ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA
RAPORT
ACTIVITATEA ECONOMICA
Pe anul 2019 privind starea economică, socială şi
de mediu a unităţii administrativ teritoriale
comuna Slătioara
In conformitate cu art.155 alin.1 lit.a și alin.3
lit.a, precum și art.289 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,primarul comunei Slătioara are
îndatorirea de a prezenta Consiliului local la finele
fiecărui an calendaristic, un raport privind starea
economico-sociala a comunei şi principalii indicatori
economici şi sociali asupra cărora s-au axat sarcinile
impuse de Consiliul local, primarului şi celorlalţi
salariaţi din cadrul primăriei comunei Slătioara.
Luând în considerare cele enunţate mai sus pe
baza rapoartelor privind activitatea in decursul anului
2019 de către salariaţii primăriei, conducătorii
principalelor instituţii şi unităţi din comună, primarul
comunei Slătioara a întocmit un raport asupra stării
economico-sociale a comunei axat pe următorii
indicatori de activitate:

AGRICULTURA constituie preocuparea de
baza a cetăţenilor comunei precum si a specialistului
agricol din cadrul primăriei comunei Slătioara în
vederea obţinerii unor producţii de cereale şi
legume care să asigure cetăţenilor necesarul de
consum.
In cursul anului 2019 s-au luat toate măsurile
necesare pentru executarea lucrărilor necesare
înfiinţării culturilor , procurarea materialului semincer
a îngrăşămintelor precum şi a motorinei în vederea
obţinerii unor producţii cât mai bune.
Anul 2019 a fost un an cu producţii bune la
toate culturile: de cereale-păioase , porumb,floarea
soarelui şi legume.
Cultivarea terenurilor în comuna Slătioara s-a
desfăşurat individual pe suprafaţa de 1117 hectare
teren .
In anul 2019, guvernul şi Uniunea Europeană au
acortat subvenţii pe suprafaţa de teren arabil utilizat.
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SECTOR VEGETAL
Nr.crt.

Specificare

1
2
3

Grâu
Orz
Orzoaică de
primăvară+toamna
Ovăz
Porumb
Cartof
Legume
Vii

4
5
6
7
8

350
10
-

Gospodării
Populaţie
Ha
350
10
-

6
190
1
30
21

6
190
1
30
21

Total
hectare

POPULATIA
Producţie
medie
Kg/Ha
4500
5000
3000
10.000
8000
7400
1524

Producţie
Totală To
1575
50
18
1900
8
222
32

SECTOR ZOOTEHNIC
Nr.
crt.
1
2
3
4
6
7
8

Specificare
Bovine
Ovine + caprine
Cabaline
Porcine
Pasari
Din care outoare
Familii de albine

U/M

Efectiv la 31.12.2018

capete
capete
capete
capete
capete
capete
Capete

191
629
41
520
6265
2800
310

In cursul anului 2019 au fost înregistraţi un număr
de 2470 de locuitori iar numărul total de gospodării
este de 1990 din care un număr de 215 gospodarii
ale cetăţenilor din satul Salcia , 959 gospodării ale
cetăţenilor din Slătioara şi 816 gospodării ale
persoanelor din alte localităţi.
Majoritatea populaţiei de pe raza comunei este de
origine romană si religie ortodoxă , neexistând alte
naţionalităţi sau secte religioase.
Populaţia activă lucrează pe raza municipiului
Slatina, făcând naveta cu autoturisme proprii sau
mijloace de transport în comun.
Aprovizionarea cu bunuri comerciale de larg
consum intr-o gamă variată de articole se asigură de
un număr de 223 societăţi cu capital privat.
In ultima perioadă s-a constatat o migraţiune a
populaţiei de la oraş către sat prin construirea de
noi locuinţe moderne .

