in cazul imbolnavirilor, cu eliberarea de retete ~i
adeverinte medicale pentru elevii care absenteaza de la orele de curs pe perioada
imbolnavirii; vizarea scutirilor medicale eliberate de medicii de familie si medicii
speciali~ti;

- participarea alaturi de angajatii Serviciului Public de ASistenta Sociala la
identificarea copiilor nelnscri~i la medicul de familie;
- intocmirea centralizatoarelor de

sfar~it

de an

~colar.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

)

Pe linie de protecilie civila, In anul 2017 s-au organizat ~i desfa~urat activitali
specifice de proteclie civil a ~i interventii In situ alii deosebite, pentru protectia populaliei
~i a bunurilor materiale ale municipiului, dupa cum urmeaza:
- actualizarea comisiilor ~i formatiunilor de protectie civila ale municipiului ~i
agen1i\or economici;
- Intocmirea programelor de pregatire a comisiilor de specialitate ~i formatiunilor
de proteclie civila;
- actualizarea planului de aparare Impotriva dezastrelor ~i stabilirea fortelor ~i
mijloacelor necesare intervenliilor;
-asigurarea bazei tehnico-materiale, necesara intervenliilor, aplicaliilor,
antrenamentelor, etc.;
- menlinerea sistemului de alarmare in functiune, acesta fiind necesar mai ales in
condiliile actuale, cfmd In teritoriu se pot produce calamitali naturale date de factorii
meteorologici, hidrologici ~i de alta natura ce se pot solda cu pierderi materiale ~i
umane deosebite;
- interventia operativa in cazul apariliei situaliilor de urgenta generate de
precipitatii abundente prin inundarea unor gospodarii aflate In zonele depresionare din
municipiul Turnu Magurele: Strada Plopilor, Primaverii, Luncii, Gradinilor, Cai~ilor,
Rampa Garii;
- asigurarea permanenlei la nivelul Primariei municipiului Turnu Magurele, in
urma avertizarilor primite de la organele competente - Inspectoratul pentru Situalii de
Urgenla Teleorman, Prefectura judelului Teleorman, pentru 0 buna monitorizare a
evenimentelor .
- participarea periodica la instruiri privind situaliile de urgenla organizate de catre
Inspectoratul pentru Situalii de Urgenla Teleorman;
-verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor la nivelul Primariei municipiului
Turnu Magurele;
- organizarea de centre de prim ajutor in cazul emiterii de avertizari privind
fenomene meteo deosebite(canicula);
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- actualizarea datelor angajatilor Primariei municipiului Turnu Magurele, privind
mobilizarea la locul de munca .
In cadrul acestui compartiment au mai fost solutionate reclamatiile!sesizarile
ceta1enilor, precum ~i solicitarile organelor abilitate in domeniul situa1iilor de urgen1a.
PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT ADMINISTRA TlV

)

In anul 2017,
compartimentul a ac1ionat pentru intre1inerea ~i dotarea
corespunzatoare a tuturor obiectivelor din cadrul Primariei municipiului Turnu Magurele.
Totodata prin compartimentul administrativ s-a realizat igienizarea birourilor cat ~i
a obiectelor sanitare existente in cadrul Primariei municipiului Turnu Magurele.
In ceea ce prive~te intre1inerea, in cursul anului 2017 s-au efectuat repara1ii de
stricta necesitate la cladiri ~i instala,iile acestora, fie electrice, fie sanitare, astfel ca
institutia sa se poata incadra in parametrii normali de functionare. S-au efectuat lucrari
de zugraveli in unele birouri.
Pentru desfa~urarea activita1ii s-a asigurat aprovizionarea cu rechizite, imprimate
tipizate, consumabile, intretinere ~i repara1ii, conform necesarelor emise de serviciile ~i
compartimentele din cadrul Primariei municipiului Turnu Magurele.
Rechizitele, consumabilele pentru birou, cartu~e, tonere cat ~i alte servicii
necesare pentru functionarea in conditii optime, au fost achizitionate prin sistemul de
achizitie publica SEAP.
Consumul de combustibil s-a facut cu respectarea cotelor de carburanti avand in
vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 162!14.12.2015, nefiind depa~iri ale
acestor cote.
S-au efectuat de asemenea reparatii ale autovehiculelor aflate in dotare ~i s-au
ini1iat proceduri privind intocmirea actelor necesare circulatiei pe drumurile publice
(rovinieta, asigurarea RCA, asigurare CASCO).
Compartimentul administrativ a asigurat pregatirea salii de ~edin1a cu ocazia
diferitelor manifestari ce au avut loc in cursul anului 2017 la sediul Primariei Municipiului
Turnu Magurele.
Pe parcursul sezonului rece, personalul din cadrul compartimentului administrativ
a asigurat distribu1ia agentului termic necesar pentru incalzirea sediului Primariei
municipiului Turnu Magurele.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

s. C. LOCAL URBAN S.R.L.

