RAPORTUL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURNU M GURELE
PRIVIND ACTIVITATEA ÎN PERIOADA
01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020

În fiecare an m prezint în fa a dumneavoastr , a cet enilor municipiului nostru, pentru a
aduce la cuno tin

activitatea desf

urat

împreun

cu ai mei colegi, având ca scop

gestionarea eficient a resurselor municipiului i bun starea locuitorilor ora ului nostru.
Principalul obiectiv al Prim riei Turnu M gurele este de a crea o administra ie local
eficient , puternic

i aproape de nevoile dumneavoastr !

Comunicarea i cunoa terea problemelor dumneavoastr au dus la identificarea corect
a priorit ilor i implicit la gestionarea corect

i eficient a bugetului local. Fiecare proiect ob inut

de echipa Prim riei ne-a încurajat s ne dorim mai mult pentru comunitatea noastr .

Primar,
CUCLEA D NU
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SINTEZA ACTIVIT

II PE ANUL 2020

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, CONTRACTE

Activitatea serviciului Impozite i Taxe Locale a urm rit ca stabilirea, constatarea, controlul,
urm rirea i incasarea impozitelor i taxelor locale i a altor venituri ale bugetului local s
se realizeze potrivit reglement rilor legale, in scopul asigur rii resurselor b ne ti necesare
finan rii obiectivelor programate la partea de cheltuieli ale bugetului local.
S-a ac ionat pentru identificarea corect a contribuabililor persoane fizice i juridice
în vederea eviden ierii materiei impozabile i evaluarea venitului bugetar pentru fiecare
contribuabil.
S-a realizat o corect eviden a debitelor i sumelor încasate( nominal i pe sursa
de venit).
S-au fundamentat proiecte de hot râri privind modul de solu ionare al cererilor privind
acord ri de inlesniri la plata impozitelor, taxelor i altor venituri ale bugetului local.
Activitatea serviciului de impozite i taxe locale cuprinde i:
- eliberarea de adeverin e de rol pentru imobile, certificate de atestare fiscal pentru
B.N.P., Judec torie, particip ri la licita ii, Registrul Comer ului,
- gestionarea (inregistrarea, urm rirea i recuperarea) amenzilor contraven ionale,
coresponden a cu institu iile (organele) abilitate ale statului în activitatea de urm rire a
debitorilor.
Urmare prevederilor art.VII.,alin.(3) din O.U.G.nr.29/18.03.2020, respectiv
prevederilor art.XII.,alin.(4) din O.U.G. nr. 48/09.04.2020, cu modific rile i complet rile
aduse prin O.U.G.nr.99/2020, potrivit c rora ,, se suspend sau nu se începe executarea
silit prin înfiin area popririi a crean elor bugetare ‘’, de asemenea ,,se suspend sau nu se
începe executarea silit , prin soma ie i prin valorificarea bunurilor la licita ie a crean elor
bugetare ’’, nu s-a putut proceda la începerea aplic rii m surilor de executare silit a
contribuabililor (persoane fizice i juridice) care nu i-au achitat în termenele legale
obliga iile fiscale c tre bugetul local pentru debitele restante, precum i pentru debitele
aferente anului în curs.
Având în vedere c , potrivit reglement rilor legale men ionate anterior, aceste
prevederi au încetat la data de 25 decembrie 2020 inclusiv, urmeaz ca în anul fiscal 2021
se procedeze la reluarea m surilor de executare silit , respectiv transmitere de soma ii
i titluri executorii, înfiin area de popriri asupra veniturilor la Casa jude ean de Pensii,
institu iile bancare sau unit ile angajatoare, aplicarea de sechestre pe bunurile
mobile/imobile de inute de persoane juridice i fizice.
Pentru persoanele juridice care au intrat în procedura insolven ei s-a procedat la
întocmirea i transmiterea documentelor pentru înscrierea la masa credal .
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De asemenea s-au intocmit i transmis c tre instan a de judecat
solicitate cu privire la contesta iile la executarea silit .

documentele

Cu privire la execu ia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, situa ia
se prezint astfel :

SITUA IA REALIZ RII VENITURILOR - 31.12.2020
mii lei
TOTAL VENITURI

Cod
indicator

Total venituri

Prevederi
definitive
2020
92.935

Realizat Procent
2020
%
68.110

73,37

Venituri proprii
I.Venituri curente

22.512
40.485

20.594
38.760

91,48
95,74

A.Venituri fiscale

39.156

37.455

95,65

A.1.Impozit pe venit,profit si
câ tiguri din capital
A.3.Imp. i taxe pe proprietate

14.106

13.224

93.75

07.02

5.119

4.322

84,43

Impozit pe cl diri
-Impozit cladiri –pers.fizice

07.02.01
07.02.01.01

2.609
1.097

2.175
952

83,37
86,78

-Impozit cladiri-pers.juridice
Impozit teren
-Impozit teren-pers.fizice

07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01

1.512
2.234
762

1.224
1.883
665

80,95
84,29
87,27

-Impozit teren –pers.juridice
-Impozit teren extravilan
Taxe judiciare de timbru
A.4.Impozite i taxe pe bunuri i
servicii
Sume defalcate din T.V.A
Taxe pe utiliz.bunurilor
autorizarea utiliz.bunurilor sau
pe desf urarea de activit i

07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03

815
657
276
19.891

621
598
263
19.876

76,20
91,02
95,29
99,92

00.10
11.02
16.02

18.333
1.554

18.333
1.543

100,00
99,29

-Impozit mijloace transport
- I.m.t.-pers.fizice
- I.m.t.-pers.juridice

16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02

1.221
910
311

1.295
980
315

106,06
107,69
101,29

18.02

40

34

85,00

A.6.Alte impozite i taxe fiscale
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C. Venituri nefiscale

1.689

C.1.Venituri din proprietate
C.2.Vânz ri de bunuri i servicii
II.Venituri din capital
IV.Subven ii
-Subven ii de la bugetul de stat
-Subven ii de la alte administra ii
V.Sume primite de la UE/al i
donatori în contul platilor
efectuate i prefinan ri

