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Stimați cetățeni,  

Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. Publicarea acestui material 

este un gest firesc şi legal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei 

noastre.  

Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria Comunei Ștefești pune la dispoziţia 

cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici.  

 Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii 

noastre în anul 2021, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.  

Rezultatele acestui demers sunt deja vizibile și vă asigur că procesul de transformare al Comunei 

Ștefești va continua, astfel încât să devină o zonă atractivă si competitivă. 

Vasile Tăbăraș - Primarul Comunei Ștefești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiliul local Ștefești este format din 11 consilieri cu iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii toate 

problemele de interes local. Primarul si viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, 

asigurând respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea în 

aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local .Secretarul general al comunei este funcţionar public 

de conducere cu studii juridice superioare, avizează pentru legalitate actele emise de primar şi Consiliul Local. 

Aparatul de specialitate al primarului reprezintă  instituţia pusă la dispoziţia cetăţeanului, care urmăreşte 

aplicarea legii.  

Activitatea mea în fruntea executivului Comunei Ștefești a fost începută în luna iunie 2008, care s-a 

demarat printr-o analiză a stadiului în care se afla  comuna din punct de vedere social, economic, educational și 

cultural, cu scopul de a stabili problemele prioritare pentru fiecare domeniu de activitate al administraţiei locale 

Ca urmare a alegerilor locale din luna septembrie 2020 , cetăţenii Comunei Ștefești mi-au dat votul lor pentru 

încă un mandat, considerând că acţiunile intreprinse de mine s-au realizat în concordanţă cu nevoile lor. 

Ca primar al comunei Ștefești m-am implicat în rezolvarea problemelor comunităţii într-un dialog 

continuu cu factorii de decizie, având întâlniri şi discuţii cu reprezentaţii instituţiilor de la nivel judeţean cărora le-

am transmis problemele cu care se confruntă comuna şi le-am solicitat găsirea unor soluţii eficienete pentru 

pentru dezvoltarea si modernizarea comunei. 

De asemenea am pus in aplicare masurile legale cu privire la prevenirea infectarii cetățenilor cu Covid 

19. Anul 2020 a fost un an diferit în care ne-am confruntat cu pandemia de Covid 19 si in care a trebuit să 

organizam si alegerile locale si parlamentare in conditii de maxima siguranță.  

Pentru o informare cât mai corectă, în spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor 

comunei Ștefești voi detalia câteva din obiectivele identificate şi realizate în anul 2021. 

Prezentul raport reprezintă și o sinteză a proiectelor de investiții realizate pe parcursul anului 

1. Continuare lucrări ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE –COMUNA ȘTEFEȘTI,, investiţie finanțată 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL.II), constând în modernizarea a 14 drumuri din 

satele Scurtești și Târșoreni în lungime totală de 3.434 m :Ulița Câmpului ,Ulița Sima ,Ulița Căpraru 

,Ulița Melcu ,Drum vicinal Ștefan Crucișoara,Ulița Titescu,Ulița Scurtescu,Ulița Siliște,Drum vicinal 

Brădet,Ulița Ochea ,Ulița Banu,Ulița Cimitirului,Ulița Ivan si Ulița Moraru. ; 

2. Continuare lucrări ,,MODERNIZARE DRUM LOCAL PÂRVULESCU,, ; 

3. MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIA ȘTEFEȘTI; 

4. MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC CU LĂMPI MULTILED; 

5. MODERNIZARE SĂLI DE CASĂ ȘCOALA ȘTEFEȘTI 

6. Introducerea pe Lista sinteză a C.N.I  ,, REABILITARE, MODERNIZARE , DOTARE SI EXTINDERE 

CAMIN CULTURAL - COMUNA ȘTEFEȘTI,, 

7. Realizare D.A.L.I (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie),, REFACERE POD ,,-Pct 

Pârvulescu ,investiție cu finanțare aprobată prin HG nr.992 /2021 

8. Proiectare ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE-COMUNA ȘTEFEȘTI ,, constând în modernizarea a 

13  drumuri  în lungime totală de 2.161,50m :Ulița Moiceanu ,Ulița Andrei,Ulița Cioropina,Ulița 

Tomeștilor, Ulița Pralea ,Ulița Dispensar,Ulița Magazin,Ulița Dogaru Ulița Tăbăraș ,Ulița Stroieștilor,Ulița 

Căprărești,Ulița Epure Florin,Ulița Boboc și construire pod pct. Gaiță și podeț Căprărești pct. Didinița, . 

9. Proiectare ,,CONSTRUIRE TROTUARE –COMUNA ȘTEFEȘTI .” 



Aceste două Proiectele de investiții au fost transmise la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației în vederea  aprobării  finanțării prin  Programul Național de Investiții  Anghel Saligny 

Activitatea Secretarului general al Comunei Ștefești. 

