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ROMÂNIA
COMUNA BOZIORU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU

RÂRE

Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru
cu privire la
-teritoriale pe anul 2021
Consiliul local al comunei Bozioru
<<
>>;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru înregistrat
la nr.42/06.01.2022;
Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.
43/06.01.2022;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local
înregistrat la nr. 106/107/108/10.01.2022;
prevederile art.155 alin
Guvernului nr.57/20190 privind Codul administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare.
art.139 alin. (1), alin.(2) lit. i)

cu

modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1.- Se aproba Raportul Primarului, cu privire la starea
strativ-teritoriale pe
anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta
re.
Art.2.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta
hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va face publicitatea
ceruta de lege.
BOZIORU,
Nr.4/17.01.2022
BUDUIANU Marian
..............................

al
17.01.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.
_______.voturi pentru , ________ voturi

CONTRASEMNEAZ ,
SECRETAR GENERAL
OPREA Mirela

nr.57/2019 privind Codul administrativ

>> din data de
de,

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

ANEXA LA H.C.L. Nr.4/2022

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI BOZIORU
PE ANUL 2021
Î
anului un raport anua

în
în art.156 alin. (3) lit. a) din Ord

U
si cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes
public, la fiecare imceput de an întocmesc un raport de activitate pe anul
precedent pe care vi-l prezent, urmand a-l aduce la cunostinta cetatenilor
comunei
Bozioru
prin
postare
pe
pagina
de
internet
www.comunabozioru.ro.
pe care îi re
ul în care sunt
cadru

r din comuna Bozioru,
vizând dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri de
dezvoltare nerambursa

ii

întreprinse în anul 2021, în cadrul compartimentelor aparatului de
specialitate al primarului pe care îl conduc, pe domenii.
Local
e

În anul 2021

15

o

În cadrul aces

au fost

Bozioru un num
primarului comunei.
În cadrul compartimentuluiau înregistrat în registrul general de intrare-i
a

-

În continuare permitetiprincipalele compartimente si domenii de activitate.
:
o ,,AMENAJARE TEREN PENTRU AGREMENT
o ,,

MULTISPORT BOZIORU

( în derulare):
,,ASFALTARE
.
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC

o
o

în cadrul Programului

Na ional de Investi ii

Anghel Saligny .

Obiective majore 2022:
o
o
Comuna Bozioru.
Obiective generale:
o
proiecte de dezvolta
o
o
o Consolidarea
o

noul ciclu de finantare;

Obiective specifice:
o
o
o Coordonarea procedurii
bugetul local, conform Legii nr. 350/2005;
o
aborare cu comunele învecinate;
o
Bozioru.
În continuare permitetiprincipalele compartimente si domenii de activitate.

le institutiei, pe

VICEPRIMAR
comunei, activitate
Ca viceprimar al comunei Bozioru
dezvoltarea socio-

.

publice.
comunei Bozioru am încercat
-au des
am implicat, mi-am adus aportul sau le-am coordonat:
o
drumurilor publice aflate în proprietatea sau administrarea comunei
Bozioru, instalarea semnelor de cir
;
o
alte

rilor

o Activitatea mea cu beneficiarii de ajutor social, persoane apte de
ar privind în
;
o
-a

de iluminat standard di
becuri, la varianta cu becuri economice;
o
pentru traficul rutier;
o
specialitate
ta realizându-se prin montarea de

din incinta
o Pe tot parcursul anului 2021 m-am implicat în rezolvarea
problemelor ridicate
ionale
lele probleme au

o
fost legate de:

r

o A
;

Probleme legate de teren,
Solicitare ajutor financiar, ajutor de înmormântare, ajutor
;
concediului de

punctul d
Anul 2021

acela de a crea o

.

