ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
PRIMAR

RAPORT ANUAL
privind starea economică, socială şi de mediu
a comunei Aluniş, judeţul Prahova
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) litera a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, primarul prezintă consiliului local, pe primul trimestru, un raport anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
Prin urmare vă supun atenţiei Raportul anual privind starea economică, socială
şi de mediu a comunei Aluniş pentru anul 2010.
În vederea asigurării unei totale transparenţe instituţionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
şi ale Legii nr. 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţii de interes public, acest
raport va putea fi consultat de toţi cetăţenii interesaţi.
Date generale
 Suprafaţa localităţii – 2.678 ha;
 Populaţia localităţii - 3.623 persoane;
 Reţeaua de drumuri a comunei Aluniş este formată din DJ 214 Telega-BrebuAluniş şi DJ 101T Valea Doftanei-Bertea-Aluniş-Vărbilău, din aceste două
drumuri judeţene se ramifică drumurile de interes local;
 Comuna Aluniş este unul din punctele de pe traseul străbătut de Drumul
Fructelor;
 Comuna Aluniş beneficiază de următoarele utilităţi: energie electrică, iluminat
public, serviciu public de salubrizare, telefonie, cablu TV.
Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu
interesele generale ale comunei Aluniş, pe baza atribuţiilor prevăzute de lege.
Activitatea Primăriei Aluniş a fost orientată înspre îndeplinirea obiectivelor
stabilite pentru anul 2010, în aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a celorlalte
atribuţii stabilite de lege şi de alte acte normative.
În exercitarea mandatului potrivit competenţelor prevăzute de lege, în anul
2010, primarul comunei Aluniş, în calitatea sa de şef al administraţiei publice
organizată la nivelul acestei comune, a emis un număr de 852 dispoziţii, cu caracter
normativ sau individual.
Dintre acestea un număr de 20 dispoziţii au fost emise pentru convocarea
Consiliului Local Aluniş, 12 dispoziţii pentru convocarea în şedinţe ordinare şi 8
dispoziţii pentru convocarea în şedinţe extraordinare.
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, toate proiectele de acte normative au fost aduse la cunoştinţă publică şi a fost
organizată o dezbatere publică în data de 27 februarie 2010 la sediul Căminului

Cultural, unde au participat un număr de 200 de cetăţeni. Ordinea de zi a acestei
şedinţe a fost următoare:
- Bugetul local al comunei Aluniş pentru anul 2010;
- Investiţiile ce urmează a fi realizate în comuna Aluniş în anul 2010;
- Asigurările de sănătate.
Hotărârile Consiliului Local cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă
publică prin afişaj la sediul primăriei cât şi pe site-ul proriu, iar cele cu caracter
individual au fost comunicate celor interesaţi.
În anul 2010 nu au fost depuse solicitări de informaţii de interes public. Aceasta
se explică prin transparenţa totală în activitatea desfăşurată, informaţiile de interes
public fiind afişate la timp.
În ceea ce priveşte soluţionarea petiţiilor în anul 2010 au fost înregistrate un
număr de 20 de petiţii, care au fost rezolvate în termenul legal şi cu respectarea legii.
Nu întodeauna există posibilitate, chiar dacă a fost depus tot efortul necesar din partea
autorităţilor locale, de rezolvare a anumitor litigii între cetăţeni, prin urmare în anul
2010 s-a înregistrat un caz care s-au adresat instanţei privind grăniţuirea între
proprietăţi.
STAREA ECONOMICĂ
Starea economică a comunei Aluniş, raportată la anii anteriori, se încadrează în
tendinţa naţională, zona noastră fiind şi ea afectată de recesiunea economică.
Pe fondul reducerii activităţii industriale, un procent redus al forţei de muncă a
migrat spre sectorul privat ce desfăşoară activităţi în sectorul comercial şi al prestărilor
de servicii.
O mică parte a populaţiei a demarat unele activităţi economice pe baza liberei
iniţiative, activităţi puternic afectate în anul trecut de cadrul economic general al ţării
noastre.
În comuna Aluniş îşi desfăşoară activitatea un număr de 24 agenţi economici,
dintre care 6 au un alt obiect de activitate decât cel comercial.
În ceea ce priveşte agricultura, micii proprietari de teren din comuna Aluniş au
beneficiat de sprijinul autorităţilor locale pentru obţinerea subvenţiilor prin APIA. De
astfel de subvenţii au beneficiat 52 de persoane pentru terenuri, 4 persoane pentru
stupărit, 5 persoane pentru creşterea ovinelor, 1 persoană pentru creşterea caprinelor şi
6 persoane pentru creşterea bovinelor.
Cu toate aceste în ultimii ani se constată o scădere a numărului de bovine şi
caprine , dar o creştere a numărului de ovine.
2008
2009
2010
Bovine
287
177
174
Caprine
340
324
270
Ovine
2.360
2.599
2.669
O preocupare majoră a administraţiei locale în anul 2010 a fost şi modul de
aplicare a Legilor proprietăţii.
Au fost acordate un număr 16 titluri de proprietate.
Trebuie să remarc totodată şi neîmplinirile acestui domeniu şi anume
neacordarea titlurilor de proprietate pentru cele trei parohii, precum şi existenţa a încă
12 cereri pentru care nu s-a realizat punerea în posesie şi nu s-a demarat procedura de
acordare a titlurilor de proprietate.