30.02
00.15
42.02
43.02
48.02

1.305

77,26

427
268
1.262
1.037
167
167
16.629 7.475
14.902
6.025
1.727
1.450
35.461
21.709

62,76
82,17
100,00
44,95
40,43
83,96
61,22

Pentru anul 2020 prevederile bugetare la total venituri au fost realizate în procent de
73,37 % , astfel:
-veniturile proprii - au fost realizate în procent de 91,48%, ,din care :
-impozite i taxe pe proprietate- 84,43%
Nerealiz ri se observ la cotele i sumele defalcate din impozitul pe venit, impozitul
pe cl diri i impozitul pe teren de la persoanele fizice i juridice , în cazul celor juridice
datorit situa iei economice precare a societ ilor cu contribu ii majore la bugetul local
(S.C.Donau Chem SRL, S.C. Khamsim SRL, S.C.Compania de transport feroviar
Bucure ti S.A.,S.C.Monteverde SRL ), unele dintre acestea aflându-se in insolven
sau faliment.
-veniturile din subven ii - au fost realizate în procent de 44,95 %;
-sume primite de la UE/al i donatori în contul pl ilor efectuate i prefinan ri
aferente cadrului financiar 2014-2020 - au fost realizate în procent de doar 61,22 %
Prevederile bugetare la indicatorul “ subven ii” i ‘’sume primite de la UE/al i donatori
în contul pl ilor efectuate i prefinan ri aferente cadrului financiar 2014-2020 “ nu
au fost realizate din cauz c în buget au fost prev zute sume în baza contractelor
de finan are incheiate cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice i
Fondurilor Europene din România , îns acestea urmeaz s fie încasate pe
parcursul anului 2021.

SITUATIA CHELTUIELILOR la data de 31.12.2020
Denumire indicator

Total cheltuieli
Autoritati publice
Alte servicii publice generale
Dobanzi

Cod
Prevederi
indicator definitive
2020
101182
51.02
10848
54.02
815
55.02
250
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Ordine
publica
si
siguranta
nationala (protectie civila si protectie
contra incendiilor )
Invatamant
(cheltuieli
naveta,
cheltuieli cu bunuri si servicii,
asistenta copii cu ces, tichete
gradinita, cheltuieli de capitalProgram PNDL)
Sanatate
(Spitale
generale,
cabinete
medicale
scolare,
asistente comunitare )
Cultura,
recreere
si
religie(consolidarea monumentelor
istorice-Proiecte cu finantare FEN ,
baze sportive, zone verzi, actiuni de
tineret )
Asigurari si asistenta sociala (
asistenta pt.persoane in varsta,
asistenta persoane cu handicap,
asistenta pentru familie si copii,
crese, ajutoare de deces, urgenta,
servicii de asistenta sociala, proiect
cu finantare FEN)
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica (alimentare cu apa si
canalizare-Program PNDL, iluminat
public, lucrari reparatii si dotari pe
domeniul public,diverse taxe )
Protectia mediului (salubritate si
gestiunea deseurilor, canalizare si
tratare ape reziduale )
Actiuni-generale
economice,comerciale
Transporturi (reparatii, lucrari de
investitii
strazi
–ProgramPNDL,Proiecte FEN, rambursari de
credite )
Alte actiuni economice

61.02

45

27

60

65.02

7088

4013

57

66.02

3060

2637

86

67.02

18536

11520

62

68.02

10435

7827

75

70.02

17575

3460

20

74.02

3993

3568

89

80.02
84.02

87.02

-

25696

2841
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PRIMARIA TURNU MAGURELE

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCAL

COMPARTIMENT INVESTI II

INVESTI II REALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2020

În anul 2020, s-au realizat investi ii cu finan are din bugetul local i bugetul de stat ,
astfel :

A. Obiective de investi ii finalizate în anul 2020 cu finan are integral de la
Bugetul Local
1. Extindere sistem de supraveghere video – urban în municipiul Turnu
gurele
Valoarea investitiei: 409.575,47 lei.
2. Alimentare cu energie electric (bran ament) a investi iei Extindere sistem
de supraveghere video – urban
Valoare investi ie: 206.322,20 lei
3. Reabilitare drum servitute pentru Complexul ANL din strada oseaua
Alexandriei, nr. 7

Valoare investi ie: 512.050,43 lei
B. Obiective de Investi ii realizate cu finan are din bugetul de stat prin
Programul Na ional de Dezvoltare Local
1. Reabilitare str zi din zona central a municipiului Turnu M gurele
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În anul 2020 a fost finalizat obiectivul de investi ii ,,Reabilitare str zi din zona
central a municipiului Turnu M gurele”, a c rei valoare total a fost de
7.519.774,23 lei, din care 7.319.596,34 lei, finan are de la bugetul de stat prin
Programul Na ional de Dezvoltare Local i 200.177,89 lei, finan are din bugetul
local.
2. Reabilitare cladire si amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2 din
municipiul Turnu Magurele, strada Libertatii, nr. 104.
Valoarea investitiei: 619.809,63 lei;
Din care:
435.200,00 lei alocare financiara din bugetul de stat, prin P.N.D.L.
184.609,63 lei alocare financiara din bugetul local pentru categoriile de
lucrari ce nu se finanteaza prin P.N.D.L.
Investi ia este în curs de realizare i va fi finalizat în prim vara anului 2021.
3.Consolidare si reabilitare corp principal si amenajare curte interioara la
Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele, strada Traian, nr. 3.
Valoarea investitiei: 1.075.735,64 lei;
Din care:
660.470,00 lei, finantare din bugetul de stat prin P.N.D.L.
415.265,64 lei finantare din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce
nu se finanteaza prin P.N.D.L.
Lucr rile sunt în curs de execu ie i vor fi finalizate pân la sfâr itul anului 2021.
B. Obiective de Investi ii realizate cu finan are din bugetul de stat prin
Compania Na ional de Investi ii
1.Costruire sal de educa ie fizic
strada Alexandru Vlahu ,nr. 17

colar la coala Gimnazial nr. 2, din

Valoarea investitiei: 1.786.951,01 lei;
Din care:
1.743.561,01 lei, finantare din bugetul de stat prin Compania Na ional
de Investi ii
43.390,00 finantare din bugetul local pentru categoriile de lucrari ce nu
se finanteaz prin bugetul de stat
1. Construire bazin de înnot didactic – proiect tip, din strada oseaua Alexandriei,
nr. 7
Valoarea lucr rilor : 7.019.444,05 lei
2. Reabilitarea, modernizarea i dotarea cinematografului Flac ra din municipiul
Turnu M gurele
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Municipiul Turnu M gurele a ob inut finan are prin Compania Na ional de
Investi ii pentru obiectivul de investi ii mai sus men ionat.
Valoarea investi iei : 15.849.812,26 lei
Din care :
160.867,68 lei, finan are din bugetul local