)

Prin H.C.L nr. 48/03.04.2012 s-a infiinlat S.C. Local Urban S.R.L., societate ce a
preluat activul ~i pasivul de la S.C. Administrare Urbana S.R.L. avand ca obiect
principal de activitate - administrarea ~i gestionarea bunurilor aparlinand domeniului
public ~i privat al Municipiului Turnu Magurele.
Structura organizatorica a S.C. LOCAL URBAN S.R.L. este formata din mai multe
compartimente direct productive ~i compartimente de gestionare a contractelor de
inchiriere de pe domeniul public.

ACTIVITATIDESFAsURATE
J

in conformitate cu obiectul de activitate, principalele activitali desfa~urate prin
compartimentele sale au fost:

A. Lucrari de igienizare, reparatii ~i intretinere la majoritatea institutiilor de
invatamant locale( ~coli, gradinite, licee) , dupa cum urmeaza :

Nr.

Crt

1.

~--

Institutii
, de
invatamant
locale
,

Scoala Gimnaziala
"Mircea cel Batran"

--------------

Lucrari efectuate
Inlocuirea gardului de pe latura Str.
Oborului, a gardului despartitor cu
Gradinita
, Nr.1 si
, turnarea unei
platforme de beton pentru depozitarea
gunoiului menajer.
Lucrari de reparalii ~i reamenajari
curente (zugraveli lavabile, montare
faianla, vopsitorii in ulei la pereli).
Lucrari la instalalia electrica pentru
alimentarea unui numar de 9 lampi de
semnalizare ie~ire (PSI).
-----------

Valoare
(lei)

45.754,61

lei

27.501,04 lei

569,36 lei

-
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110.1

14.984,91

7.773,44 lei

Est.

de
locale

Valoare

Lucrari efectuate
cu

4.

I _. -_.. "}- cu Program
Prelungit Nr.7

I....

I;;;;~i·i~-,;ari ~:

a

1_ •• __ ;;: •• _1:

racordului

-

7

in..... <:Ic:!<:>

cu
la coroul

cu
pe

I
1

8.

I Total

General

(cu

activitate al Primarului

Turnu Miigurele

anul2017

B. Lucrari de iluminat public
B1. Au fost executate lucrari de mentenan~a la re~eaua de iluminat public l?i montare a
80 lampi stradale noi, pe raza Municipiului Turnu Magurele, asigurandu-se astfel 0
buna functionare a iluminatului public pe timp de noapte;
Valoarea acestor lucrari de mentenanta la re~eaua de iluminat public a fost de:
260.645,2 lei
B2. Au fost executate lucrari de montare instalatii iluminat ornamental-festiv pentru
sarbatorile de iarna 2017+2018.
Valoarea acestor lucrari de montare instalatii iluminat ornamental-festiv a fost de:
59.933,94 lei
C. Lucrari de toaletare

~i

taiere arbori de pe domeniul public

S-au executat lucrari de toaletare l?i taiere arbori de pe domeniul public, lucrari ce au
rezolvat In mare parte sesizarile cetatenilor privind siguranta l?i buna functionare a
retelei de iluminat public. Valoarea acestor lucrari a fost de: 145.448,42 lei
D. Lucrari de confectionare

~i

montare gard metalic din piasa bordurata

Au fost executate lucrari de Imprejmuire a zonelor verzi aferente blocurilor de locuinte
din zona A (zona centrala) l?i zona B (zona Taberei) a Municipiului Turnu Magurele cu
762,5 m gard metalic bordurat.
Valoarea acestor lucrari a fost de: 36.329,81 lei

)

E. Lucrari de intretinere
si
t
, reparatii
, strazi si
, trotuare cu mixturi asfaltice si
, beton
marca C20/25 (B350)

.

.

