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           Domnilor consilieri, doamnelor, stimaţi invitaţi, 

 

          În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 1, lit. „b” și alin. 3 lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 pivind Codul Administrativ, primarul comunei prezintă Consiliului Local, 

în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ teritoriale. 

            În calitate de primar al Comunei Tătărani, am conturat și definitivat o mulțime 

de proiecte utile pentru comunitate, am continuat să duc la îndeplinire la modul cel 

mai serios resposabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte 

nevoile și urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe 

dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Întreaga activitate a Consiliului Local și a 

executivului s-a desfășurat în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, având 

totodată, în vedere, propunerile fǎcute de consilieri, locuitorii comunei şi personalul 

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Tătărani. 

        După cum ştim cu toţii, anul 2020 a fost un an greu și de neuitat datorită 

virusului COVID -19, cu multe încercări pentru noi toți dar prin voința Bunului 

Dumnezeu l-am dus cu bine până la capăt. Implicațiile pandemiei asupra activității  

economice atât la nivel internațional cât și la nivel  naţional s-au manifestat şi asupra 

Comunei Tătărani deoarece politica fiscal-bugetară a fost orientată către combaterea 

efectelor negative ale pandemiei, urmând ca după depășirea acesteia să se reia 

măsurile de relansare a economiei. Viaţa de zi cu zi a unor categorii de cetăţeni este în 

continuă degradare datorită pierderii locurilor de muncă, datorită îngrădirii  unor 

activități comerciale aducătoare de profit, ceea ce face ca încrederea în autorităţile 

statului să fie în continuă diminuare.  Insuficienţa resurselor băneşti, la bugetul local, 

pare să nu-i intereseze pe locuitorii comunei, aceştia aşteptând realizarea unor 

investiţii importante şi, în acelaşi timp foarte necesare, fără ca ei să-şi aducă aportul 

minim, şi, mai mult, fără să se intereseze de costul acestora. 

     Cu toate acestea, prin accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală 

precum şi fonduri de la bugetul local s-a reuşit derularea unor proiecte şi atragerea 

unor sume importante de bani pentru investiţii menite să ridice nivelul de trai al 

locuitorilor comunei Tătărani, după cum urmează: 

 

  



 Obiective de investiții finalizate: 

1.Perfectare documente teren pompe apă Gheboieni.  

2. Profilare și pietruire  pe  drumurile agricole (intravilan-extravilan) din satul 

Gheboieni și anume: Filimon, Școală și Loturi. 

3.  Extindere sistem iluminat public stradal  în satele Căprioru și Tătărani cu finanțare 

de la bugetul  local. 

4.Amenajare spațiu de recreere  zona PECO Gheboieni. 

5. S-au întocmit documentații de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Cămin 

Cultural Căprioru și sediu nou de  Primărie. 

       Obiective de investiții în derulare : 

1. Construire și dotare dispensar medical în satul Căprioru, stadiul fizic al lucrărilor 

fiind realizat în procent de 90%. 

2. Reabilitare , modernizare , extindere și dotare clădire Școala Generală cu clasele I-

VIII din satul Căprioru cu finanțare de la bugetul de stat și de la bugetul local, stadiul 

fizic al lucrărilor fiind realizat în procent de 70%. 

3. Asfaltare străzi în Comuna Tătărani pe o lungime de 2 km  în  asociere cu Consiliul 

Județean Dâmbovița, după cum urmează:  strada Dinculești din satul Priboiu ; străzile 

Aninoasa și Oprești din satul Căprioru și drumul Aninoasa-Pisicești-Oprești din satul 

Căprioru. Pentru aceste lucrări CJ Dâmbovița a achitat în totalitate partea sa de 

cofinanțare în anul 2020. În anul 2021 lucrarea se va finaliza cu sume alocate de la 

bugetul local. 

4. Modernizare sistem alimentare cu apă în satul Gheboieni prin POIM în cadrul 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul 

Dâmbovița în valoare de 10.135.865,24 Euro fără TVA, cota de cofinanțare de la 

bugetul local fiind de 202.717,30 Euro fără TVA. 

5. Este în lucru documentația privind înființarea rețelei inteligente de alimentare cu 

gaze în Comuna Tătărani. 