Pentru aplicarea legislaţiei privind regimul construcţiilor, în anul 2010 s-au
emis, la nivelul comunei Aluniş un număr de 33 de autorizaţii de construire din care
11 pentru realizarea de locuinţe, case de vacanţă şi anexe gospodăreşti.
Pentru modernizarea şi dezvoltarea urbanistică a comunei noastre au fost
întocmite 5 studii de fezabilitate pentru asfaltarea drumurilor locale şi pentru
realizarea a două poduri ( punctul Vasile Marin şi punctul Vasilica Adam-Cărpinoasa).
Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând ,
bunăstarea cetăţenilor comunei Aluniş, au fost obiectivele principale în anul 2010 .
S-au urmărit:
 întreţinerea şi modernizarea continuă a domeniului public;
 întreţinerea, repararea, modernizarea drumurilor secundare (uliţe,drumuri
agricole) din comună.
Astfel în anul 2010 a fost asfaltat 1,150 km (600 m –uliţă Strâmba-sat Aluniş şi
550 m –uliţă Ghinea – sat Ostrovu), au fost întreţinute prin balastare alţi 8 km de
drumuri secundare, au fost realizate podeţe şi şanţuri pentru scurgera apelor
meteorice pe 3 drumuri secundare- Valea Copilului, Vălcelari şi Valea Mare,
rezolvând probleme importante de acces la locuinţele şi proprietăţile din aceste zone,
s-au realizat 65 m de apărare mal pârâul Aluniş în punctul Vălcelari şi mal pârâul
Cărpinoasa în punctul Popa.
 Repararea şi modernizarea Căminului Cultural şi a anexelor acestuia prin
refacerea trotuarelor perimetrale, a soclului, a tencuielilor şi vopsitoriilor
exterioare.Lucările de modernizare au constat în darea în exploatare a centralei
termice, în izolarea sălii mari cu polistiren şi în instalarea de aparate pentru
climatizare. Anexele modernizate sunt grupul sanitar, şi anexa-depozit precum
şi în acoperirea terasei cu o copertină pe structură metalică;
 asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli;
 întreţinerea sistemului de iluminat public;
 continuarea proiectului “Sistem micozonal de alimentare cu apă potabilă a
localităţilor Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic”.
În anul 2010 a fost atribuită execuţia acestei lucrări, în anul 2011 se vor demara
lucrările la acest proiect şi pe teritoriul comunei noastre.
Valoarea investiţie este de 4.000.000 euro.
Deoarece susţinerea unor programe de dezvoltare locală are la bază şi o
contribuţie proprie, a comunităţii locale, în anul 2010 s-a pus accent pe colectarea
resurselor proprii, astfel la finele anului gradul de colectare a impozitelor şi taxelor
locale a fost de 97,95%.