cu

imediate ale acestora.
.
SECRETAR GENERAL AL U.A.T. COMUNA BOZIORU

turi de primar, secretarul general unitatii administrativteritoriale (comuna, oras, municipiu, judet) este una din cele mai vechi
f
. Ca si primarul, secretarul este al
ninistrativ-teritoriale si se afla în
serviciul acestora.
ia la nivel local, functia de secretar general al comunei
n toate domeniile de activitate, întrucât este
pentru legalitate actele emise de
organele deliberative alese sau numite, trebuind sa fie la zi cu toata
ia din fiecare dome
a acestuia ( consiliile locale,
respectiv ale primarului). Spre deosebire de primar, care este ales de
colectivitatea locala prin vot u
i liber exprimat
, secretarul este numit in
iile legii si exercita o functie publica de conducere.

Atribu
în art. 243 din
Codul administrativ:

ii administrativ-teritoriale sunt enumerate

le consiliului local, respectiv ale consiliului

icarea

ordinii de zi, întocmirea procesului-

consiliului local,

complet
i) poate propune primar

jude

con
înlocuitorul de drept al acestuia cu pri
-teritoriale;

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr.

administrativrespectiv

al

e
subdiviziunii

administrativ-teritoriale

a

municipiului

deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în
a de domiciliu;
-teritoriale;

;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în
f) date despre eventualii succesibili, în format
adresa la care se face citarea.

-teritoriale.

eral

al

administrativ-teritoriale a municipiului sa

ublice locale de la
serviciilor sociale;

BUGET- CONTABILITATE
Compartimentului de contabilitate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare
contabile, la nivelul comunei Bozioru :
exercitarea controlului financiar-preventiv propriu;
- Ur
,
proiectului bugetului local,
prezentarea documentelor necesare
acestuia;
transmiterea lor

asigurând

nciare lunare,
FOREXEBUG;

privat al U.A.T. ului;
Comuna Bozioru a avut în anul 2021
I. La venituri:
a) prevederi bug
lei
b) prevederi bugetare definitive 3.431.640 lei
c) venituri încasate/cheltuieli efectuate 3.488.493 lei
II. La cheltuieli:
a) credite bug
lei
b) credite bugetare definitive 3.431.600 lei
c) venituri încasate/cheltuieli efectuate 2.014.300 lei
III. excedentul bugetului local pentru anul 2019 = 463.908 lei

II. Cheltuielile în anul 2021 au fost:
Cheltuieli de personal - 1.046.109 lei, din care:
- 865.400 lei reprezentând cheltuieli de pers
executive;
59.581 lei;
56.193 lei;
- turism 55.068 lei;
-a
9.867 lei;
Total cheltuieli c
347.318 lei, din care:
lei;
lei.
Total cheltuieli- 471.433 lei, din care:
- tichete d
lei;
- sume pentru copii cu CES: 4981 lei;
- sala
lei;
ii persoane cu handicap: 190.592 lei;
- ajutoare de î
lei;
lei.
- burse: 19.598
- 132.406 lei, din care:
- teren Multisport: 37.668 lei
:59.038 lei
- Teren Multisport: 206.261,68 lei;
lei

În
copilului în familie, având
pe linia prevenir
În anul 2021 personalul din cadrul Comparti
postului.
- 44 familii beneficiare de ajutor social:
- 2
- 21
- 3
- 130 anchete sociale Legea nr.448/2006;
- 112 anchete sociale Legea nr.416/2001;
- 48
familiei);

-

2 I
nr.111/2010;
- 13
- 5
- 3 ajutoare de urgenta

Legea nr.448/2006;

Pe parcursul anului 2021, în cadrul compartimentului de Stare
erate
-au înregistrat în baza
S-

75 m

Activitatea
mai constat în :
Transcrier
Înregist

-au eliberat 1 livrete de
2021 decembrie 20120a

;
3;

3;
23;

Certificate de
Certificate de deces la cerere

5;
e 2;
3;