6. S-a întocmit documentație tehnică pentru asfaltare drumuri locale pe o lungime de 

7 km, după cum urmează: străzile Izvorului, Cerbului, Sălciilor, Ruznacilor, Bisericii, 

Băltăcioaia, Buciument, Sponcea, din satul Gheboieni; străzile Sultănești, Bisericii, 

Iancului, Zorilor, Ogrăzilor, Stroiești din satul Căprioru; străzile Săndulești, Zoica, 

Nucilor,Târcina, Gogoșești, Sturzeanca, Priboiu-Deal, Cimitirului din satul Priboiu și 

străzile Bradului , Stadionului din satul Tătărani. 

 



              Alte obiective avute în vedere: 

 

- Reabilitare pod peste râul Dâmbovița pe DJ 702M prin asociere cu Consiliul 

Județean Dâmbovița cu contribuție de 50%. 

- Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural Căprioru în cadrul Programelor 

CNI. 

- Reabilitare, extindere și dotare Grădinița Priboiu, obiectiv aflat în analiză în 

cadrul Programelor CNI . 

- Reabilitare, extindere și dotare Grădinița Căprioru, obiectiv aflat în analiză în 

cadrul Programelor CNI . 

- A fost ridicat pe SICAP proiect + execuție pentru sistemul de canalizare în 

Comuna Tătărani. prin POIM în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița în valoare de 

10.135.865,24 Euro fără TVA, cota de cofinanțare de la bugetul local fiind de 

202.717,30 Euro fără TVA. 

  

                   Pe linie bugetară, 

            

          Bugetul local pe anul 2020 a constat în venituri proprii din taxe și impozite de 

la populație  în sumă de 783.910 lei la care se adaugă cote și sume defalcate din 

impozitul pe venituri și TVA, pentru cheltuieli descentralizate și echilibrarea 

bugetelor locale, în valoare de 6.344.735 lei. 

        Principalele surse de venituri proprii, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, sunt: 

impozitul pe clădiri, impozitul pe teren intravilan-extravilan, impozitul pentru 

mijloace de transport, taxe pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de construire, 

taxe speciale, concesiuni,  amenzi, închirieri și  alte taxe. 

      Analizând sursele de venituri distincte, pe fiecare indicator de venituri, se constată 

următoarele: 

1. Impozit pe clădiri:  

- Debit –  703.579 lei, 

- Încasat – 157.152 lei, 

- Rămăşiţă – 546.427 lei. Încasări  în procent de 22 %. 

2. Impozite şi taxe pe teren intravilan: 

- Debit – 707.893 lei, 

- Încasat – 186.415 lei,  

- Rămăşiţă – 521.478 lei. Încasări în procent  de 26 %. 

3. Impozit teren extravilan:  

- Debit – 389.132 lei, 

- Încasat – 74.366 lei,  

- Rămăşiţă –314.766 lei. Încasări  în procent de 19 %. 

4. Taxa pe mijloace de transport:  

- Debit – 456.725  lei, 

- Încasat – 241.208 lei,  

- Rămăşiţe – 215.517 lei. Încasări în procent de 53 %. 



5. Concesiuni şi închirieri: 

- Debit – 17.781 lei, 

- Încasat – 17.781 lei, 

- Rămăşiţe – 0 lei.Încasări în procent de 100%.  

6. Amenzi: 

- Debit – 840.291 lei, 

- Încasat – 125.171 lei, 

- Rămăşiţe – 715.120 lei. Încasări în procent de 15%.  

7. Alte impozite şi taxe (taxă timbru, taxe racord apă și electrica, taxe eliberare 

certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certificate de înregistrare) . 

- Debit – 40.236 lei, 

- Încasat – 23.473 lei, 

- Rămăşiţă – 16.763 lei. Încasări în procent de 58 %. 

       Gradul de încasare pentru debite curente a fost de 79%. 

 

         În vederea recuperării restanţelor, se impune ca și în anul 2021, Biroul 

Financiar- Contabilitate, prin persoanele responsabile cu evidența și încasarea taxelor 

și impozitelor locale, să întreprindă acțiuni menite să conducă la  recuperarea 

majorității debitelor restante, atât de la populaţie, cât şi de la persoanele juridice, 

urmând să se aplice toate mijloacele legale ( înştiinţări, somaţii, propriri, sechestre, 

executări silite). 