COMPARTIMENT STRATEGIE DEZVOLTARE

Municipiul Turnu M gurele a ob inut finan are din fonduri europene nerambursabile
pentru un num r de 12 proiecte, din care 1 proiect a fost finalizat iar 11 proiecte sunt
în implementare, dup cum urmeaz :
- 5 proiecte cu finan are din Programul Interreg V A România Bulgaria 2014 2020
- 5 proiecte cu finan are din Programul Opera ional Regional 2014 – 2020
- 2 proiecte cu finan are din Programul Opera ional Capital Uman
Programul Interreg V A România Bulgaria 2014 – 2020
Prin Programul Interreg V A România Bulgaria 2014 – 2020, Municipiul Turnu M gurele a
ob inut finan are pentru cinci proiecte , a c ror valoare total se ridic la suma de
19.855.759,56 euro, dup cum urmeaz :
1.„L –Ten - Conectarea Re elei de Transport Europene printr-o mai bun legatur între
nodurile ter iare Turnu M gurele i Levski pentru o dezvoltare durabil a zonei’’,
depus în parteneriat cu municipalitatea Levski – Bulgaria.
Valoarea total a proiectului a fost de 4.532.577,37 euro, din care municipiul Turnu
gurele a gestionat în calitate de Lider de proiect suma de 1.936.406,03 euro, având o
contribu ie de 2% - 38.728,12 euro.
Prin proiect au fost modernizate 5 str zi:
- Chimiei( tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu i strada Stadionului)
- David Praporgescu (tronson cuprins între strada Taberei i strada Stadionului)
- Mihai Bravu( tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu i strada Grivi ei)
- Sfânta Vineri (tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu i strada Prim verii)
- Taberei
Proiectul s-a finalizat în data de 30.08.2020.
2. ,,I –Ten - Imbun
irea nodurilor ter iare Turnu M gurele - Nikopol pentru o
dezvoltare durabil a zonei pentru o mai bun conectivitate cu infrastructura TENT ‘’, depus în parteneriat cu municipalitatea Nikopol - Bulgaria.
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Valoarea total a proiectului este de 7.191.797,49 euro, din care municipiul Turnu
gurele gestioneaz în calitate de Lider de proiect suma de 4.690.456,07 euro, având o
contribu ie de 2% - 93.809,11 euro.
Prin implementarea acestui proiect se vor reabilita 10 str zi (6,276 km) din cartierul
gurele (str.C ra i, str. Rampa G rii, str. Nucilor, str. Horia, str. Clo ca, str.Cri an. str.
Avram Iancu, str. Mihai Viteazu – tronson cuprins între str. colii i str. Libert ii, str. Viitorului
– tronson cuprins între str. colii i str. Libert ii, str. Drum acces fabrica de conserve –
prelungire str. C ra i pân în DN 52).
Au fost realizate lucr rile pe str zile: str.C ra i, str. Rampa G rii, str. Nucilor, str. Horia,
str. Clo ca, str.Cri an. str. Avram Iancu, str. Mihai Viteazu, str. Viitorului, cu exceptia
marcajelor rutiere.
La acest moment se afl in executie lucr rile pe Str. Drum acces fabrica de conserve.
Proiectul se va finaliza în data de 31.07.2021.
3.“Podurile timpului : o abordare integrat pentru îmbun
irea utiliz rii durabile a
patrimoniului cultural transfrontalier Nikopole - Turnu M gurele ’’
Proiectul se deruleaz în parteneriat cu municipalitatea Nikopol(Lider de proiect).
Prin acest proiect municipiul Turnu M gurele a conservat i a restaurat ruinele cet ii, a
realizat împrejmuirea acesteia i s-a realizat iluminatul arhitectural al ruinelor, în vederea
introducerii într-un circuit turistic a sit-ului arheologic Cetatea Turnu.
Valoarea total a proiectului este de 5.836.225,82 euro, din care municipiul Turnu
gurele va gestiona în calitate de partener suma de 2.461.697,17 euro, având o contribu ie
de 2% - 49.233,94 euro.
Lucr rile sunt în curs de execu ie, fiind realizate în procent de 90%.
Durata de implementare a proiectului este de 57 luni, termenul de finalizare al acestuia fiind
data de 30.12.2021.
4. “Drumul memoriei – Produse turistice transfrontaliere durabile pentru parcul
memorial"Grivitsa" si Cetatea Turnu”
Proiectul a fost depus în cadrul Apelului III, al Programului Interreg V A România Bulgaria ,
Axa prioritar 2 – O regiune verde, Obiectivul specific 2.1: Îmbun
irea utiliz rii durabile a
patrimoniului natural , a resurselor i a patrimoniului cultural, în parteneriat cu
municipalitatea Pleven.
În cadrul proiectului se realizeaz urm toarele:
construirea unui corp anex , semiîngropat, în care s func ioneze un punct de
informare turistic i grupuri sanitare pe sexe;
amenajarea unei platforme auto;
amenajarea sitului (amenajare peisager , alimentare cu energie electric a centrului
turnului, mobilier urban, iluminare incint sit cu stâlpi ori fotovoltaici, platform
pentru balon cu aer cald);
achizi ionarea unui balon cu aer cald care s fie ridicat la punct fix.
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Valoarea total a proiectului este de 1.483.905,80 euro, iar durata de implementare este
pân la data de 31.10.2023.
5. ”Modernizarea serviciilor de s
tate din cadrul spitalelor din Turnu M gurele i
Nikopol”
Proiectul se implementeaz în parteneriat cu municipalitatea Nikopol.
Prin implementarea acestui proiect se urm re te dotarea spitalelor din cele dou
municipalit i cu aparatur i echipamente medicale la standarde europene i dezvoltarea
cooper rii transfrontaliere dintre Turnu M gurele i Nikopole în domeniul s
ii.
Valoarea total a proiectului este de 811.253,08 euro, din care municipiul Turnu M gurele
va gestiona suma de 614.728,10 euro iar termenul de finalizare este la data de 26.10.2022.
Programul Opera ional Regional 2014 – 2020
1. Proiectul “Restaurare, consolidare, protec ie i conservare a Catedralei
Sfântul Haralambie din municipiul Turnu M gurele”,depus în cadrul Axei prioritare 5 –
Îmbun
irea mediului urban i conservarea, protec ia i valorificarea durabil a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investi ii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea i
dezvoltarea patrimoniului natural i cultural., în parteneriat cu Parohia ”Sfântul Haralambie”.
Durata de implementare a proiectului este de 42 luni (05.12.2017 - 04.06.2022).
Valoarea total a proiectului este de 20.443.003,11 lei.
Lucr rile sunt în derulare i constau în lucr ri de: consolidare, restaurare i conservare a
corpului principal al bisericii, restaurare i conservare a frescei interioare, a vitraliilor, a
componentelor artistice de metal, piatr , ornamente turnate, stucomarmur
i
componentelor artistice din lemn. De asemenea, vor fi ref cute instala iile electrice, sanitare,
sistemul de paratr snet i se va realiza un sistem adecvat de înc lzire i un sistem de
iluminare architectural i ambiental pentru punerea în valoare a monumentului.
2. “Reabilitare termic a sediului Prim riei municipiului Turnu M gurele”
În cadrul proiectului se realizeaz lucr ri de anvelopare a cl dirii sediului Prim riei cu
polistiren, refacerea instala iilor electrice, sanitare i termice, înlocuirea tâmpl riei(ferestre
i u i),refacerea finisajelor interioare i exterioare iar acoperi ul tip teras a fost transformat
în acoperi tip arpant .
Valoarea total a proiectului este de 4.062.819,07 lei iar termenul de finalizare este data
de 30.08.2021.
3.”Centru de Tineret i str zi urbane pentru cre terea calit ii vie ii în municipiul
Turnu M gurele”, proiect depus în cadrul Programului Opera ional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritar 13, Prioritatatea de Investi ii 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbun
irea
calit ii vie ii popula iei în ora ele mici i mijlocii din România.
Proiectul are o valoare total de 21.525.622,01 lei, inclusiv TVA, din care contribu ia proprie
a Municipiului Turnu M gurele este de 2%, respectiv 428.975,56 lei, inclusiv TVA, la care
se adaug cheltuielie neeligibile de 76.844,25 lei.
În cadrul proiectului vor fi realizate 2 obiective de investi ii:
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-