Cu privire la aplicarea Legii 18/1991 acţiunea a fost
încheiată prin eliberarea a 1156 titluri de proprietate
din care 20 sunt duble datorită faptului că au fost
anulate pentru corectarea unor greşeli de
nume,moştenitori sau vecinătăţi. Acţiunea a fost
încheiată atât la Legea 169/1997 cât şi la Legea
1/2000.
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

VENITURI
DENUMIRE INDICATORI
PLAN
VENITURI TOTALE
7.819.000
VENITURI PROPRII
2.819.000
VENITURI FISCALE
4.626.000
COTE ŞI SUME DEFALCATE – 1.588.000
IMPOZIT VENIT
IMPOZITE
ŞI
TAXE
PE
558.000
PROPRIETATE
IMPOZITE PE CLĂDIRI
355.000
IMPOZIT PE TEREN
162.000
IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI 2.475.000
ŞI SERVICII
SUME DEFALCATE DIN TVA- 2.093.000
ÎNVĂŢĂMÂNT SI ASISTENTA
SOCIALA
SUME DEFALCATE DIN TVA 1.454.000
PTR. ECHILIBRARE BUGET
TAXE PE UTILIZARE BUNURI
382.000
VENITURI NEFISCALE
286.000
DIVERSE VENITURI
2.000
SUBVENŢII
245.000

CHELTUIELI
REALIZAT
7.278.310
2.731.873
4.080.923
1.488.549
541.932
382.662
111.211
2.047.753
1.648.450

CHELTUIELI TOTAL
AUTORITĂŢI PUBLICE
ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT
CULTURĂ, RELIGIE
,RECREERE
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
SERVICII ŞI DEZVOLTĂRI
PUBLICE
TRANSPORTURI
ASISTENŢA COMUNITARA
AGRICULTURA
ALTE ACTIUNI ECONOMICE

11.034.000
2.107.000
10.000

7.655.286
2.052.825
548

192.000
958.000

188.759
99.850

1.170.000

1.151.872

3.022.000

1.004.752

3.402.000
135.000
15.000
10.000

2.992.261
127.152
14.936
9.760

1.454.000
399.303
299.400
0
236.316
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ÎNVAŢĂMÂNT
In anul 2019 în comuna Slătioara au funcţionat 2
localuri de învăţământ respectiv Şcoala Gimnazială
Slătioara si Grădiniţa cu program normal
Slătioara,care isi desfasoara activitatea in incinta
Cresei de copii Slatioara.
Şcoala Gimnazială Slătioara are un număr de 91
elevi din care 38 elevi ciclul primar, 23 elevi ciclul
gimnazial si 30 de prescolari.
Toate cadrele didactice sunt calificate iar posturile
de ingrijitori sunt ocupate in intregime.
Activitatea de predare se realizează cu 18 cadre
didactice, dintre aceştia 16 cu gradul I, unul cu
definitivat si un debutant.
Grădiniţa cu program normal Slătioara a avut 30
prescolari, un cadru didactic si un îngrijitor cu
jumătate de normă.
La aceste instituţii s-au efectuat următoarele
lucrari:
-s-au obtinut autorizatii de functionare la GPN
Slatioara si la Scoala Slatioara;
-s-a realizat de asemenea dezinsecţia, dezinfecţia şi
deratizarea localurilor în care funcţionează unităţile
şcolare;