        

          O activitate importantă – la nivelul comunei – este respectarea disciplinei în 

construcţii şi modul de eliberare a autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de 

urbanism, în condiţiile legii. Astfel, în anul 2020 au fost eliberate un nr. de 33 

autorizaţii de construire, 66 certificate de urbanism, 15 autorizații racord energie 

electrică și 48 autorizații racord  apă. Au fost încheiate 17 procese verbale de recepție 

și 17 fișe de calcul pentru regularizare taxe. Tot pe linie de urbanism trebuie specificat 

faptul că s-a finalizat intabularea străzilor aprobate prin nomenclatorul stradal din cele 

patru sate componente ale Comunei Tătărani –Căprioru, Tătărani, Priboiu și 

Gheboieni .              

       În anul 2020 activitatea culturală desfășurată în incinta căminelor culturale de pe 

raza localității a scăzut datorită restricțiilor impuse de pandemie, prin Ordonanțele de 

Urgență care au interzis organizarea de nunţi, botezuri, cununii, mese festive și alte 

evenimente cu caracter social. Până la apariția restricțiilor mai sus menționate au avut 

loc câteva evenimente, în speță botezuri și cununii, de pe urma cărora s-au încasat în 

jur de 3.000 lei reprezentând taxe închiriere și s-a organizat petrecerea pentru ziua 

femeii ,,8 MARTIEʺ. Însă o schimbare îmbucurătoare s-a produs în cadrul Bibliotecii 

Comunei Tătărani, prin creșterea numărului de cititori la 356 față de 339 în anul 2019.     

În decursul anului 2020 au fost difuzate și consultate un număr de 2795 de volume  și 

s-au desfășurat 19 activități / evenimente față în față și online la care au luat parte un 

număr de 720 de participanți. 

       În domeniul administraţiei publice locale, în decursul anului 2020,  activitatea s-a 

materializat prin înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, asistenţă socială, 

registru agricol prin eliberare de adeverinţe de rol, certificate/atestate  de producător, 

bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, completarea şi ţinerea la zi a registrului 

agricol, etc. 



         În anul 2020 s-au înregistrat un număr de 75  de acte şi fapte de 

stare civilă, astfel: 

- acte pentru nou- născuţi – 7   (transcrieri ale actelor înregistrate în străinătate), 

- căsătorii – 14 ( 0 transcrieri înregistrate în străinătate),   

- decese –  54  (din care o  transcriere a actelor înregistrată în străinătate ), 

-divorțuri-  0 . 

          S-au eliberat un nr. de 126 certificate de stare civilă, astfel: 

-  28  certificate de naştere, 

-  30  certificate de căsătorie, 

-  68  certificate de deces. 

         În anul 2020 s-au operat și transmis un număr de 276 comunicări de  menţiuni la 

exemplarul I. Mențiuni  comunicate pentru exemplarul II au fost în număr de 201 

operate în exemplarul I și comunicate la exemplarul II din care 75 au fost primite. 

   Mențiuni comunicate la alte localități au fost în nr. de 75. 

     Rectificări – 1 act deces. 

        Pe parcursul anului 2020 s-au înregistrat un nr. de 31 scrisori şi petiţii care au 

fost formulate de cetățeni, cu privire la conflicte și neînțelegeri vizând limite de 

proprietate, situații privind protecția mediului, silvice, dar și situații privind disciplina 

în coonstrucții,  petiții care au fost soluţionate în termenul legal de 30  zile. 

         Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a consiliului local este 

şedinţa, context în care, pe parcursul anului 2020 au fost adoptate în Consiliul Local 

un nr. de 52 de hotărâri şi au fost emise de către primar un nr. de 232 dispoziţii.  

Trebuie menţionat faptul cǎ, toate hotararile consiliului local şi dispoziţiile primarului 

au contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la rezolvarea serviciilor de 

interes local, la dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, demonstrând 

cǎ avem capacitatea sǎ ducem la bun sfârştit angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm 

totodatǎ principiile care trebuie sǎ guverneze întreaga noastra activitate publica: 

legalitatea, transparenta, responsabilitatea, eficienta, si oportunitatea. 