Creare Centru de tineret i amenajare gr din public adiacent acestuia, în
municipiul Turnu M gurele (fosta Administra ie Financiar ) – restaurându-se
imobilul din Calea Dun rii nr.1, unde va fi sediul Centrului de tineret.

Cl direa format din subsol i parter va fi amenajat ca spa iu destinat tinerilor din
municipiul Turnu M gurele, în vederea realiz rii de activit i i evenimente educative i de
petrecere a timpului liber.
In cadrul centrului de tineret vor func iona o serie de ateliere i cluburi: atelier performan
colar , club de dans, club fashion, expozi ii permanente i temporare, club arte cu
proiec ie, bibliotec digital , etc.
Prin reamenajarea gr dinii publice, din fa a cl dirii, se va realiza un loc ideal de recreere,
relaxare i petrecere a timpului liber.
Valoare obiectiv de investi ie: 12.996.463,79 lei, inclusiv TVA.
-

Îmbun
irea accesibilit ii, atractivit ii i calit ii mediului urban prin
reabilitarea de str zi din municipiul Turnu M gurele
Prin aceast component se vor reabilita 6 str zi: Castanilor, Oituz, 1 Decembrie, Victoriei,
gurii i B-dul Independen ei.
Valoarea aferent reabilit rii str zilor este de 8.529.158,21 lei, inclusiv TVA.
Proiectul se va finaliza la data de 31.03.2022.
4.,,Îmbun
irea calit ii vie ii persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ
i mediul aferent în municipiul Turnu M gurele”
Proiectul are o valoare total de 23.273.783,37 lei inclusiv TVA, din care contribu ia proprie
a Municipiului Turnu M gurele este de 2%, respectiv 465.282,89 lei, inclusiv TVA, la care
se adaug cheltuielile neeligibile în valoare de 9.639 lei.
În cadrul proiectului vor fi realizate 2 obiective de investi ii:
- Creare Centru Recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului
Centru Administrativ în municipiul Turnu M gurele(Casa Armatei) – situat în
strada 1 Decembrie nr.5;
Centrul recreativ pentru persoane vârstnice, va oferi un spa iu corespunz tor în care
persoanele vârstnice din municipiu s se poat întâlni, rela iona i desf ura o serie de
activit i recreative, cu efecte pozitive asupra st rii psihice a acestora.
În cadrul Centrului recreativ se vor derula activit i multiple de tipul: club lectur pentru
nepo i, club jocuri de societate, club de dans pentru seniori, club pasiona i joc de c i,
activit i de art culinar în parteneriat cu liceele din municipiu, atelier s îmb trânim frumos,
unde persoanele vârstnice vor beneficia de servicii de înfrumuse are cu sprijinul unor
voluntari, etc.
Valoare obiectiv de investi ie:12.890.571,04 lei
-