Activitatea din acest domeniu este concretizată prin promovarea, avizarea, înregistrarea şi transmiterea 

dispoziţiilor primarului care au fost emise în anul 2021, precum şi a hotărârilor emise de Consiliul Local , 

înregistrate în două registre speciale. Activitatea din acest domeniu este de asemenea şi întocmirea şi / sau 

verificarea actelor care au stat la baza emiterii hotărârilor consiliului local (raporate ,referate de aprobare si 

proiecte de hotărâre). O altă activitate este acordarea de relaţii publice tuturor cetăţenilor, cărora li s-a oferit 

îndrumare, consiliere şi asistenţă tuturor celor care s-au adresat verbal sau în scris Primăriei Comunei Ștefești. 

O parte din cetăţeni s-au prezentat în audienţă la primar, viceprimar sau secretar general cu diferite probleme, 

care au fost rezolvate pe loc sau au fost distribuite persoanelor competente din cadrul primăriei. De asemenea 

s-au pus la dispoziţia cetăţenilor toate informaţiile solicitate și pe parcursul anului 2021, s-a avut în vedere 

crearea unor condiţii optime pentru derularea unei activităţi eficiente în primărie, deşi problemele au devenit din 

ce în ce mai multe şi mai greu de rezolvat. 

Activitatea compartimentului financiar-contabil. 

Obiectul de activitate al compartimentului constă în asigurarea resurselor din bugetul local, gestionarea 
acestora, efectuarea şi urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget şi rectificarea acestora în 
funcţie de veniturile realizate potrivit Legii nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale și evidența contabilă 

sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local. 
Comuna Ștefești a avut o prevedere bugetară la partea de venituri de 5.723.400 lei şi la cheltuieli 

6.519.000 lei, cu un sold excedentar in suma de 1.888.013 lei. Bugetul local este întocmit pe principiul 

echilibrului bugetar. La partea de venituri se înscriu veniturile realizate din impozite şi taxe locale de la 

persoanele fizice şi / sau juridice, sume defalcate din TVA, cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local,venituri proprii realizate din diverse activităţi (închiriere, concesiune), taxe speciale, fondul de 

rulment, etc. 

La partea de cheltuieli se regăsesc cheltuielile publice efectuate pentru rezolvarea problemelor de 

administrate şi funcţionare a Comunei Ștefești(administraţie locală, învăţământ, cultură, întreţinere şi reparaţii 

drumuri, investiţii). Activitatea compartimentului financiar -contabil se bazează pe asigurarea de resurse atât din 

bugetul local cât şi din transferuri de la bugetul de stat pe gestionarea acestora, precum şi angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plată a chletuielilor, evidenţierea lor în execuţia bugetară şi repartizarea angajamentelor 

bugetare, în vederea încadrării plăţii în limitele prevăzute în buget şi pe rectificarea acestora în funcţ ie de 

veniturile şi alocaţiile acordare în baza legislaţiei în vigoare. 

Compartimentul de taxe şi impozite locale are atribuții de stabilire ,constatare,înregistrare și încasare a 

impozitelor şi taxelor locale de natura impozitului pe clădiri, terenuri, a impozitului pe mijloacele de transport, a 

taxelor de firmă şi publicitate, a taxelor speciale, a altor taxe prevăzute de Codul Fiscal sau aprobate de consiliul 

local în condiţiile legii, precum şi a debitelor din amenzi. S-a urmărit în mod special execuţia bugetară – 

încasarea veniturilor proprii care reprezintă una din sursele care alimentează cheltuielile pentru realizarea 

obiectivelor comunei. Faptul că mai există debite neîncasate, demonstrează că mai sunt în continuare 

contribuabili fie persoane fizice, fie juridice, care nu reuşesc să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile faţă de bugetul 

local. 



Activitatea compartimentului asistenţă socială. Această activitate este organizată prin intermediul 

compartimentului de asistenţă socială al primăriei . La începutul sezonul rece  2021 s-au înregistrat un număr de 

36 cereri pentru acordarea de prestaţii sociale pentru familiile cu venituri reduse pentru încălzirea locuinţei. S-au 

înregistrat un număr de 0 cereri pentru acordarea ajutorului social care au fost aprobate în plată, numărul total 

de dosare în plată la finalul anului 2021 rămânând la14.Pe parcursul anului 2021 au fost încetate un număr de 2 

dosare şi au fost suspendate un număr de 3 dosare. Numărul de dosare în plată pentru acordarea alocaţiei 

pentru susţinerea familiei in cursul anului 2021 este de 16 dosare.  