E1. Au fost executate urmatoarele lucrari de Intretinere strazi si trotuare cu mixturi
asfaltice la cald marca BA8 ~i beton marca C20/25 ( B350 ) astfel:
-Iucrari de Intretinere l?i reparatii a unei suprafete de 575 mp din trotuarul situat pe
partea dreapta a strazii Vlad Tepes pe sensul tronsonului cuprins Intre Str. Oituz l?i Str.
Cuza Voda cu mixtura asfaltica marca BA8;
- lucrari de Intre~inere l?i reparatii cu mixtura asfaltica la cald marca BA8 a unei
suprafete de 636 mp pentru drumul de legatura Intre str. Arge~ ~i str. Luncii;
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rOl"\!=:or!=:otii

trotuar 9i parte
cu beton marca
marca BA8 (936mp) De strada

a call de acces din
Spitalului Municipal Turnu
cu
la cald marea BA8 Tn suprafaFiI
din eurtea I-'olicllniell MUnlClpale, cu
asfaltica la
marea
Tn
920 mp;
Tntretinere trotuar
Cpt.
a tronsonului
+ Str. Avantului), eu mixtura
la eald marca BA8
mp.
eu mtxtun
la eald
si
Valoarea aeestor
,
si a 118
beton marca
a fost de:
marea BAS
380.706,18
I

intretinere
C:""'~'JI'I
plombari eu
,
in zona A
asfaltiee eu aplieare la rece in suprafa,a de 1
9i zona B (zona Taberei) a Municipiului Turnu Magurele;
luerari de intretinere strazi prin plombari eu mixturi asfaltiee eu
la reee a fost
279.714,05

mixtura

intretinere
reparatii pareari eu beton marea C20/25 ( 8350 )
la eald marea BA8

Au fost
si mixtura
I

urmatoarele luer<3ri de
cald marea

parcari eu beton marea

turnare beton marca B350 in suprafata
255 mp ~i montare borduri la
zona A
a
marea B350 in suprafala de 560 mp ~i montare borduri
Turnu Maaurelel. din zona C a

beton

465 mp 9i montare borduri la bloeurile
mp

0

mp !?i
de 190 mp 9i
borduri
01 din zona B
a Municipiului Turnu Magurele;
435 mp 91 montare boraun In zona
a Munieipiului Turnu Magurele;
1094 mp 9i ""nn?<:>
a Munieipiului Turnu
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-

beton
suprafata
din zona B
de
beton in
Y7 (Sc.A,
D), Y6

570 mp lj>i ""....... m:::!
a
mp lj>i
zona A
C)

de

110

zona
ooraun In zona
a
in zona
Turnu
zona

zona A
suprafaia
370

a
suprafala
1 mp lj>i ""l"'Int~
zona
din zona A
centrala) a
Magurele;
turnare
in
380 mp lj>i
lj>i
".."..".",.0 la cald marca BA8 in suprafata de 2401 mp
din zona A (zona
de
de 1134
din zona A
c~ntr~1
intretinere
beton marca
,
"" .....,f''''';,..... 2401 mo marca
6983 mo si
, mixtura
I"iCH',t ..""

G. Lucrari de montare

urban
cu
ce au fost
Magurele;
placut in

in zona A
calitalii

morllor si, .... r"t"",.,r.'Ol'
Valoarea ac€~sto
Lucrari de
Au fost
scopul

marcaje rutiere
marcajele

I. Lucrari de

de
circulatie, campletand

ifi,..,~H""

lj>i

aviochimica De domeniul
de dezinsectie
, urbana cu
(cu
fata
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Turnu

7

Valoarea acestor lucrari a fost de: 90.932,62 lei

J. Lucrari de Intretinere sistem rutier prin reprofilare

~i

balastare

Au fost executate lucrari de reprofilare (in patru etape) ~i balastare sistem rutier, In zona
C (cartier Magurele ~i Odaia) a Municipiului Turnu Magurele;
Valoarea acestor lucrari a fost de: 116.438,75 lei
K. Lucrari de deszapezire
Au fost excutate lucrari de deszapezire (in doua etape) pe strazile
Municipiul Turnu Magurele.
Valoarea acestor lucrari a fost de: 81.901,01 lei

)

L. Lucrari de reparatii

~i

~i

caile de acces din

montaj indicatoare rutiere

Au fost executate lucrari de montare indicatoare rutiere in numar de 52 buc. ~i lucrari de
montare a unui numar de 280 buc. limitatoare de viteza cu folie reflectorizanta (
"dispozitive de calmare a traficului" ) pentru buna circula\ie pe strazile municipiului.
Valoarea acestor lucrari a fost de: 63.597,55 lei
M. Lucrari de cosire si
a pasunii
municipale.
, curatare
,
,
Au fost executate lucrari de cosire ~i cura\are a pa~unii municipale in conformitate cu
planul tehnic de intretinere 9i imbunata\ire a pa~unii municipale pe anul 2017;
Valoarea acestor lucrari a fost de: 41.873,02 lei
N. Lucrari de gestionare a cainilor fara stapan
)