Amenajarea peisagistic Parc Independen ei
Independen ei din municipiul Turnu M gurele.
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În cadrul acestui obiectiv de investi ii va fi restaurat monumentul Independen ei, se va reface
foi orul i fântâna artezian , prin lucr ri de modernizare a sistemului de propulsie ap i
asigurarea unui echipament de iluminat corespunz tor, se vor reface aleile i instala iile de
iluminat arhitectural, se reabiliteaz grupurile sanitare i vor fi montate obiecte de mobilier
urban(b ncu e i co uri).
Valoare obiectiv de investi ie: 10.383.212,33 lei
Proiectul se va finaliza la data de 31.05.2023.
5. ,, Servicii educa ionale
Turnu Magurele”

i spa ii publice urbane îmbun

ite în municipiul

Prin acest proiect, la nivelul municipiului Turnu M gurele se urm re te sprijinirea i
dezvoltarea ofertei educa ionale non – formale, adresate unor categorii dezavantajate astfel
încât cre terea nivelului cuno tin elor elementare s contribuie la o mai bun gestionare a
vie ii, g sirea unui loc de munc , ap rarea drepturilor ce decurg din rela ia cu un angajator.
Proiectul include o abordare consistent în asigurarea promov rii existen ei Centrului
educa ional, a accesului facil la acesta pentru toate persoanele care consider c au nevoie
sub o form sau alta de educa ie.
Proiectul are o valoare total de 16.190.038,01 lei, inclusiv TVA, din care contribu ia proprie
a Municipiului Turnu M gurele este de 2%, respectiv 317.577,81 lei inclusiv TVA, la care se
adaug cheltuielile neeligibile de 311.147,44 lei.
În cadrul proiectului vor fi realizate 2 obiective de investi ii:

Creare Centru educa ional prin reabilitarea imobilului din strada Libert ii nr.
137 (fost
coal Gimnazial nr.2)
În cadrul acestui centru, se vor desf ura o serie de activit i dup cum urmeaz :
activit i pentru persoanele adulte ce nu i-au finalizat studiile(activit i de tip a
doua ans i atelier de scriere i citit)
activit i educa ionale pentru copii( atelier preg tire matematic , atelier preg tire
limba român , atelier limbi str ine, atelier informatic , etc.)
consiliere psihologic
Valoare obiectiv de investi ie: 8.412.529,25 lei
-

-

Reabilitarea str zilor Libert ii i Ion Creang

În cadrul obiectivului de investi ii se va realiza infrastructura rutier pe strada Libert ii i pe
strada Ion Creang ( tronson barier - str. Libert ii) i se vor amenaja trotuare aferente
acestor str zi.
Valoare obiectiv de investi ie: 7.777.508,76 lei
Proiectul se va finaliza la data de 01.09.2022.
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Programul Opera ional Capital Uman 2014 – 2020
1.“Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu M gurele prin participarea la
educa ie” , depus în parteneriat cu coala gimnazial nr. 2 i coala gimnazial nr. 4, în a
ror subordine se afl i Gr dini ele nr.2, nr. 3 i nr. 7.
Prin acest proiect se urm re te implementarea m surilor integrate pentru facilitarea
accesului la educa ie i prevenirea p sirii timpurii a colii pentru copiii i tinerii ce fac parte
din grupuri vulnerabile, reîntoarcerea în sistemul de înv mant a copiilor/ tinerilor/ adul ilor
care au p sit coala, precum i dezvoltarea competen elor capitalului uman din
înv mantul preuniversitar din unit i colare partenere.
În cadrul acestui proiect:
160 de copii cu vârsta între 3 i 5 ani de la gr dini ele nr.2, nr.3 i nr. 7 primesc
sandwich-uri zilnic, subven ii de 37,5 lei/lun i rechizite pe fiecare trimestru
în valoare de 20 lei
300 de elevi de la cele 2 coli partenere primesc rechizite pe fiecare semestru
în valoare de 20 lei, li se vor acorda zilnic sandwich-uri i vor fio acordate
subven ii în valoare de de 37,5 lei/lun fiec rui elev
54 de persoane care nu i-au finalizat studiile au ansa s le finalizeze i
primesc rechizite pe fiecare semestru în valoare de 20 lei, li se acord zilnic
sandwich-uri i primesc subven ii lunare în valoare de 37,5 lei/elev
80 de cadre didactice de la cele 2 coli gimnaziale partenere în proiect
beneficiaz de cursuri de formare profesional acreditate de Centrul Na ional
de Formare i Perfec ionare
Valoarea total a proiectului este de 4.215.801,53 lei, iar termenul de finalizare este data
de 07.08.2021.
2.” Îmb trânim frumos i demn”
În cadrul proiectului au fost înfiin ate i vor fi dezvoltate 3 servicii sociale pentru persoanele
vulnerabile cu vârsta de peste 65 de ani din municipiul Turnu M gurele, oferindu-le servicii
integrate : socio – medicale, de consiliere(juridic , social , psihologic ), mas cald
i
îngrijire la domiciliu, care s r spund nevoilor lor sociale.
Serviciile înfiin ate i care vor fi dezvoltate sunt:
Serviciul de asisten comunitar , care s ofere servicii integrate( masa calda, sprijin
in realizarea unor activitati zilnice, furnizare de servicii de consiliere juridica, servicii
medicale, sesiuni de educatie pentru sanatate, acordarea de subventii pentru
rezolvarea unor probleme medicale, sociale juridice, etc) unui num r de cel pu in 90
de persoane cu vârsta peste 65 de ani
Centrul de zi pentru persoane vârstnice, care s asigure pentru 45 de persoane un
cadru adecvat în care s beneficieze de sprijin i asisten medicala primara,
consiliere psihologica si vor fi angrenati in activitati de petrecere a timpului liber.
Serviciul social de îngrijire la domiciliu, care s poat oferi servicii integrate( asistenta
medicala primara la domiciliu, consiliere sociala, sprijin in asigurarea conditiilor
igienico- sanitare , asigurare igena personala pentru persoanele imobilizate si
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cumparaturi, la nevoie , etc ) unui num r de 30 de persoane cu vârsta peste 65 de
ani
Valoarea total a proiectului este de 2.675.214 lei, iar termenul de finalizare este data de
07.08.2022.

