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Raport - privind starea economică, socială și de mediu a Comunei
Crîmpoia în anul 2013

În baza prevederilor legii administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, și a celorlalte acte normative în vigoare ,activitatea mea, împreuna
cu funcționarii aparatului de specialitate, personalul contractual din cadrul
acestuia,precum și cu sprijinul membrilor Consiliului Local Crîmpoia, a vizat
creșterea permanentă a calității muncii si a urmarit instituirea unor modalitați de
lucru în deplină concordanță cu legalitatea și eficiența.
ACTIVITATEA DE BUGET SI CONTABILITATE
Consiliul Local Crîmpoia în anul 2013 a avut un buget initial în suma
de 2.622 mii lei la partea de venituri, de 2.623 mii lei la partea de cheltuieli și
un buget definitiv la sfarșit de an în suma de 5.778 mii lei la partea de venituri,
și de 5.794 mii lei la partea de cheltuieli.
Exercițiul bugetar la sfarșitul anului se prezinta astfel:
- Venituri totale-5.440 mii lei
- Cheltuieli totale – 5.217 mii lei
Veniturile bugetului local în anul 2013 sunt în sumă de 351.965 lei.
Cheltuielile în anul 2013 au fost în sumă totală de 5.217. 948 lei repartizate
astfel:
-1.507.094 lei - cheltuieli de personal
-664.588 lei – bunuri și servicii
-242.999 lei – asistență socială
-2.803.967 lei –campus școlar
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-11.484 lei – Legea 416
-52.380 lei –OMPS (încalzire)
-178.435 lei –asistenți personali pentru copii și adulții cu handicap :

ACTIVITATEA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

În evidențele P rimariei s-au înregistrat la finalul anului 2013 un numar
de 1.532 contribuabili , din care 1.511 persoane fizice și 21 persoane juridice.
S-au lichidat un numar de 1.113 poziții, iar un numar de 419 au rămas cu
ramașiță dupa cum urmează:
-

Impozit pe clădiri 42.569 lei
Impozit pe terenuri 158.390 lei
Impozit pe terenuri extravilan - 226.648 lei
Impozit pe mijloace de transport - 37.988 lei
Amenzi 68.504 lei
Concesiuni
-656 lei

Total rămășiță

- 534.725 lei
ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII

Organigrama si statul de functii aprobata prin Hotararea Consiliului
Local nr. 25 / 29.07.2013 cuprinde un numar de 21 posturi, conform ultimelor
reglementari, din care 19 ocupate si 2 vacante.
Posturile sunt structurate astfel :
- 2 functii de demnitate publice ( primar si viceprimar) – ambele ocupate
- 1 functie publica de conducere ( secretar UAT )
- 18 functii publice de executie, din care
 16 ocupate si 2 vacante
Din cele 18 posturi , avem 6 posturi functii publice de executie,
13 posturi personal contractual si 2 posturi vacante personal contractual.
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ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL
In anul 2013 au avut loc un numar de 11 sedinte ordinare si 1
sedinta extraordinara. Au fost adoptate un numar de 40 Hotarari Consiliu
Local cu respectarea cadrului normativ, si inaintate legal in maxim 10 zile de la
adoptare. Din cele 40 de Hotarari nu a fost propusa spre revocare sau anulare
niciuna de catre Prefect , ca urmare a exercitarii controlului de legalitate.
Cei 13 consilieri locali in functie au raspuns la convocarile sedintelor,
au dezbatut proiectele inscrise pe ordinea de zi a sedintelor, exprimandu-si
opiniile .
In cursul anului 2013 au fost emise un numar de 767 dispozitii primar,
din care niciuna nu a fost revocata ca urmare a exercitarii controlului de
legalitate.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILA
In cursul anului 2013 au fost intocmite un numar de 64 acte stare
civila , din care : 1 act de nastere, 17 acte casatorie si 46 acte deces.
Au fost eliberate un numar de 119 certificate de stare civila , din care :
 Certificate de nastere - 29
 Certificate casatorie – 23
 Certificate deces – 67
Mentiuni de stare civila : primite 98, operate 168, comunicate la
exemplarul I ( alte localitati ) 24, comunicate la exemplarul II ( D.J.E.P OLT )
266.
Transcrieri : 1 – act nastere
Extrase eliberate pentru uzul oficial 26, din care : 17 nasteri, 5
casatorii si 4 decese.
Rectificari acte de stare civila : 2 - acte casatorie
Livrete de familie elibetare la cerere sau ca urmare a casatoriei - 22
3