La nivelul compartimentului de asistenţă socială se monitorizează şi se actualizează la zi datele 

persoanelor beneficiare de ajutor şi de alocaţie pentru susţinerea familiei (persoanele care sunt scutite de 

muncă, persoanele care trebuie să facă dovadă că sunt în căutarea unui loc de muncă, declaraţiile pe propria 

răspundere, adeverinţe de la unităţile de învăţământ, etc.) şi comunică situaţia către Agenţia Judeţeană pentru 

Prestaţii şi Inspecţie Socială Prahova în vederea punerii / suspendării / încetării plăţii, după caz. De asemenea 

la nivelul acestui compartiment se desfăşoară o activitate intensă pentru înregistrarea şi monitorizarea tuturor 

persoanelor beneficiare sau care ar trebuisă beneficieze de servicii de asistenţă socială. La nivelul 

compartimentului, împreună cu viceprimarul comunei, se urmăreşte efectuarea muncii în folosul comunităţii atât 

a beneficiarilor de ajutor social cât şi a contravenienţilor obligaţi la efectuarea de muncă prin înlocuirea 

amenzilor cu muncă. 

Activitatea compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului.- Obiectul 
activităţii compartimentului urbanism este de a verifica documentațiile prezentate în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire / desființare ,de a asigura respectarea și realizarea 
prevederilor din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului potrivit legislaţiei în vigoare. Atribuţiile 
acestui compartiment sunt legate în special  de modul de amplasare, proiectare, executare a lucrărilor de 
investiții, care reprezintă un complex de acțiuni de promovare ,derulare și finalizare în corelare cu respectarea 
cronologiei termenelor de realizare și aplicare a prevederilor legale, care constau în : 

 emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire; 
 propunerea și întocmirea rapoartelor pentru aprobare în Consiliul Local; 
 participarea în comisiile de licitație pentru proiectare și execuție ; 
 asigurarea colaborării dintre beneficiar,proiectant, dirigintele  de șantier și reprezentanții 

I.S.C,pentru verificarea realizării lucrărilor ; 
 la solicitarea scrisă a executantului,convoacă comisia de recepție; 
 recepționarea lucrarilor prin care se certifica faptul că executantul și-a onorat sarcinile și obligațiile 

din contract, in conformitate cu documentația de execuție. 

În cadrul acestui compartiment s-au solicitat şi au fost eliberate in cursul anului 2021 un număr de 31 

certificate de urbanism şi 6  autorizaţii de construire / desfiinţare, însoţite de documentații tehnice avize, studii și 

acte de proprietate . 

Activitatea compartimentului registrul agricol . 

În cadrul acestui compartiment s-a început introducerea datelor înscrise în registrul agricol în format 
electronic prin Sistemul  Informatic Destinat Gestiunii Registrului Agricol, proiect cofinanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională,realizat printr-un  parteneriatului public – privat încheiat între 15 uat-uri și 
Consiliul Judeţean Prahova. 

În cursul anului 2021 s-au eliberat adeverinţe necesare pentru dosarele APIA, adeverinţe necesare pentru 

eliberarea actelor de identitate, adeverinţe necesare pentru dosarele de încălzire, adeverinţe necesare pentru 



dosarele de venit minim garantat, adeverinţe necesare pentru rechizite, burse, adeverinţe necesare pentru 

înscrierea în cartea funciară a proprietăţii (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară). 

Consider că am dovedit că suntem o comunitate echilibrată, chibzuită în gestionarea resurselor pe care le 

avem, iar obiectivele  propuse în anul 2021 s-au realizat chiar dacă fondurile au fost limitate. Pentru că 

infrastructura comunei este una dintre premizele dezvoltării comunităţii locale, vom avea în vedere în anul 2022 

cu prioritate acest domeniu, respectiv continuarea realizării de lucrări de modernizare a drumurilor comunale. Cu 

siguranţă s-au realizat mult mai multe cerințe decât ce v-am prezentat, dar am căutat să prezint ceea ce se vede 

şi de care au beneficiat direct cetăţenii Comunei Ștefești . De asemenea  şi obiectivele pentru anul 2022 sunt 

multe şi fără îndoială vor apărea cerinţe imediate. Important este însă faptul că am realizat aceste lucruri cu o 

muncă asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local şi al angajaţilor Primăriei Ștefești, dar şi cu 

ajutorul dumneavoastră. De aceea, ţin să vă mulţumesc pentru sugestiile şi propunerile dumneavoastră, pentru  

răbdarea, înţelegerea și încrederea acordată  şi să vă asigur că voi continua să fac tot ceea ce e posibil, să iau 

în considerare  toate dorinţele dumneavoastră şi implicit ale mele  legate de dezvoltarea Comunei Ștefești . 

Îmi doresc ca activitatea primarului să fie supusă transparenţei şi în acest sens îmi propun să fac publică 

prezentarea activităţii, pentru a se cunoaşte stadiul şi evoluţia fiecărei lucrări sau activităţi de interes 

public.Când spun că îmi propun să realizăm schimbarea Comunei Ștefești  ştiu că am alături cetăţenii comunei 

şi asta este suficient pentru a-mi mobiliza toată energia în realizarea acestor obiective.  

 

Cu deosebită consideraţie,  

Primarul Comunei Ștefești- Vasile Tăbăraș  