COMPARTIMENTUL ACHIZI II PUBLICE

Misiunea Compartimentului Achizi ii Publice: Organizarea i desf urarea procedurilor
în vederea atribuirii contractelor de achizi ie public de furnizare, servicii i lucr ri.
În anul 2020 au fost efectuate achizi ii publice dup cum urmeaz :
a) achizi ii publice de prest ri servicii atribuite prin:
- cump ri directe din Catalogul Electronic în num r de 101
- proceduri simplificate în num r de 2(1 finalizat + 1 în derulare)
b) achizi ii publice de lucr ri atribuite prin:
- cump ri directe din Catalogul Electronic în num r de 5
- proceduri simplificate în num r de 11(7 finalizate + 4 în derulare)
c) achizi ii publice de furnizare produse atribuite prin:
- cump ri directe din Catalogul Electronic în num r de 110
- proceduri simplificate în num r de 5 (4 finalizate + 1 în derulare)

Principalele achizi ii publice care s-au derulat în anul 2020 sunt:
Obiectul contractului

Valoare
contract,
lei,fara TVA

Prestator/
furnizor/
executant

96179
i medie 7.70

Monsson
Trading SRL

Nr.
.crt
.

Sursa de
finan are

Produse
Furnizare energie electrica de joas
tensiune
Furnizare, livrare
i instalare (inclusiv
testare, punere în func iune, instruire personal i
service
în
perioada
de
garan ie)
a
53133
echipamentelor de management al traficului 6.00
prev zute prin proiectul „I-TeN – îmbun
irea
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nodurilor ter iare Turnu M gurele-Nikopol pentru
dezvoltarea durabil a zonei printr-o mai bun
conectivitate cu infrastructura TEN-T”

BL
2%

Furnizare echipamente de management al
traficului prev zute prin proiectul „L-TeN –
40625
conectarea Re elei de Transport Europene printro leg tur mai bun între nodurile ter iare Turnu 0.00
gurele i Levski pentru o dezvoltare durabil a
zonei”

ALTIMATE

FSE
85%
BS
13%
BL
2%

Furnizare gaze naturale

0

1

2

18880
Cez
4.00
Vanzare SA
10630.
DNS
Dezinfectant mâini/suprafe e, dispenser
Birotica,
hârtie, prosop hârtie, s pun antibacterian(COVID 87
Paper
Print
19)
Consulting,
MB
Silver
Impex,
Prodivex Sibiu,
Astrid
-RT
West General
Supplies
Dezinfectant mâini, m sti, mânusi(COVID
23799.
DNS
19)
00
Birotica
i protec ie, m nu i(COVID 19)
40240.
VPS
00
Hobby
Dispensere sc ri bloc(COVID 19)
11200.
Teom
00
Tech
Dezinfectant, covoare - sc ri bloc(COVID 19)
98800.
VPS
00
Hobby
Eurocontainere clopot 1500 litri
11890
Ax
0.00
Perpetuum
Impex
Vidanja
86923.
Sus Mar
00
Alex SRL
Tehnica de calcul(9 sisteme Desktop + 1
40762.
Roservote
laptop) + 10 licen e WIN 10 PRO + 10 licen e 08
ch
Office Home and Business + sursa UPS
Servicii
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BL
BL

BL
BL
BL
BL
BL

BL

BL

0

11990
Servicii de supraveghere, prin intermediul
dirigin ilor de antier, a lucr rilor executate pentru 0.00
crearea Centrului de tineret i amenajarea
gr dinii publice adiacente acestuia prin
restaurarea imobilului situat pe Calea Dun rii nr.
1, în contextul implement rii proiectului integrat
”Centru de Tineret i str zi urbane pentru
cre terea calit ii vie ii în municipiul Turnu
gurele”
Servicii pentru gestionarea câinilor f
25210.
stapân la nivelul municipiului Turnu M gurele
00
+
33613.
45
51780.
00
Servicii înregistrare sistematic -OCPI
(TVA
0)
32880.
00
Servicii înregistrare sistematic -OCPI
(TVA
0)
49740.
00
Servicii înregistrare sistematic -OCPI
(TVA
0)
Servicii întocmire DALI, Expertiz tehnic
28500.
pentru obiectivul "Reabilitare str zi zone 00
marginalizate"
Servicii
eliminare
depozite
15236.
necontrolate de de euri – Turnu Magurele
00
+
28948.
40
Servicii întocmire SF/DALI, Expertiz tehnic
13500
pentru obiectivul "Modernizare i dezvoltare 0.00
infrastructur portuar "
Servicii
întocmire
documenta ii
24300.
cadastrale(c rti funciare)
00
Servicii de întretinere a iluminatului public în
83000.
Municipiul Turnu M gurele
00
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Fotache A.
FSE
Adrian – PFA
85%
BS
13%
BL
2%

Servicii
Sanitar
Veterinare

BL

BL
PFA Dudu
Traila
BL

PFA
Constantin
Livia
PFA
Mitica

Bija

BL

Ericons
Services SRL

BL

Polaris M.
Holding

BL

Iptana SA

Geo Cart
Pro SRL
Local
Urban SRL
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BL

BL
BL

2

1

2

3
4

5

6

7

8

9

0

Servicii consultan în vederea complet rii
38000.
Quality
fi ei de proiect, anexe i ulterior cerere finan are 00
Projects
&
- proiect Turnu 21
Advice
Company
Servicii de asigurare obligatorie a locuin elor
25233.
Omniasig
împotriva cutremurelor, alunec rilor de teren i 48
Vienna
inunda iilor conform Legii nr. 260/2008(ANL +
Insurance
FLS)
Group
83000.
Quality
Servicii consultan
cerere finan are 00
Projects
&
dezvoltare transport multimodal
Advice
Company
Servicii Internet+telefonie mobil , 30 luni
35100.
Vodafone
00
Romania SA
Servicii elaborare Strategie Dezvoltare
72000.
Quality
Local 2021-2027
00
Projects
&
Advice
Company
Servicii verificare
i între inere sirene
24000.
Sorial
&
electrice
00
Co Trading
(TVA
0)
Servicii proiectare: Expertiz tehic , Raport
audit energetic, Tem proiectare, DALI - Sal
47000.
Diamar
Sport Colegiul Na ional Unirea
00
Arhi Design
Daescu
Servicii proiectare: Tema de proiectare i
Liviu Cornel DALI - “Amenajare zone de odihn i agrement41000. Birou
municipiul Turnu M gurele”
00
Arhitectura
Servicii proiectare: Tema de proiectare,
Expertiz tehnic
i DALI - “Zona Promenad ,
oseaua Alexandriei din municipiul Turnu
25000.
Roadconst
gurele”
00
ruct
Quality
Projects
&
Advice
Servicii de consultan
management proiect
Company
”Modernizare Spitale Turnu M gurele-Nikopole” 59730.
Interreg Axa 5
22
Quality
Achizi ionarea de servicii de consultan în
Projects
&
management,
în
vederea
implement rii
12000 Advice
Company
activit ilor proiectului ,,Servicii educa ionale i 0.00

