
COMUNA ŞTEFEŞTI
JUDEŢUL PRAHOVA

RAPORT  ANUAL
privind starea economică, socială şi de mediu

a comunei Ştefeşti , judeţul Prahova

Stimaţi cetăţeni  şi  domnilor consilieri ,
In baza obligatiilor care imi revin ca primar al comunei ,am intocmit prezentul raport

privind starea economica ,sociala si de mediu, care cuprinde  aria generala a lucrarilor,
investitiilor precum si a altor aspecte considerate importante privind activitatea desfasurata in
cursul anului 2015

Prezentul Raport a fost intocmit pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera “a”,din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata,cu modificarile şi completarile
ulterioare. Principalul obiectiv al anului 2015, a fost acela de a continua demersurile incepute
în tot ceea ce reprezinta interesele şi nevoile cetatenilor,de aplicarea în mod corect a actelor
normative şi a legislaţiei in vigoare. Obiectivele mele s-au bazat pe orientarea comunei inspre
dezvoltare continua, modernizare şi prosperitate,obiectiv pe care in mod corect si-l propune
fiecare ales local. Desigur ,ca am sa subliniez aspectele pozitive ale anului trecut si incerc sa
indrept acele aspecte care au fost negative sau au nemultumit anumite persoane. În decursul



anului 2015, am avut în vedere, crearea unei administraţii efieciente,echilibrate,bazată pe o
gandire obiectiva asupra problemelor cu care se confrunta comunitatea.

Un rol important în demersurile mele bazate pe nevoia de nou şi pe dezvoltare a
comunitatii l-a avut Consiliul local care a acordat sprijinul in aplicarea programului de investiţii
şi obiective de interes local pe anul 2015. Un alt rol important l-a avut aparatul de specialitate
al primarului ,cu sprijinul căruia am reusit să incheiem un an pozitiv.

In baza obligatiilor care imi revin conform Legii nr.215/2001,am întreprins atributiile
referitoare la:

 relaţia cu Consiliul local Ştefeşti;

 atribuţii privind serviciile publice asigurate cetaţenilor,

 atribuţii referitoare la bugetul comunei. In mod concret prezentul Raport cuprinde in linii mari

activitatea anului 2015, incercand o structurare cat mai clara pe domenii de activitate, în

principiul transparenţei şi al legalitatii am structurat activitatile astfel:

 procesul de elaborare a actelor normative şi de luarea deciziilor;

 partea economica,buget,finante,investitii;

 sociala,mediu,educaţie,

PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ŞI DE LUARE A DECIZIILOR
În cursul anului 2015 au fost întocmite,adoptate,emise :

-un număr de 40 de Hotărâri de Consiliu local

-un număr de .27 Dispoziţii emise de primarul comunei

In cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 40 de adrese,acte şi solicitări înaintate

spre soluţionare instituţiei noastre.

Toate problemele semnalate au fost tratate cu maxima atenţie şi seriozitate, neavad in

momentul de faţă, probleme privind întârzierea soluţionării acestora. In baza principiului

transparenţei funcţionează pagina web a primăriei, unde sunt aduse la cunoştinţa publică,

activităţile derulate de către administraţia locală .

SITUAŢIA ECONOMICĂ  Compartiment Financiar- Contabilitate, taxe si Impozite.

Potrivit datelor consemnate in contul de executie bugetara incheiat la 31.12.2015, s-au

inregistrat urmatorii indicatori financiari:

 venituri proprii = 903715 lei ;
 sume defalcate din TVA =1268193 lei;
 cote si sume defalcate din impozitul pe venit= 1334333 lei
 subvenţii din bugetul de stat = 15784 lei

Pentru anul 2015 execuţia bugetului local se prezintă astfel:

Cheltuieli cu salariile=1412437lei ;Cheltuieli de bunuri si servicii =698080 lei

Cheltuieli de investiţii = 1066246lei

Total asistenta sociala 142687lei din care:



Ajutor incalzire = 6902 lei
Ajutor social =15784 lei
Indemnizatii handicap=115793lei
Burse =4208 lei

Total= 3319450 lei
Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând ,

bunăstarea cetăţenilor comunei Ştefeşti, au fost obiectivele principale în anul 2015 .
 INVESTITII

O investitie absolut  necesara pentru localitate, este modernizarea statiei de
tratare a apei, care in prezent nu asigura filtrarea si dezinfectia apei captate din paraul
Varbilau.Obiectul proiectului de investitie consta in dezvoltarea constructiilor si
instalatiilor necesare  pentru imbunatatirea capacitatii de filtrare si tratare a apei brute
captate in vederea potabilizarii ,astfel incat statia de tratare modernizata sa asigure
alimentrea cu apa a debitului de 650 m.c/zi ,trimis in reteaua de distributie a apei din
comuna Stefesti. La sfarsitul anului 2015 au inceput lucrarile de executie  cu firma S.C.
MONTIN SRL, pentru  investitia ,,IMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE FILTRARE A
STAȚIEI DE TRATARE A   APEI ȘTEFEȘTI,, in valoare de 723.732 lei cu TVA ,finantata  in
trei etape  prin  contracte de asociere cu Consiliul Judetean Prahova.