Au fost executate servicii de ecarisaj pentru un numar de 37 caini in valoare de:

9.354,53 lei
O. Lucrari de reparatii

~i

amenajare statii de transport public

S-au executat lucrari de repara\ii la sta\ia de transport public persoane din strada Walter
Maracineanu ~i s-au construit 2 sta\ii de transport public persoane, amplasate in urmatoarele zone:
- 1sta\ie pe strada Oltului Nr.215;
- 1 sta\ie pe strada G-ral Praporgescu in zona cladirii "Caminul Tineretului nr.1"
Valoarea acestor lucrari a fost de: 7.727,82 lei
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P. Lucrari de reparatii si intretinere echipamente cu care sunt dotate locurile de
"
,
joaca din Municipiului Turnu Magurele
Valoarea acestor lucrari a fost de: 30.690,04 lei
Q. Lucrari de conservare cladiri cu piasa proteclie verde

Au fost montate la exteriorul cladirilor "Caminul Tineretului nr.1" situata pe strada G-ral
Praporgescu, plase de proteclie in suprafala de 600 mp, care sa asigure protejarea
c1adirii pana la data cand vor fi executate lucrarile de renovare.
Valoarea acestor lucrari a fost de: 3.904,39 lei
R. Lucrari de intrelinere ~i reparatii a monumentelor istorice din Municipiul Turnu
Magurele
Au fost executate lucrari de Tntrelinere, ce au constat Tn chituirea placilor din marmura
existente ~i montarea unor placi de traveretin pe suprafelele lipsa.
Valoarea acestor lucrari a fost de: 25.895,92 lei

S. Lucrari de intretinere ~i reparatii pe domeniul public al Municipiului Turnu
Magurele (fantanile arteziene din zona "Ciuperca" ~i Parc Municipal)
Au fost efectuate urmatoarele lucrari:
- lucrari de intrelinere a fantanilor arteziene cu vopsitorii cu vopsele speciale;
- repararea sistemului de iluminat cu spoturi a fantanilor arteziene;
- lucrari de reparalii a zonei perimetrale a tantanii arteziene din Parcul Municipal prin
montare de borduri stradale;
Valoarea acestor lucrari a fost de: 26.509,19 lei
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L

iN ANUL 2017
s.c. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. a fost infiin\ata in anul 2013 prin
reorganizarea pe ·cale administrativa a Serviciului public "Salubritate" Turnu Magurele
prin H.C.L. nr.63/27.05.2013.
Conform HCL 120/30.08.2017 capitalul social cuprinde 560 parti sociale , cu
valoarea nominala de 10 lei/parte sociala l?i este de\inut dupa cum urmeaza:
• Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele de\ine 99,83% din partile socia Ie,
respectiv 559 parti sociale cu valoare de 5590 lei;
• S.C. LOCAL-URBAN S.R.L. Turnu Magurele de\ine 0,8% din partile sociale,
respectiv 1 parte sociala cu valoarea de 10 lei.
In anul 2017 s-au produs modificari in valoarea l?i structura capitalului social prin
subscrierea la capitalul social , in natura a autoturismului Daewoo Leganza in valoare de
4600 lei.

•
•
•

Obiectivele societatii
Men\inerea cura\eniei pe domeniul public;
Asigurarea func\ionalita\ii cailor publice pe tot parcursul anului l?i prin activita\i de
deszapezire pe perioada sezonului rece COD CAEN 8129;
Intretinerea l?i modernizarea zonelor verzi la nivelul municipiului Turnu Magurele
COD CAEN 8130-Activitate de peisagistica ;

