
RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI 
PRIVIND 

SITUATIA SOCIO – ECONOMICA A COMUNEI PECINEAGA IN ANUL 2019 
 

Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de informare referitor la modul 
de gestionare a problemelor localitatii , la modul in care autorittatile  solutioneaza  problemele din 
ce in ce mai complicate  din fiecare zi .  

Raportul întocmit cuprinde aria generală a lucrărilor, investițiilor precum și a altor aspecte 
considerate importante privind activitatea desfășurată în cursul anului precedent. 

      Prezentul Raport se întemeiază pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera “a”,din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare , dar și ale art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .În 
concret,  în prezentul Raport sunt cuprinse domenii din  activitatea anului 2018, încercând o 
structurare cât mai clară pe domenii de activitate, în principiul  transparenţei şi al legalităţii. 

Activitățile  sunt structurate astfel :procesul de eliberare a actelor normative şi luarea 
deciziilor ; partea economică ,buget, finanţe, partea socială, mediu, urbanism, educaţie, partea de 
cultură, sport, culte, investiţii, iar la final priorităţi pentru anul 2019. 

1.Procesul de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor  
În cursul anului 2019 au fost întocmite,  adoptate, emise  : 
                 - un număr de  139  de Hotărâri ale  Consiliului local 
                 - un număr de  226 Dispoziţii emise de primarul comunei 

       În cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 7564 adrese, acte şi solicitări înaintate 
spre soluţionare instituţiei noastre,  au fost tratate cu maximă atenţie şi seriozitate. 

În baza principiului transparenţei funcţionează pagina web a primăriei, unde sunt aduse la 
cunoştinţa publică activităţile derulate de către administraţia locală precum şi programul de 
activitate al consilierilor in comisii. 

Programul de audienţe al primarului, afişat la sediul instituţiei așa cum a  fost și în anii 
trecuți , dar nu a fost respectat niciodată ,  întrucat  de cate ori  a  fost nevoie  cetatenii au  discutat 
cu primarul si s-a respetat un program de audienta, pur și simplu toți locuitorii comunei Pecineaga 
au ușa deschisă tot timpul pentru a lua legătura cu primarul comunei . 

2. Situaţia economică: buget-finanţe,impozite şi taxe locale ; urbanism, agricultură, 
investiţii şi dezvoltare rurală, mediu 

Creşterea economică a comunei şi continuitatea la nivel local, a politicilor publice locale 
elaborate, a fost una din priorităţile anului 2019, prin implicarea factorilor locali, în procesul de 
realizare şi dezvoltare economico-socială a comunității, atât pentru continuarea proiectelor aflate 
în derulare cât și pentru realizarea unor proiecte noi, necesare și utile locuitorilor comunei 
comunei. 

 În prezent pe raza comunei au sediul declarat sau puncte de lucru un număr de 83 de firme 
pe diverse domenii de activitate  : comerţ, morărit, comerţ cu amănuntul în magazine  
nespecializate, baruri, farmacii și jocuri de noroc, creşterea animalelor, a păsărilor, construcţii 
clădiri, prelucrarea lemnului , mase plastice si termopane, cultivarea plantelor , coafura si frizerie. 

  Preocuparea de bază a locuitorilor comunei Pecineaga a rămas agricultura:  creşterea 
animalelor şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan, ponderea cea mai mare 
fiind reprezentată de producţia  realizata de agenti economici in acest domeniu,  gospodăriile 
individuale inregistrand un regres. Acest regres este un indiciu ca agricultura se realizeaza din ce 
in ce pe suprafete mai mari, compacte, în care se poate aplica tehnologie  cu masini si utilaje 
agricole avansate . În acest an mai mulți proprietatri de terenuri s-au înscris în Cooperativa  
agricolă cu sediul în Topraisar, ceea ce ne arată că produsele acestora sunt comercializate în baza 
unor contracte. În anul 2019 s-au eliberat un număr de 26 atestate de producător . 

