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l. Starea economici a comunei Luizi Calugara in anul 2018

ln conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) din Legea 21512001 privind administra[ia

publici locali, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare, primarul indeplineste atribulii

referitoare la bugetul local, respectiv exerciti functia de ordonator principal de credite, intocmeste
proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare

consiliului local, initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea

de titluri de valoare in numele unitatii administrativteritoriale gi verifici, prin compartimentele de

specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului

social principal, cat si a sediului secundar.
Conform executiei bugetare a Trezoreriei Bacau si a evidentei proprii, la data de 31.12.2018,

situatia financiara a UAT Comuna Luizi Calugara se prezinta astfel:

- lncasari realizate:
- Sectiunea Functionare - 4.792.075,74\ei
- Sectiunea Dezvoltare - 91.125,94 lei
- Platiefectuate:
- Sectiunea Functionare - 3.448.032,87 lei

- Sectiunea Dezvoltare - 91.125,94 lei

Rezultatul brut al exercitiului consta in inregistrarea sumei de 1.344.042,87 lei (excedent).

A. Cheltuieli
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului efectuate pana la data de 31.12.2018 sunt

urmatoarele:
Cap.51.02 - "Autorititi publice" : 1.645.729,20 lei din care:

- Cheltuieli de personal - 1.243.095 lei;

- Bunuri si servicii - 407,394,56 lei;

- Sume recuperate - C 4.760,36 lei);

Cap.61.02 ,,Ordine publica si siguranta nationala" : 80.463,46 lei, din care:

- Cheltuieli de personal - 73.250 lei;

- Bunuri si servicii -7.213,46 lei;

Cap. 65.02 "lnvitimAnl" :212.129,56 lei din care:

- Bunuri si servicii - 167.791,56 lei ;

- Asistenta sociala (tichete de gradinita si copii cu GES) - 35.142\ei;
- Burse - 10.000 lei;

Cap. 67 .02 "Culturi, recreere si religie" : 135.894 lei din care :

- Salarii - 34.109 lei;

- Bunuri si servicii - 1.785 lei ;

- Transferuri culte - 100,000 lei ;

Cap.68.02 "Asiguriri si asistentd sociali" : 649.383 lei, din care :

- Salarii asistenti personali - 215.618 lei;

- lndemnizatii pers.cu handicap - 429.308 lei;

- Aj.incalzire sezon rece - 4.457 lei;
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Cap.70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publici" : 383.841,53 lei din care:

- Cheltuieli de personal - 88.073 lei;

- lluminat public - 218.033,16 lei ;

- Bunuri si servicii alimentare cu apa - 83.735,37 lei;

- Sume recuperate - C6.000 lei);

Cap.74.O2,,Protectia mediului": Bunuri si servicii - 157.532,49 lei ( colectare si transp.deseuri

menajere)

Cap.84.02 "Transporturi" : 183.059,631ei, din care:

Bunuri si servicii- 183.059,63 lei-

B. lnvestitii

in ceea ce privegte proiectele de investilii, am iniliat demersuri in toate proiectele care ar putea

aduce dezvoltare comunei Luizi Calugara gi bunistare cetSlenilor acesteia. Astfel, in anul 2018 am

inifiat mai multe proiecte de investi(ii, printre care:

Cap.51.02 - "Autoritdti publice" : 82.795,94 lei din care:

- Achizitie laptop - 3.599 lei

- Construire grupuri sanitare exterioare - 11'826,66 lei

- Demolare mijloace fixe - 5.194,64 lei

- lntocmire documentatie nomenclator stradal- 39'552,76 lei

- Montare sistem de supraveghere video, in comuna Luizi Calug ara - 13.994,82 lei

- Reparatii capitale la cladirea primariei - 4.668,06 lei

- Achizitie buldoexcavator - 4.000 lei

Cap.84.02 "Transporturi" : 8.330 leidin care:

-Modernizare drumuri locale (PNDL) - 8.330 lei

C. Venituri

ln evidenta Compartimentul contabilitate, achizi[ii , proiecte ( taxe gi impozite) sunt inregistrate un

numar de 2.301 de roluri de la care s-a incasat suma de 805.726|ei, reprezentand venituri proprii la

31.12.2018, UAT Luizi Calugara prezinta ramasita la incasarea impozitelor si taxelor locale in

valoare de 844.8851ei din care 496.487 lei reprezinta amenzi. Gradul de colectare a veniturilor in

anul2018 este de87o/o.