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

M

inând cont de prevederile H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol
pentru perioada 2015
O.A.P.nr.734/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol
pentru perioada 2015
Bozioru
are atribu ii - prin fi a postului în registrul agricol, angaja ul din cadrul Compartimentului Agricol,
Cadastru si Urbanism
Bozioru.

o completarea registrelor agricole ale comunei Bozioru, cu
Bozioru, în baza
actelor de proprietate (titlu de proprietate, contracte de vânzare
-uri etc.) prezentate de persoanele
o
o

registrul agricol în programul informatic care permite actualizarea
2

o
o
documenta ii pentru prelungi
o
Eliberarea unui numar de

7

documenta ii pentru
eniul agricol i
2

172
ri

agricole

(subven
o
necesare întocmirii dosarelor pentru stabilirea sau acordarea unor
o

o Faremacie

1

cabinet de M
.
Din pacate de 1 ianuarie 2022, medicul de familie care a activat la
cabinetul medical, nu mai poate sa activeze in continuare. Prioritatea
noastra este aceea dea gasi un medic de familie, care sa activeze la
cabinetul medical cel putin doua zile pe saptamana. In acest sens, am
intreprins masuri, prin transmiterea unui memoriu comun, cu
Primaria Comunei Odaile, catre Directia de Sanatate Publica Buzau si
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau, prin care am solicitat
un medic de familie pentru cele doua localitati.
In prezent, avem un asistent comunitar care dese

,, ION LUPU BOZIORU
Ca în fiecare a
poporul
-

sunt momente istorice la care
acestora

Biblioteca, prin specificul ei de activitate
cultural-educative, cu caracter permanent similare celor
particulare.
În anul 2021
specifice:

o 15 ianuarie
promovarea culturii, arta

care are ca scop
reprezint

o 24 ianuarie
prin dubla alegere, 5 ianuarie î
Române
a reprezentat
o pentru poporul român începutul epocii moderne a României. În
lui
. Au participat
o 6 iunie Un omagiu care se aduce în fiecare an acelor eroi care si-

a avut

raza comunei
pomenirea tuturor eroilor din cele trei campanii :
- Campania 1917-1918 ;
- Campania 1941-1945 ;
o 14 Decembrie
au fost promovate

Ziua bibliotecii comunale.
cu ajutorul unui grup de sprijin format din
itat din partea

comunitate.
sa bibliotecii

, s-

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
În cursul anului 2021, la nivelul Compartimentului Resurse Umane stoarele
i:
o elaborarea, modificarea structurii organizatorice pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Bozioru;

o modificarea fu
n trepte de
salarizare imediat superioare a unor functionari publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru;
o modificarea functiilor publice urmare a pr
clasa a
unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bozioru, precum si a personalului contractual;
o srare privind aprobarea planului de
ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bozioru;
o gestionarea si înregistrarea î
iilor de
avere, interese si interese personale, asigurarea publicitatii acestora,
precum si comunicarea in termenul legal la Agentia
de
Integritate;
o tinerea de evidenta a concediilor de odihna;
o întocmirea lunara a foilor de pontaj precum si verificarea
acestora;
o gestionarea si actualizarea dosarelor profesionale a functionarilor
publici si personalului contractual;
o s-au eliberat adeverinte de venit, pentru sanatate si alte
adeverinte necesare personalului angajat,copii dupa revisal cu vechimea
in munca , eliberarea adeverintelor de salariu într-un numar de 24;
o s-a transmis catre biroul contabilitate modificarile ce au aparut la
ri si desfaceri de C.I.M.;
o svechime si modi

rit aplicarea indexarilor, majorarilor sporurilor de
rile privind salarizarea personalului;

o sinut evidenta
elor
profesionale individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al
primarului si ale fiselor de post care se intocmesc de catre persoanele
responsabile, conform legii;
o î
ie;
o în cursul anului 2021, s-au organizat examene pentru ocuparea
3
contractuale
de referent debutant în cadrul
Compartimentului financiar-contabil
o functie de ingrijitor si una de muncitor in Compartimentul
implementare Proiect SIBA CRFIR ,,Amenajare Teren pentru Agrement
- Multisport Bozioru ;