- s-a asigurat necesarul de lemne si carbuni pentru
iarna 2019-2020;
Au fost asigurate materialele de birotica si
curatenie necesare unei bune desfasurari a activitatii
instructiv-educative.
Acţiunea laptele şi cornul a continuat şi în anul
2017-2018.
- clasa pregătitoare a avut in anul scolar 20172018 un nr. de 2 elevi.
SĂNĂTATE
În anul 2019 activitatea medicală la nivelul
comunei s-a desfăşurat conform normelor de aplicare
a contractului cadru privind condiţiile de acordare a
asistenţei
medicale în cadrul asigurărilor de
sănătate.
La nivelul Cabinetului medical individual si-a
desfăşurat activitatea dr. Buzărnescu Cătălina
impreuna cu cele doua asistente medicale Stancu
Daniela si Ioja Mihaela având înscrişi pe liste 2021
pacienti.
In cursul anului 2019 au fost acordate un număr
de 6650 consultaţii .
S-a efectuat un număr de 1000 tratamente
injectabile şi pansamente, la cabinet şi la domiciliul
pacienţilor.
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Au fost dispensarizaţi şi trataţi bolnavii cronici
aceştia beneficiind de reţete compensate iar copii,
gravidele şi veteranii de război au beneficiat de reţete
gratuite.
In luna noiembrie s-a început vaccinarea
antigripală, la populaţia cu risc crescut, în funcţie de
numărul de doze distribuite efectuand un numar de
200 vaccinări.
S-au efectuat controale medicale periodice la
grădiniţe şi scoală şi s-a intervenit pentru eradicarea
formelor de boli parazitare.
In anul 2017, dr. Buzarnescu Catalina a
modernizat cabinetul medical, la standarde europene
asigurand conditii foarte bune pacientilor.
De asemenea în perioada 2018-2019 cabinetul
medical a fost racordat la toate utilităţile: curent
electric, apă, reteaua de canalizare si reteaua de
gaze, asigurând in acest fel un confort deosebit.

se în acest mod aplanarea stărilor conflictuale de
certuri în familie, cu vecinii şi divergenţe generate de
terenurile agricole.
În anul 2019 lucrătorii Postului de poliţie
Slătioara au soluţionat în termen un numar de 40 de
lucrări penale şi un număr de 10 de petiţii.
Prin activitatea desfăşurată în teren lucrătorii postului
de poliţie au aplicat un număr de 310 sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 110.250 lei din
care:
- 40 pe Legea nr. 61/1991
- 2 pe Legea nr. 12/1990
- 4 pe Legea nr.171/2010
- 264 pe legea nr. 195/2002
Până la această dată la nivelul comunei Slătioara
nu a fost înregistrat nici un eveniment cu violenţă .

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
POSTUL DE POLIŢIE SLĂTIOARA

In cursul anului 2019 au fost înscrişi un număr
de 235 utilizatori din care în mare parte elevi şi
studenţi .In această perioadă s-au difuzat un număr
de 2430 volume de carte solicitându-se in special
lecturi suplimentare cât şi carţi de specialitate din
domeniul informaticii şi din diverse alte domenii.
In acest an Biblioteca Slătioara nu a primit nici
un volum de carte .

Principalele activităţi întreprinse în această
perioadă de catre Postul de Politie Slatioara au fost
acţiuni pentru descoperirea autorilor de infracţiuni cât
şi colaborarea cu autoritatea executivă locală.
Organizarea muncii s-a realizat în conformitate cu
prevederile şi normele legale în vigoare, urmărindu-

B I B L I OT E C A
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Programul bibliotecii este corelat cu programul
primăriei comunei Slatioara. Biblioteca comunală
Slătioara este structurată pe domenii de activitate, iar
în cadrul domeniilor în ordine alfabetică in funcţie de
autorul cărţii. Tot volumul de carte are acces liber la
raft şi sală de lectură unde pot fi consultate periodic,
dicţionare şi alte materiale care nu se împrumută la
domiciliu. Programul de activităţi al bibliotecii a fost
alcătuit din 12 activităţi la care au participat un număr
de 510 cititori majoritatea elevi ai scolii generale şi
alţi utilizatori care frecventează biblioteca. La aceste
activităţi au participat profesorii scolii generale,
medicul de familie, medicul veterinar şi alţi factori de
răspundere de pe raza comunei Slătioara. In general
tot programul bibliotecii se desfăşoară conform
Regulamentului de Organizare si Funcţionare care
există la bibliotecă.
Popularizarea diferitelor acte normative care apar
noi legi, decrete anunţuri legate de activitatea
administraţiei publice locale.
In incinta Căminului cultural mai funcţionează
două arhive, arhiva primăriei şi arhiva fostului CAP
Slătioara, iar în caz de evenimente deosebite
funcţionează sistemul de alarmare a populaţiei care
este amplasat pe clădirea Căminului cultural.
La finele anului 2019, Biblioteca Slătioara deţine
în inventar un număr de 6382 volume de carte.