          O altă preocupare a autorităţilor locale este sprijinirea şi protecţia  persoanelor 

defavorizate cu probleme speciale, aflate  în dificultate, care din cauza unor motive de 

natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a 

realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viată. Asistența 

socială din cadrul Primăriei Tătărani vine în sprijinul acestor categorii de persoane 

pentru ca aceștia să beneficieze de condiții cât de cât decente. Acest lucru se reflectă 

prin documentele întocmite și emise pe parcursul anului după cum urmează:  

  - S-au întocmit un număr de : 

    a)  67 dosare privind acordarea  dreptului  la ajutorul social, potrivit Legii 

416/2001 cu modificările si completările ulterioare. 

     b)  11 dosare privind dreptul la alocația de susținere a familiei, 

     c) 10 dosare privind acordarea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței cu 

lemne, potrivit OUG 70/2011 cu modificările și completările ulterioare. 



      d) 85 de indemnizații ale persoanelor cu handicap grav, potrivit Legii 448/2006 

cu modificările și completările ulterioare. 

      e) 6 dosare privin stimulent inserție. 

      f) 16 dosare privind indemnizație creștere copil conform OUG 1/2010 cu 

modificările și completările ulterioare. 

      g) 42  dosare privind alocația de stat potrivit Legii 61/1993 cu modificările și 

completările ulterioare. 

     h) un dosar privind sprijin lunar pentru îngrijirea copilului cu handicap cu 

vârsta cuprinsă între 0-7 ani. 

  - Sânt încadrați în muncă 17 asistenți personali ai persoanei cu handicap grav, din 

care o persoană este suspendată pentru concediu creștere copil până la vârsta de 2 

ani, astfel încât numărul asistenților personali retribuiți a ajuns la 16. 

          Împreună cu managerul de caz din cadrul  Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului-Dâmbovița s-a oferit sprijin în efectuarea de anchete 

sociale cu privire la copiii care beneficiază de plasament aflați în grija asistenților 

maternali din comuna Tătărani.   

- Tot în anul 2020 s-au acordat două ajutoare de urgență în cuantum de 1.500 lei, 

pentru Dumitrașcu Aurora suma de 1.000 lei și suma de 500 lei pentru Solomon  

Elena Eliana .      

-  S-au întocmit  un nr. de: 

a) 4 anchete sociale pentru acordarea de burse sociale în cadrul Programului 

„Bani de liceu”,  

b) 5 anchete sociale pentru divorţ cu minori, 

c) 10 anchete sociale privind înscrierea preșcolarilor la creșă, 

d)  4 anchete sociale pentru evaluarea copiilor cu CES, 

e) 2 anchete sociale pentru punere sub interdicție.  

f) 18 anchete sociale pentru scutire taxă habitat, 

g) 12 anchete sociale pentru scutire taxă rovinietă persoane cu handicap. 

 

   Cu privire la încadrarea în muncă pe parcursul anului 2020 în cadrul Primăriei 

Tătărani  nu s-a modificat organigrama, numărul de salariați fiind 26.  

Un aspect foarte important de menționat este acela al prevenirii și combaterii 

poluării mediului înconjurător, fapt pentru care s-au întreprins măsuri de colectare a 

deșeurilor menajere abandonate pe domeniul public de anumite personae, acțiuni de 

toaletare a arborilor din zonele de acces, decolmatarea șanțurilor pentru fluidizarea 

apelor pluviale. Pe parcursul  anului 2020 pe raza comunei Tătărani au avut loc 10 

incendii minore ca urmare a  acțiunilor de igienizare a terenurilor agricole, miriștelor 

sau arderii resturilor menajere prin folosirea focului deschis și un incendiu la o 

gospodărie din satul Tătărani unde a fost nevoie de intervenția pompierilor.  

Din cele relatate mai sus reiese o mică parte din activitatea desfășurată pe 

parcursul întregului an de către personalul primăriei, dar după cum știți și 

dumneavoastră munca depusă este mult mai elaborată pentru satisfacerea cerințelor 

complexe ale cetățenilor. Pe linie de administraţie publică, nu ne putem declara, în 



totalitate mulţumiţi deoarece  tot timpul există loc de mai bine și vom încerca să ne 

adaptăm din mers la schimbările și modificările ce vor apărea în decursul anului. 

 

            Domnilor consilieri, 

          În materialul prezentat, v-am relatat în mare realizările anului 2020, dar şi unele 

acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi vor 

implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali care au înţeles că tot ceea ce 

se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra 

dezvoltării comunei noastre. 

           Prin urmare, doresc să transmit mulțumiri consilierilor şi personalului 

primăriei, pentru sprijinul acordat în realizarea tuturor obiectivelor şi vă urez ca anul 

2021 să fie un  an bun cu sănătate, prosperitate, pace, înțelegere, un an plin de bucurii 

şi împliniri, alături de cei dragi. 

 

          Vă mulţumesc, 

 

 

P R I M A R, 

PĂTRU CONSTANTIN 