 



          De asemenea s-a efectuat inventarierea bunurilor aparţinând domeniului  privat al comunei. 
              Referitor la partea de mediu vă pot informa că spaţiile verzi  au fost în atenţia noastra 
încercând menţinerea celor existente prin lucrari ample de întreținere, irigare și erbicidare in parc, 
pentru ca in anul viitor sa se poata reamenaja in intregime .  S-au întreţinut în cursul anului spaţiile 
verzi de pe domeniul public al comunei.  Salubrizarea comunei este  asigurată de  firma de 
specialitate S.C. Iridex Salubrizare SRL cu sediul în comuna Costinești  cu care avem o colaborare 
bună şi care asigură colectarea şi transportul gunoiului menajer în condiţii bune. O obligație a 
noastră este si cea de a menține canalul colector în condiții optime pentru colectarea apei în cazul 
căderii unor cantități mari de apă în situații de urgență pentru evitarea inundării grădinilor și 
locuințelor riverane. 

    Cu privire la realizarile obiectivelor de investitii in comuna s-au realizat si sunt in derulare 
urmatoarele proiecte :   

- modernizarea drumurilor in localitatea Pecineaga pe o lungime de 16,5 km,  
- alimentarea cu apa prin proiectul derulat de RAJA SA, finanțat cu fonduri europene, unde 

comuna noastră este beneficiară în proiect ; 
- realizarea si amenajarea spatiului verde si parcări de la primarie și Căminul cultural; 
- continuarea lucrărilor pentru  realizarea centrului civic- trama stradala ; 
- realizarea unor documentatii  pentru urmatoarele proiecte  de investitii in comuna . 

 
    3.Starea socială  :   Protecţie socială-stare civilă ; Învăţământ ; Cultură-sport, sănătate, culte. 

Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate responsabil de 
asistenţa socială  se remarcă  următoarele: 
- beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,au 
fost în medie un număr de 14 familii și un numar de 35 de persoane . Aceste familii au beneficiat 
şi de ajutor pentru încălzirea cu lemne pe perioada sezonului rece . 
        Având în vedere importanţa întocmirii actelor de stare civilă, am asigurat buna desfăşurare a 
activităţii în acest sens, actele de stare civilă fiind păstrate şi gestionate  în condiţiile prevăzute de 
lege.          În cadrul acestui compartiment au fost înregistrate un număr de 50  de  acte, din care  :  
acte de deces  26, acte  de căsătorie 17; acte de naştere 7 din care sunt acte  de transcriere a 
nasterii; alte  adrese primite de la instituţiile statului, cereri pentru eliberare de duplicate, solicitări 
de transcrieri de acte, solicitări de diferite adeverinţa sau certificări ale stării civile. 
        În cursul anului au fost întocmite  8  dosare de divort pe cale administrativa. 
       Cetăţeni ai comunei solicită transcrieri pentru acte întocmite în Italia, Franţa, Ungaria, 
Portugalia,  Statele Unite. Transcrierile de acte de stare civilă, sunt deja de competenţă judeţeană 
respectiv locală, prin aprobarea primarului, ceea ce necesită o atenţie şi o cunoaştere riguroasă, în 
vederea aprobării acestora. 
 Pentru a veni în sprijinul locuitorilor în comuna Pecineaga au fost oficiate  căsatorii în 
zilele de nelucrătoare de sâmbătă și duminică și nu au fost percepute taxe în acest sens. 