Conform datelor oferite de citre Compartimentul contabilitate, achizilii , proiecte ( taxe 9i impozite),

la nivelul anului 2018 sunt inregistrate:

- 204 ingtiinliri de plati, somalii gititluri executorii;

- 154 dosare inscrieri mijloace de transport;

- 12 dosare inscrieri tractoare, remorci, atelaje hipo;

- 437 certificate fiscale eliberate;

- 200 declara{ii de impunere - terenuri.



ll. starea sociali a comunei Luizi - calugara in anul 2018

ln conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) lit d) din Legea nr.21512001 privind

administrafia public6 locald, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare, primarul

indeplineqte atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, respectiv ia masuri pentru

organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la

,ri. go alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.21stzoo1, respectiv asiguri serviciile sociale pentru protectia

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau

grupuri aflate in nevoie sociala;

Asigurarea serviciilor sociale a fost realizati gi prin aducerea la cunogtinla publici pe site-ul

primiriei www.comunaluizicaluqara.ro a formularelor tip pentru beneficiile sociale acordate .

prin Hotir6rea Consiliului local Luizi - Calugara nr. 13t 19.02.2018 s-a aprobat numirul

asisten(ilor personali ai persoanelor cu handicap grav 9i incheierea contractelor individuale de

munci pentru anul 2018.
prin Hotararea Consiliului local Luizi - Calugara nr.37t27.11.2018 am aprobat Regulamentul

de organizare si functionarea a compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de

specialitate a primarului comunei Luizi - calugara,judetul Bacau.
prin Hotararea Consiliului local Luizi - Calugara nr.38t27.11.2018 am aprobat Strategia

locala de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023.

1n vederea indeplinirii atribu[iilor prevdzute in art 63 din Legea nr.21512001 am emis in anul

2018 dispozilii duPd cum urmeazd:

- 4 dispozilii pentru ajutor social;

- 2 dispozifii pentru ajutor de incdlzire;

- 2 dispozilie pentru tichete sociale;

- 26 dispozilii pentru aloca{ie de suslinere.

- 3 dispozilii pentru intrunirea consiliului comunitar consultativ

Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primiriei comunei Luizi Calugara este

structura specializata in administrarea si organizarea sistemului de protectie sociala existent la nivel

local, tocmai pentru a include toate categoriile de beneficiari, respectiv persoanele aflate in situatii

de risc, dependente de serviciul social, persoane abuzate emotional, fizic, sexual (traficul de

persoane), femeile abuzate fizic si psihic, victime ale violentei domestice, copii si tineri cu probleme

de integrare etc., precum si diversificarea serviciilor de asistenta sociala oferite tuturor categoriilor

sociale.

Activitatisi rezultate obtinute in cadrul protectiei sociale:

pentru prevenirea cazurilor de abandon, Compartimenul de Asistenta Sociala din cadrul

primariei comunei Luizi - Calugara a oferit sprijin moral si material in vederea mentinerii copilului in

familia naturala, cit si servicii de consiliere sociala, copii din familii aflate in pragul "intrarii' intr-o

situatie de criza, identificate atat prin declaratiilor acestora, cat si din scolile de pe raza comunei

sau din afara.

Numarul de cazuriaflate sub monitorizarea compartimentului de asistenta sociala

- 22 copii cu nevoi speciale, care au ramas in familia naturala si beneficiaza de monitorizare si

sprijin din partea autoritatii tutelare.

-reieritor la copii/adulfi in plasament : 1 adult in Centrul de recuperare si realibitare Racaciuni,

1 adult in Centrul Condorul Bacau, 2 adulti in Centrulde Recuperarea si Reabilitare Darmanesti,



comune limitrofe gi a modalitd[ii de gestiune a serviciului de colectare gi transport a degeurilor
municipale in municipiul Baciu gi 22 de comune limitrofe;

3. H.C.L. nr. 21 din 30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea
numdrului utilizatorilor serviciului public de salubrizare in vederea calculirii taxei speciale de
salubrizare;

4. H.C.L. nr. 33 din 26.10.2018 privind aprobarea documentelor necesare demaririi
procedurii de licitafie publici organizati in vederea atribuirii Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Colectare gi Transport Degeuri Municipale in municipiul Baciu gi 22 de comune
limitrofe.

Tot legat de proteclia mediului,a fost aprobati H.C.L. nr. 17 din 26.04.2018 privind
aprobarea Planului de gospoddrire,intrelinere,curdlenie gi infrumusefare a comunei Luizi-Cilugdra
pe anul 2018, dovadi ci activitatea de protectie a mediului la nivel local are o importanld deosebiti
pentru menlinerea unui mediu de viati sinitos,

ln anul 2Q18 a fost incheiat un contract cu firma S.C. ROMGMON TRADE S.R.L.,prin care
s-a realizat toaletarea tuturor copacilor de pe domeniul public care impiedicau deplasarea normali
gi in bune conditii de vizibilitate a maginilor de politie gi a autospecialelor de salvare gi pompieri
pentru interventii;tot prin aceasti societate s-a realizat tiierea ierburilor 9i a vegeta[iei uscate din
fala gospodiriilor gi din ganluri.

Prin intermediul stafiei locale de amplificare 9i cu sprijinul Bisericii romano - catolice din
comuni ,am reugit si indemndm populalia si participe la curdlenia gi infrumusetarea comunei,Tn
special in sezonul de primdvari,prin mentinerea curiteniei in fata curfilor,depozitarea gunoiului
menajer doar in locuri special amenajate gi intezicerea arderii mirigtilor,tufirigurilor sau vegetaliei
ierboase,fdri informarea gefului serviciului public pentru situatii de urgenti.

Multe alte acliuni privind protecfia mediului s-au realizat in anul 2018 aproape zilnic Ai nu
sunt cuprinse Tn acest raport.Ele sunt importante fiecare in parte,pentru ci insumate produc, ceea
ce noi numim,protectia mediului la nivelul comunei Luizi-Cilugira.
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