În totalul veniturilor încasate în anul 2010 trebuie să evidenţiez încasările
realizate din câteva activităţi proprii, şi anume:
- încasări din închirierea buldoexcavatorului: 7.340 lei;
- încasări din închirierea Căminului Cultural: 15.903 lei;
- încasări din Piaţa comunală: 64.159 lei;
- încasări din închirierea terenului polisportiv: 29.142 lei.
Chiar dacă în anul 2010 încasările realizate se află la un nivel mai scăzut faţă de anii
precedenţi trebuie remarcat că aceste activităţi contribuie în continuare la bugetul
local.
Pentru anul 2010 execuţia bugetului local se prezintă astfel:

STAREA SOCIALĂ
Ca urmare a condiţiilor generale specifice, prezentate anterior, rata şomajului la
nivel de comună s-a menţinut în anul 2010 la cote ridicate de 10 % cu aproape trei
puncte procentuale peste media naţională înregistrată la finele anului 2010 (7,3%) .
Facem menţiunea că în calculul acestui indicator s-au luat în calcul doar
persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj.
Majoritatea celor cu domiciliul stabil în zonă este formată din familii cu venituri
medii şi mici.
În sprijinul acestei afirmaţii aduc următoarele cifre privitoare la numărul de
persoane care au beneficiat de diverse prestaţii sociale.

Nr.
crt.
1.
2.

Prestaţia socială

Nr. de beneficiari

Cereri aprobate pentru ajutorul
de încălzirea locuinţei
Cereri aprobate pentru alocaţie
de susţinerea familiei

390

%
în totalul populaţiei
comunei
10,76

55

1,5

Cheltuielile lunare cu ajutorul social în anul 2010 a fost în medie de 7.283 lei,
iar numărul de titulari beneficiare de 53 persoane/lună. Suma totală cheltuită pentru
ajutor social în anul 2010 a fost de 87.400 lei.
Pentru cazuri excepţionale, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2010,
s-au acordat ajutoare de urgenţă în sumă de 600 lei.
Se menţine tendinţa migratorie către străinătate .
STAREA MEDIULUI
Teritoriul comunei Aluniş este situat în zona Subcarpaţii Prahovei, zonă
caracterizată prin relief destul de fragmentat.
Comuna Aluniş este încadrată de zone colinare la nord şi sud. Comuna Aluniş
are o altitudine medie de cca 550 m, în zona locuită altitudinea fiind de 400 m,
maxima este de 740 m în zona nord-vestică la limita administrativă cu comuna Brebu,
minima fiind de 380 m la ieşirea din teritoriul administrativ al comunei (în sud-est).
Datorită acestei poziţionări comuna Aluniş este încadrată în categoria
localităţilor submontane.
Principalele ecosisteme naturale prezente în comună sunt:
- ecosistemul agricol submontan – fâneţe şi păşuni naturale, terenuri agricole
de mici dimensiuni;
- ecosistemul forestier – păduri şi alte terenuri cu destinaţie forestieră.
Pentru conservarea şi protecţia mediului în comună, în anul 2010, ca şi în anii
anteriori, s-au ecologizat cursurile de apă din comună. Acest lucru a fost posibil prin
antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor social şi prin buna funcţionare a
serviciului local de salubritate.
Pentru împiedicarea poluării aerului
şi pentru reducerea disconfortului
populaţiei s-a acţionat pentru buna aplicare a hotărârii Consiliului Local Aluniş pentru
arderea controlată a vegetaţiei.
În concluzie apreciez că starea economică, socială şi de mediu a comunei
Aluniş a înregistrat în anul 2010 o evoluţie uşor descendentă în principal datorită
crizei din aceste domenii care afectează întreaga ţară.
În ceea ce mă priveşte îmi reafirm totala disponibilitate pentru a susţine şi
contribui la dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Aluniş.
Primarul comunei Aluniş
Iulian-Cristian Bîgiu