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI
ASISTENȚA SOCIALĂ
Compartimentul de Asistență Socială desfășoară activitatea de
protecție social a la nivelul întregii comune, oferind servicii de consiliere a
familiilor și grupurilor vulnerabile, avand responsabilitatea creării, menținerii și
dezvoltării acestor servicii ținand cont de nevoile sociale identificate, cu scopul
prioritar de menținere a funcționalitătii sociale,a persoanei în mediul propriu de
viață familial și comunitar.
Instrumentare cazuri sociale în cadrul compartimentului Asistență
Socială după cum urmează:
-

Prevenire abandon -2 cazuri
Plasament familial -1 caz
Copii in plasament la asistent maternal -0 cazuri
Copii ocrotiți în sistem rezidențial - 2 cazuri
Minori care au săvarșit fapte penale –NU sunt cazuri
Persoane adulte aflate în dificultate -6 cazuri
Familii aflate în proces de divorț -4 cazuri
Persoane cu grad de handicap -63 cazuri ( grad accentuat)
Instituire curatelă -1 caz
Monitorizare familii cu mulți copii -6 cazuri
Copii cu părinți plecați în străinatate -30 cazuri
Minore însărcinate - NU SE ȘTIE
Asistenți maternali - NU sunt cazuri
Familii cu copii care beneficiază de lapte praf - NU se dă
Persoane de varsta a treia - 900
Servicii pe categorii de beneficiari privind prestațiile sociale:

-

Ajutor social – 34 cazuri
Ajutor încalzire - 145 cazuri
Alocații de stat - 32 cereri
Indemnizații creștere copil - 18 cazuri
Alocații susținere a familiei -150 cazuri
Indemnizații acordate persoanelor cu handicap ( grav) -25 cazuri
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BIBLIOTECA COMUNEI CRÎMPOIA ÎN ANUL 2013

Biblioteca Comunala Crimpoia detine un numar de 8615 volume.
Fondul de carte este compus în mare parte din beletristică, cu precădere
titluri din literatura română dar şi din literatura universală, la care se
adaugă alte domenii, cum ar fi: generalităţi, ştiinţe, istorie, geografie.
Activitatea Bibliotecii Comunale Crimpoia s-a desfăsurat în anul
2013 în baza Programului de activitate întocmit, unde au fost compuse şi
realizate următoarele:
Activitatea de completare a colecţiilor de bibliotecă şi de
constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor asupra
conţinutului acestora, în anul 2013 unitatea îmbogaţindu-si colecţiile cu
un număr de 15 volume, donatie din partea Bibliotecii Judetene.
Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la totalitatea
documentelor oferite de bibliotecă prin amenajarea şi organizarea
colecţiilor conform regulilor biblioteconomice,
Păstrarea fondului de carte existent (8615 volume) avand în vedere
recuperarea cărţilor împrumutate de la cititorii restanţieri.
Găsirea de noi modalităţi de apropiere a publicului prin
diversificarea gamei de activităţi culturale care s-au desfăşurat lunar
conform calendarului evenimentelor cultural – sociale, activităţi specifice
(expoziţii tematice, medalioane literare, vizionarea de filme documentare
cu tematica diversa) de popularizare a fondului de carte existent. Au fost
desfasurate astfel un numar de 20 de activitati culturale pe diverse teme la
care au participat un numar de 1918 utilizatori.
Au fost organizate vizite a unor mici grupuri de elevi ai ciclului
primar si a celor de la gradinita în mod organizat şi însotite de învăţători si
educatori , privind instruirea potenţialilor cititori privind programul
bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare si restituire al
cărţii,
Au fost realizate acţiuni de dezbatere, informare şi recitaluri din
opere cu prilejul zilelor omagiale de nastere sau comemorative a
diferitelor personalitati culturale, prezentari cu expuneri de materiale ale
celor mai importante evenimente din istoria poporului roman si a zilelor
omagiale a diferitelor personalităţi sau scriitori.
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Au avut loc consultări cu cadrele didactice din cadrul Liceului
Tehnologic Crimpoia
Asigurarea accesului la cultura si la universul informational a fost
realizata prin Centrul de Internet pentru public (CIP), creandu-se noi
oportunităţi de informare, prin dotarea bibliotecii cu echipamente I.T. de
ultimă generaţie.
In ceea ce priveste numarul utilizatorilor, in anul 2013 au fost
inscrisi un numar de 509 cititori, iar din acestia 236 utilizatori au fost
activi inregistrand un numar de 6504 tranzactii de imprumut acestea
constand in carti dar si alte tranzactii in cadrul Programului Biblionet.
In anul 2012 au fost inscrisi un numar de 481 cititori, iar din
acestia 195 utilizatori au fost activi inregistrand un numar de 2623
tranzactii de imprumut.
Biblioteca Comunala Crimpoia a inregistrat un numar de 5683 de
vizite in anul 2013 constand in frecventa la biblioteca si vizite pentru
serviciul acces internet.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI
AGRICULTURA
În anul 2013 numarul de proprietati înscrise în registrul agricol este
de 1420 dintre care:
-Sat Crîmpoia - 1121
- Sat Buta