 MODERNIZARE TARG TRADITIONAL IN SATUL SCURTESTI



 MODERNIZAREA DRUMULUI LOCAL STADION-FRANCU

 BETONAREA DRUMURILOR LOCALE -SCOALA SCURTESTI SI

PCT.STROESCU

Obiectivul general privind îmbunătăţirea  condiţiilor  de viaţă si menţinerea
populaţiei în zona ,este acela de a incuraja dezvoltarea unor activităţi economice
tradiţionale durabile, realizarea  unor proiecte ,reprezentand înfiinţarea şi dezvoltarea
de microintreprinderi şi intreprinderi mici.

Consiliul Local Stefesti este membru fondator al Asociatiei Grupului de Actiune
locala Plaiurile Ramidavei , alături de agenţi economici si institutii de cult din localitate
,asociatia avand ca scop principal realizarea în comun a unei strategii de dezvoltare a
teritoriului constituit de comunele care se asociază și de implementare a acestei
strategii prin finanțările oferite de măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020
precum și prin accesarea altor finanțări europene, naționale sau locale.Fondurile



europene alocate grupurilor de acțiune locală (GAL), dacă sunt bine gestionate, pot
contribui la schimbarea in bine a satului românesc.
STAREA SOCIALA

S-a  menţinut in continuare  in anul 2015 migraţia externă, respectiv căutarea
unui loc de muncă bine remunerat.

Majoritatea locuitorilor comunei  cu domiciliul stabil în zonă este formată din
familii cu venituri  medii şi mici.

În sprijinul acestei afirmaţii aduc următoarele cifre referitoare  la numărul de
persoane care au beneficiat de diverse prestaţii sociale.
Nr.
crt.

Prestaţia  socială Nr. de beneficiari

1. Cereri aprobate pentru ajutorul de încălzirea
locuinţei

97

2. Cereri aprobate pentru alocaţie de susţinerea
familiei

28

3 Cereri de ajutor social 7

INVATAMANTUL
Autorităţile publice locale, au fost direct implicate în vederea executării lucrărilor de

reabilitare şi modernizare a infrastructurii reţelei şcolare, în scopul asigurării condiţiilor optime
pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. Există în comuna noastră în acest moment, un
număr de 3 unităţi şcolare: 1 şcoala gimnaziala şi 2 grădiniţe cu program normal

S-au directionat fonduri pentru investitii , deoarece prezentul, dar mai ales viitorul
localităţii şi societăţii noastre, are nevoie de oameni bine pregătiţi profesional, creativi, curajoşi
şi energici, capabili să facă faţă noilor provocări.



STAREA DE MEDIU
Prin potenţialul oferit de cadrul natural si de amplasarea în teritoriu, precum şi de

forţa de muncă si tradiţiile locale, comuna Ştefeşti are posibilitatea de a evolua ca
localitate integrată  în zona turistica Slănic, dezvoltând potenţialul agroturistic. În cadrul
măsurilor prevazute la nivel teritorial în domeniul turismului este preconizată protejarea
si valorificarea resurselor locale.

În propunerile de dezvoltare urbanistică a localitaţii Ştefeşti au fost prevazute:
modernizarea reţelei de circulaţie, infiinţarea si extinderea lucrărilor tehnico-edilitare
(apă-canal, gaze, epurarea apelor), salubrizarea localitaţii.

Comuna Stefesti prin Consiliul local Stefesti are calitate  de membru asociat in
cadrul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
salubrizare “Parteneriatul pentru managementul deseurilor –Prahova si  are ca scop,



îmbunătăţirea serviciului, prin asigurarea calităţii acestuia, la tarife acceptabile pentru
populaţie, precum şi prin dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor
nerambursabile, necesare extinderii infrastructurii de management al deşeurilor.

Doresc ca datele prezentate in acest raport să ofere comunitaţii o imagine clară
de ansamblu asupra modului cum am reuşit mai mult sau mai puţin să gestionăm
resursele locale in vederea indeplinirii obiectivelor propuse la inceputul anului.

Vă mulţumesc!

Primarul comunei Ştefeşti

Vasile Tăbăraş