De asemenea facem cunoscut că Biblioteca
Slătioara a fost dotată cu 4 calculatoare, conectate la
internet , un scanner şi un videoproiector.
ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ
Aparatul propriu al Primăriei Slătioara este
organizat pe următoarele servicii:
-serviciul din subordinea secretarului Primăriei
comunei Slătioara, care cuprinde: registratura, starea
civilă, asistenţa socială, registrul agricol, serviciul de
contabilitate, impozite si taxe si serviciul juridic .
In întreaga activitate Primăria comunei
Slătioara a acţionat potrivit legii, instrucţiunilor
organelor superioare fapt care a demonstrat că nu sau înregistrat plângeri ale organelor superioare
privind nesoluţionarea cererilor cetăţenilor comunei
şi diverselor societăţi.
S-a continuat introducerea gazelor naturale în
comună depunându-se cereri pentru branşarea
populaţiei.
De asemenea s-a demarat procedura de
extindere a gazelor naturale pe străzile din satul
Slătioara care nu detineau reţea de gaze şi de
asemenea din satul Salcia unde nu există în prezent
reţea.
Activitatea funcţionarilor publici din fiecare
compartiment a fost foarte bună, si-au îndeplinit
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sarcinile de serviciu fapt care s-a observat şi din
actele de constatare ale organelor de control, nu s-au
înregistrat încălcări ale legilor ori depăşiri ale
atribuţiilor de serviciu prin lege sau la dispoziţia
primarului comunei Slătioara. Consiliul local a avut o
activitate susţinută prin adoptarea unui număr de 42
hotărâri în cadrul şedinţelor consiliului local in care a
fost reflectată toată activitatea desfăşurată la nivelul
comunei Slătioara.
Primarul comunei Slătioara a emis un număr
de 153 dispoziţii.
Menţionăm că aceste hotărâri şi dispoziţii au
fost transmise în termen legal la Prefectura judeţului
Olt .
De asemenea pe parcursul anului 2019 în
cadrul compartimentului juridic am avut pe rolul
instanţelor judecătoreşti un număr de 28 dosare .
Compartimentul de urbanism şi amenajarea
teritoriului a eliberat un număr de 172 certificate de
urbanism, 186 autorizaţii de construcţie, 8 autorizaţii
de desfiinţare si 21 autorizatii de bransament.
In cursul anului 2019 s-au înregistrat un
număr de 5964 cereri ale cetăţenilor precum şi ale
persoanelor juridice şi unităţi care au fost rezolvate în
procent de 95 %
Pe linie de stare civilă în cursul anului 2019
s-au înregistrat 3 acte de nastere transcrise, 33 acte
de deces şi 10 acte de căsătorie.

De asemenea tot in anul 2019 s-au intocmit
dosare pentru subvenţia de căldura acordata de câtre
Guvernul României din care s-au aprobat 25. În acest
an s-au înregistrat un nr. de 5 dosare de ajutor social
Personalul a fost tot timpul la dispoziţia
cetăţenilor iar conducerea primăriei a acordat
audienţe pe tot parcursul programului de lucru
pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în acest fel a
fost posibilă eficienţa problemelor solicitate .
Activitatea desfăşurată pe parcursul anului
2019 de către personalul Primăriei comunei Slătioara
constituie o bogată experienţă şi demonstrează ca
aceştia au fost în măsură să rezolve în mod eficient
şi de calitate cerinţele cetăţenilor şi altor factori care
s-au adresat compartimentelor ce constituie Primăria
comunei Slătioara.
Se observă că organele administraţiei
publice locale Slătioara ştiu să pună în practică
prevederile legale ce guvernează administraţia
publică locală.

PRIMAR,
UNGUREANU SAVU
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