Raportul de activitate al Primarului Municipiului Turnu

BL

BL

BL

BL
BL

BL

BL

BL

BL

FSE
85%
BS
13%
BL
2%
FSE
85%
BS
13%

gurele pe anul 2020
Pagin 17

spa ii publice urbane îmbun
Turnu M gurele”

1

ite în municipiul

BL
2%

Achizitionarea de servicii de consultan în
management,
în
vederea
implement rii
activit ilor proiectului ,,Centru Tineret”

Quality
Projects
Advice
Company
13240
0.00

2

Quality
Projects
Advice
Company

Achizi ionarea de servicii de consultan în
management,
în
vederea
implement rii
activit ilor proiectului ,,Centru Recreativ”
12000
0.00
Lucr ri
91134
Proiectare, asisten
tehnic
i execu ie
lucr ri necesare cre rii Centrului Recreativ, 49.54
finan at prin proiectul integrat ”Îmbun
irea
calit ii vie ii persoanelor vârstnice cu sprijinul
Centrului Recreativ i mediul aferent în municipiul
Turnu M gurele”
76979
Proiectare, asisten
tehnic
i execu ie
lucr ri necesare amenaj rii peisagistice a 73.34
Parcului
Independen ei
i
reabilit rii
Monumentului Independen ei finan ate prin
proiectul integrat ”Îmbun
irea calit ii vie ii
persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului
Recreativ i mediul aferent în municipiul Turnu
gurele”
Proiectare i execu ie lucr ri necesare cre rii
90897
Centrului de tineret i amenaj rii gr dinii publice 84.44
adiacent acestuia prin restaurarea imobilului
situat pe Calea Dun rii nr. 1, cofinan at prin
proiectul integrat ”Centru de Tineret i str zi
urbane pentru cre terea calit ii vie ii în
municipiul Turnu M gurele”
64963
Execu ie lucr ri pentru obiectivul de investi ii:
Consolidare i reabilitare corp principal i 8.39
amenajare curte interioara Gr dini a nr.4 din
municipiul Turnu M gurele, jude ul Teleorman
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FSE
& 85%
BS
13%
BL
2%
FSE
& 85%
BS
13%
BL
2%

RASUB
CONSTRUCT
SRL /
RO
27042377

FSE
85%
BS
13%
BL
2%

RASUB
CONSTRUCT
SRL /
RO
27042377

FSE
85%
BS
13%
BL
2%

RASUB
CONSTRUCT
SRL /
RO
27042377

FSE
85%
BS
13%
BL
2%

CIVIL
DESIGN
CONSTRUCT
40474089

PND
L
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FSE
85%
BS
13%
BL
2%

Execu ie lucr ri de cre terea eficien ei
33802
energetice a sediului Prim riei Municipiului Turnu 71.40
gurele, conform proiectului ”Reabilitare
termic a sediului Prim riei municipiului Turnu
gurele”

FASTER
DINAMIC
CONSTRUCT
RO 18074825

21224
Execu ie lucr ri de amenajare arhitectural i
peisager a sitului arheologic Cetatea Turnu - 41.70
Etapa II”, finan ate prin proiectul „Drumul
Memoriei: Produse turistice transfrontaliere
durabile pentru Parcul Memorial “Grivitsa” i
Cetatea “Turnu M gurele”

CIVIL
FSE
DESIGN
85%
CONSTRUCT /
BS
40474089
13%
BL
2%

58950
Execu ie
lucr ri
de
restaurare
a
catapetesmei Catedralei „Sfântul Haralambie”, 9.17
obiectiv de patrimoniu finan at prin proiectul
„Restaurare, consolidare, protec ie i conservare
a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul
Turnu M gurele”

RASUB
CONSTRUCT
SRL /
RO
27042377

Proiectare, asisten
tehnic
i execu ie
19301
lucr ri alimentare energie electric de JT - 5.00
Complex Sportiv, str. Portului, nr. 5
40872
Proiectare + execu ie lucr ri Realizare drum
servitute Complex ANL, str. Sos. Alexandriei, nr. 8.09
7

Electric
Total

FSE
85%
BS
13%
BL
2%

Team Star
Sud

Proceduri simplificate aflate în derulare(în evaluare la diverse stadii) la nivelul Autorit ii
contractante:
Nr.crt

1

2

Denumire procedur

Valoare
estimat
Servicii de supraveghere, prin
150000.00
intermediul dirigintelui de antier,
a execu iei lucr rilor necesare
cre rii Centrului Recreativ
5842635.12
Proiectare, asisten tehnic
i execu ie lucr ri pentru crearea
Centrului
Educa ional,
component a proiectului integrat
„Servicii educa ionale i spa ii
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BL

BL

3

4

5

6

publice urbane îmbun
ite în
municipiul Turnu M gurele”
Proiectare, asisten tehnic
i execu ie lucr ri de reabilitare a
str zilor Libert ii i Ion Creang ,
componente
ale
proiectului
integrat „Servicii educa ionale i
spa ii publice urbane îmbun
ite
în municipiul Turnu M gurele ”
Furnizare echipamente de
informare de tip infochiosc, proiect
„Podurile timpului: o abordare
integrata pentru îmbun ta irea
utiliz rii durabile a patrimoniului
cultural transfrontalier Nikopole
Turnu Magurele”
Proiectare i execu ie lucr ri
de reabilitare a str zilor incluse in
proiectul integrat ”Centru de
Tineret i str zi urbane pentru
cre terea
calit ii
vie ii
în
municipiul Turnu M gurele”
Proiectare, asisten tehnic
i execu ie lucr ri necesare pentru
obiectivul
de
investi ii
,,Modernizare
drum
acces
Cetatea arheologic TURNU din
Turnu M gurele”

5730378.32

FEDR 85%
BS 13%
BL 2%

163992.07

FEDR 85%
BS 13%
BL 2%

6277572.51

FEDR 85%
BS 13%
BL 2%

2634968.79

BL
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PRIM RIA TURNU M GURELE

SERVICIUL URBANISM si GOSPOD RIE COMUNAL
COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPLINA ÎN
CONSTRUC II
In cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Disciplina în construc ii au
fost emise o serie de documente, dupa cum urmeaz :

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7.