Referitor la analiza infrastructurii de sănătate,vă informez faptul că pe raza comunei 
Pecineaga , de mult timp funcţionează un numar de 3 Cabinete  medicale umane  ; 2 cabinete 
sanitar –veterinare si 2 farmacii. 
       Procesul educaţional la nivelul anului 2019, a funcţionat în condiţii foarte optime.   În 
colaborare cu conducerea Școlii gimnaziale  s-au organizat serbări şi depuneri de coroane de Ziua  
eroilor,   s-au organizat  evenimente în cinstea serbării de Ziua scolii  şi alte manifestări în cadrul 
Zilei comunei. A continuat cu succes activitatea grădiniţelor din Pecineaga si Vinatori, activităţile 
desfăşurându-se în condiţii foarte bune si cu cadre calificate, cu experienta si  continuitate . 
        În ceea ce priveşte partea cultural sportivă, am susținut echipa de fotbal și am oferit premii 
financiare  sportivilor din Pecineaga  care activează la cluburi sportive și care au obținut  premii I, 
II și III la concursuri nationale și internaționale . Sub aspect cultural am organizat  manifestarea 



cultural artistică Ziua comunei, prin prezentarea unui program artistic susţinut şi de către elevi ai  
şcolii. Am sustinut financiar  ansamblul de dansuri populare „Traditii Dobrogene„ , unde prin grija 
maestrului coregraf elevii invata arta dansului popular traditional din zona noastra .  Am susţinut 
echipa sportivă de fotbal, si s-au acordat premii sportivilor  care au ocupat onorantele locuri I, II 
sau III in competitii nationale, la disciplinele sportive : lupte ,box si  arte martiale, cu sprijinul 
Consiliului local. Pentru echipa de fotbal , dar si pentru viitoare activități sportive de atletism am 
început construcția unui vestiar lânga terenul de fotbal . 
      Toate manifestările făcute în cursul anului 2019 sunt împreună si pentru locuitorii comunei . 
Având în vedere prevederile Regulamentului privind datele privind protejarea datelor cu caracter 
personal nu am mai publicat fotografii pe pagina comunei.  Cu privire la cultele de pe raza 
comunei, in acest an suportul financiar a fost mult diminuat comparativ cu alti ani, întrucât în 
acest an au avut prioritatea cofinantarile la proiectele de infrastructura aflate in derulare  . Astfel 
Biserica Ortodoxă a fost susținută cu suma de 30.000 lei,  Geamia musulmană cu 5.000 lei și 
Biserica adventistă de ziua a șaptea cu suma de 5.000 lei. 

La nivel de instituţie funcţionează un compartiment de achiziţii publice, în cadrul căruia se 
încheie contracte de diverse tipuri, se organizează propunerile de achiziţie, se întocmeşte 
Programul anual de achiziţii publice şi se arhivează documentele întocmite. 

Obiectivele pentru anul 2020 sunt  :  
- modernizarea drumurilor din comuna și în satul Vânători ,   
- construirea unui parc de joacă pentru copii în satul Vânători ; 
- construirea unui dispensar uman in Pecineaga, 
- construirea unei Sali de sport  cu amplasament lângă Caminul Cultural din Pecineaga,  
- finalizarea proiectului de amenajare a centrului civic – reparații trotuare în Pecineaga ,  
- continuarea  realizarii documentațiilor si obtinere a avizelor pentru proiectul de alimentare 

cu gaze  naturale a localitatilor din comuna Pecineaga , respectiv Vânători și Pecineaga ; 
- Construirea unui Camin cultural,  nou,  în Pecineaga ; 
- realizarea  pasarelei  pentru elevi până la școala veche. 
Toata activitatea si realizarile prezentate  sunt rezultatul unei munci de echipă, realizată intre 

primar, viceprimar, consilierii locali si  aparatul de specialitate al personalului  din primarie . 
    Așa cum am susținut întotdeauna administrația publică se face în echipă  : primar , consiliu 
local,viceprimar, aparat de specialitate, în slujba cetăţenilor şi că acţionăm în conformitate cu 
interesele acestora, pentru a le crea condiţii civilizate atât în comunitate, cât şi în contact cu 
instituţia primăriei. 
 
 

Primar, 
Stan Niculae 

 
 
 
 

 