-253

- Strainasi

-46

Populatia totala de 3656 de locuitori este împartita astfel:
- Sat Crîmpoia 2531 locuitori
- Sat Buta 1125 locuitori
Efectivele de animale la gospodarii sunt urmatoarele:
-bovine 235
-ovine 1529
-caprine 351
-porcine 1896
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-cabaline 286
-pasari 32426
-familii albine 460.

ACTIVITATEA I.S.U. CRÎMPOIA 2013

În localitate nu au fost incendii la case la care sa participe pompieri.
* Au fost incendii la lanul de grau in iulie 2013 la care au participat si
pompierii I.SU. OLT si S.V.S.U Crîmpoia.
* S-au efectuat controale pentru depozitarea furajelor la gospodariile populatiei.
* În toamna anului 2013 a avut loc un incendiu la izlazul comunal,unde s-a
actionat rapid cu membrii S.V.S.U. Crîmpoia.
* În luna august 2013 a fost un incendiu in zona Braneasa care a fost stins de
catre membrii S.V.S.U. Crîmpoia.
INFRASTRUCTURA ȘCOLARA
În anul 2013 s-au efectuat urmatoarele lucrari la Liceul Tehnologic
Crîmpoia:
- Curatenia generala si igienizarea
- Reparatii si zugraveli atat in interior cat si in exterior
- Reparatii pardoseli , inlocuit gresie pe hol .
Școala mică :
-Reparatii si zugraveli
-refacut 4 sobe
Gradinita Crîmpoia
-reparatii acoparis
Reparatii si zugraveli interioare
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Scoala Buta
-revopsit acoperis
-raparat si revopsit exterior si interior
-inlocuit ferestre exterioare spre strada ( 7 bucati )
S-au continuat lucrarile la Campusul Scolar ajungand la un procent
de circa 70%.
- s-a achizitionat mobilier scolar pentru scoala mica si atelier.

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚII

În 2013 s-au efectuat următoarele lucrări:
* cea mai importanta dintre ele o constituie renovarea și igienizarea precum și
punerea în funcțiune a Centrului de Permanență Fix , precum și renovarea
întregului Centru Medical ce mai cuprinde 2 cabinete ale medicilor de familie,
1 cabinet stomatologic precum si 1 cabinet de fizioterapie si 1 laborator de
analize ce sunt în faza de autorizare cu 01.05.2014 .
* s-au intocmit si aprobat 3 proiecte privind alimentarea cu apa , canalizarea si
asfaltarea a 6km de drum comunal ,asteptam finantarea
* renovarea exterioară a dispensarului veterinar, precum si imprejmuirea
acestuia.
* s-a aprobat si proiectul de modernizare a Caminului Cultural
-înlocuirea acoperișului la șopronul din piața
-s-a construit si amenajat “ Fantana mireselor” în satul Buta si s-au igienizat
toate celelalte
-reprofilarea cu auto grederul a drumurilor comunale
-s-a procedat la strangerea gunoaielor si deseurilor
-reparatia acoperisului Bisericii din Crîmpoia cu bani obtinuti din sponsorizari
8

Anul 2013 a fost un an greu, un an in care atat comuna Crimpoia,
cat si intreaga tara a fost afectata de criza economica si sociala.
Cu toate acestea, am reusit continuarea proiectelor de
modernizare a comunei pe care impreuna cu cei 13 consilieri si colectivul
din Primarie ni le-am propus, depunand toate eforturile in continuare
pentru finalizarea lor.

PRIMAR
IONEL MIREA
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