o înaintarea documentatiei la Agentia Nationala a Functionarilor
Publici in vederea obtinerii avizului privind functiile publice si a
functionarilor publici la nivelul institutiei noastre ;
a datelor privind

o
functionarii publici catre A.N.F.P.;

o transmiterea periodica ori de cate ori este nevoie a datelor privind
personalul contractual catre Revisal si Inspectoratul Teritorial de Munca
(I.T.M.);
o
r
i a contractelor
individuale de munca si a actelor aditionale pentru personalul
contractual din cadrul institutiei;
o
instructiunilor în vigoare;
o
compartimentului;

derularea activitatilor de arhivare din cadrul

o s-a urmarit si raspuns cererilor
compartimentului de resurse umane;

si

sesizarilor

adresate

o în urma concursurilor de ocupare a posturilor vacante s-au
intocmit procese verbale;
BIROUL DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si
taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea
tuturor contribuabililor p
iilor legate de acti
. Biroul de Impozite si Taxe locale
este un birou unic implicat în activitatea de lucru cu publicul.
astfel:
o informarea

contri

n vederea stabirii impozitelor;

o
ionarea si operarea in baza de date a cererilor in
vederea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor
in prevederile legislatiei in vigoare;
o eliberarea certificatelor
caz, prin achitarea taxei de urgenta;
o
întoc
legal

tre c
n

-

rilor de rol pentru bunurile
tre contribuabili/institutii;

, in termen

o pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo
unde s-a constatat a fi necesar, s-au intocmit borderouri de debite
si/sau scaderi;
o s-au întocmit referate in v
rilor de
rilor e
în decursul anului (scutiri, sume achitate in plus, modificari ale
suprafetelor impozabil
torilor
cadastrale etc);
o s-au î
ii si titluri executorii si s-a asigurat
comunicarea acestora contribuabililor, prin metodele prevazute de
legislatia in vigoare, in vederea asigurarii recuperarii debitelor restante,
in conformitate cu prevederile legale in materie;
o
i scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de
informatii in ceea ce priveste datele de identificare actualizate ale
contribuabililor, identificarea veniturilor, conturilor bancare si a
locurilor de munca ale acestora;
o au fost verificati, pe baza situatiei primite de la Serviciului Public
Comunitar de Evidenta a Populatiei, contribuabilii care figurau in baza
de date a institutiei cu amenzi restante, iar in urma acestei verificari au
fost clasate amenzile persoanelor decedate;
o comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane
juridice;
;

o

-

o

ire;

o pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca în urma
comunicarii somatiei, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor
restante, s-au intocmit dosarele de executare, in vederea recuperarii
debitelor restante prin poprirea disponibilitatilor din conturile bancare
sau a tertilor, precum si prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor
mobile si imobile apartinand debitorilor sau dosare de insolvabilitate a
contribuabililor;
o
te confirmarile de preluare in debit a amenzilor, dupa
care acestea se transmit catre institutiile emitente; In cadrul acestui
serviciu a fost asigurata activitatea de î
distribuire a
corespondentei trimise si primite din/în cadrul institutiei.
SECURITATE
o
de specialitate al primarului Comunei Bozioru;

o

medicale periodice pentru 20 persoane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Bozioru ;
o

instruire introductiv

instruire;
o
Adresez mul

enilor Comunei Bozioru,

angaja
Procesul de modernizare a comunei este unul continuu, de aceea
vor avea un trai lini tit, decent i prosper
i contribuie la formarea
unei percep
, pentru încredere,
în favoarea viitorului nostru european.
PRIMAR,
GRIGORE VALENTIN

BUDUIANU Marian

,

CONTRASEMNEAZA,
OPREA Mirela