s.C . SALUBRITATE-TURNU S.R.L. este organizata ~i functioneaza pe baza
urmatoarelor principii:
a) protec\ia sanata\ii popula\iei;
b) autoritate locala l?i descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea fa\a de ceta\eni;
d) conservarea l?i protec\ia mediului inconjurator;
e) asigurarea calitatii l?i continuita\ii serviciului;
f) administrarea corecta l?i eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata
a unitatilor administrativ-teritoriale l?i a bunurilor publice;
g) securitatea serviciului;
h) dezvoltarea durabila.
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in anul 2017 s-au executat lucrari de pregatire a terenului prin degajarea de
diferite materiale, defri!?ari, mobilizarea solului, lucrari de nivelare, finisare, a!?ternere
pamant vegetal !?i insamantare gazon in suprafata totala de 5000 mp.
in primavara anului 2017, s-au executat lucrari de dezmu!?uroire !?i taieri de
corectie la trandafiri in numar de 1100 buc., lucrari de mobilizare a solului !?i pregatire a
acestuia in vederea plantarii. S-au executat lucrari de plantari flori etapa I in numar de
25840 buc. !?i etapa a II-a in numar de 15407 buc., in total un numar de 41247 buc.
in vederea mentinerii starii de sanatate fitosanitare a vegetatiei din spatiile verzi
s-au luat masuri de prevenire a raspandirii bolilor !?i daunatorilor !?i s-au executat lucrari
de combatere a acestora prin stropirea cu substanle fitosanitare.
S-au executat, pe tot parcursul anului 2017, lucrari de cosire a gazonului in
suprafata de 268154 mp ~i lucrari de tuns gard viu - 3160 mp. Tn toamna anului 2017 s
au executat lucrari de scos flori dupa sezon !?i lucrari de mobilizare manuala a solului Tn
vederea pregatirii terenului pentru plantat. Astfel, Tn toamna anului 2017, s-a plantat 0
suprafata de 1438 mp cu bulbi de lalele care vor Tnflori Tn primavara anului 2018.
Pe tot parcursul anului 2017 s-au desfa!?urat lucrari de udat flori !?i gazon cu
furtunul de la autocisterna.
In vara anului 2017 s-a amenajat 0 zona de 80 mp in zona central a cu mulci si
marmura sparta.
S-au executat lucrari privind plantari de trandafiri pe domeniul public - 150 buc.
Tn anul 2017 s-au executat lucrari premergatoare activitatii de semanat seminle
pentru producerea de material dendrofloricol Tn cadrul serelor de flori pentru plantarea
acestuia pe domeniul public Tn primavara anului 2018.
Venituri realizate in cadrul sectorului Zone verzi 399.917,26 lei TVA inclus.
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. a avut, Tn anul 2016, ca obiect de activitate
planificarea, organizarea cat !?i controlul activitatilor desfa!?urate pe domeniul public de
catre beneficiarii Legii 416/2001 - Legea privind venitul minim garantat cu modificarile !?i
completarile ulterioare.
Tn anul 2017, S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.a fost achizitionat ,prin licitatie
,
deschisa un utilaj pentru maturat stradal- automaturatoarea Renault D 12 Scarab
Merlin Hydrostatic.
Din punct de vedere al politicilor economice si
, sociale, conducerea societatii
, are
ca obiectiv asigurarea desfa!?urarii obiectului de activitate Tn conditii de profitabilitate,
ceea ce ar conduce la punerea Tn practica a unor programe investitionale cu impact
direct asupra cre!?terii performan\ei economice a societatii.
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

COMPARTIMENT IT

Compartimentul IT are ca principala mlSlune asigurarea desfa~urarii activitalii
informalionale din cadrul administraliei publice in vederea oferirii de servicii prom pte ~i
de calitate catre populalie, transparenla ~i deschidere catre cetaleni.
Tn primul trimestru al anului 2017 au fost achizitionate prin intermediul
compartimentului achizilii publice peste 20 stalii de lucru noi insemnand at at desktop-uri
cat ~i notebook-uri. Astfel au fost desfa~urate urmatoarele activitali specifice:
• instalarea ~i configurarea staliilor de lucru;
• instalarea ~i configurarea sistemelor de operare;
• instalarea programelor informatice necesare fiecarui compartiment al institu1iei.
Au fost achizilionate ~i un numar de 10 imprimante multifunclionale de relea necesitand
instalarea ~i configurarea acestora Tn funclie de solicitarile serviciilor ~i
compartimentelor instituliei.
Cre~terea numarului de stalii de lucru a insemnat si reconfigurarea relelei interne
LAN ~i a relelei de internet:
• extinderea fizica a relelei de internet;
• conectarea noilor stalii de lucru ~i a imprimantelor de relea;
• adaptarea ~i inlocuirea distribuitoarelor de internet necesare noilor calculatoare
instalate.
Implementarea noilor solulii informatice Tn parteneriat cu Consiliul Judelean
Teleorman, necesare compartimentului registratura ~i registru agricol a Tnsemnat
acordarea de suport tehnic ~i instruire a utilizatorilor.
Tn acela~i timp pentru asigurarea deschiderii instituliei catre cetaleni ~i
contribuabili a fost instalat Tn Parcul Municipal un punct de acces liber internet in
colaborare cu operatorul de internet ~i telefonie Telekom Romania SA, precum ~i
modernizarea paginii de internet a instituliei conform necesitali10r actuale.

•

Au fost efectuate ~i urmatoarele activitati permanente:
aSigurarea functionarii optime a componentelor active ~i pasive de infrastructura;
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