8.

9.

10
11
12.
13

Denumire documente
Certificate urbanism
Autoriza ii de construire
Autoriza ii de desfiin are
TOTAL
Procese verbale de contraven ie
Procese verbale de control în
teren, disciplina în construc ii
-Procese verbale de recep ie la
terminarea lucr rilor
-Scanare documente aferente
procese verbale de recep ie la
terminarea lucr rilor
i transmise Registrului Agricol
pentru raportare OJCPI
Planuri Urbanistice Zonale –
proiect, hot râre,raport de
fundamentare
Sesiz ri , reclama ii,
Diverse adrese
Certicate de atestare a edific rii
construc iei
Verific ri documenta ii pentru
emitere CU,AC,AD
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Nr.
întocmit
96
57
5
158
7
20
32
32

2

15
167
32
158
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14.
15
16.

17.
18.
19.
20.

Întocmire registre eviden
emitere CU,AC,AD, lunar
Raport ri statististice lunare
Raport ri statististice trimestriale
Întocmire diferite planuri din
P.U.G.în vedere demarare
investi ii,inchirieri,vânz ri,restituire
imobile,parc ri
Avize prealabile de oportunitate
Anun uri publicitare pentru PUZ
Anexa 43
Avize favorabile pentru Consiliul
jude ean, pentru lucr rile
executate pe UAT Turnu
gurele

12 registre eviden
12 registre eviden
12 registre eviden
12
8
120

COMPARTIMENT GOSPOD RIE COMUNAL
Ac iuni desf

CU,
AC,
AD

4
12
32
10

I PROTEC IA MEDIULUI

urate :

1. Au fost verificate i recep ionate activit ile de:
- intre inere i repara ii str zi, trotuare, alei i parc ri
- desz pezire;
- deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie;
- gestionarea câinilor f
st pân;
- între inerea i modernizarea fântânilor arteziene i ci melelor;
- între inerea W.C.-urilor publice;
- iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural;
- repara ii curente la unit ile de înv mânt preuniversitar.
- t iere i toaletare arbori de pe domeniul public
- amenajare rutier : indicatoare, marcaje, semafoare i dispozitive de calmare a traficului
- intretinere i repara ii locuinte A.N.L. i F.L.S.
- montare/ intretinere i repara ii mobilier urban
- intre inere i repara ii sta ii de transport
- conservare a cl dirilor nelocuite i degradate
2. Au fost verificate i recep ionate activit ile de:
- Amenajare i între inere parcuri i zone verzi, aferente blocurilor si locurilor de joac pentru
copii, plantare de noi arbori, arbusti si plante decorative;
- Repara ii i între inere aparate de joac pentru copii i dot ri urbane;
- Amenajarea i modernizarea locurilor de joac pentru copii prin montarea de
aparate de joac i dot ri urbane;
- Salubrizare domeniul public efectuate de catre SC Salubritate Turnu SRL si SC Polaris M
Holding SRL ;
3. Au fost urmarite activitatile de protejare a zonele verzi prin montarea de garduri metalice;
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4. A fost urmarita si supravegheata activitatea de colectare i eliminare a de eurilor
depozitate necontrolat pe domeniul public i privat al municipiului Turnu M gurele
5. Au fost depuse la APM Teleorman documentatiile necesare obtinerii acordului de mediu
pentru toate proiectele de investitii ce se vor realiza in municipiu;
6. S-a colaborat cu APM, Garda de Mediu Teleorman si ONG-uri pe probleme de mediu;
7. S-a colaborat cu unitatile de invatamant in vederea realizarii actiunilor de ecologizare pe
raza municipiului;
8. S-a inut i transmis c tre APM i Garda de Mediu Teleorman eviden a situa iilor lunare
privind investi iile referitoare la protec ia mediului;

COMPARTIMENT CADASTRU IMOBILIAR - EDILITAR, BANC DE DATE URBAN
PATRIMONIU

I

Activit i desf urate :
1. Au fost întocmite referate de specialitate, rapoarte de fundamentare i proiecte de hot râri
pentru edin ele Consiliului local referitoare la activit ile specifice serviciului;
2 S-a întocmit eviden a bazei de date privind patrimoniul municipiului, pe care o actualizeaz
permanent i realizeaz procedura privind identificarea de noi imobile, în vederea declar rii
ca apar inând domeniului public sau privat al municipiului Turnu M gurele;
3. Au fost întocmite documenta iile i a fost asigurat cadrul organizatoric, în conformitate cu
prevederile legii, pentru concesionarea /închirierea/ vânzarea/ transmiterea în folosin
gratuit / darea în administrare a imobilelor proprietate public / privat a municipiului, prin
licita ie public ;
4. Au fost furnizate date privind situa ia juridic a imobilelor pentru celelalte compartimente
din cadrul prim riei, comisiilor constituite în cadrul autorit ii locale, persoanelor juridice i
fizice, altor autorit i si institu ii;
5. S-au efectuat prin persoane fizice/juridice autorizate, m sur tori topografice privind
identificarea i delimitarea propriet ilor municipiului Turnu M gurele, întocme te schi a
parcelelor i transpunerea acestora pe suport topografic;
6. S-a actulizat periodic eviden a bunurilor apar inând domeniului public i a contractelor
privind concesionarea/ închirierea/ vânzarea/transmiterea în folosin gratuit /darea în
administrare, în condi iile legii;
7. S-au actualizat c ile funciare la O.C.P.I., pentru imobilele care fac obiectul unor proiecte
în derulare.

COMPARTIMENT TRANSPORTURI – AUTORITATE DE AUTORIZARE

Compartimentul de transport – autoritate de autorizare, în anul 2020, a analizat i
evaluat documenta ii de autorizare întocmind rapoarte de specialitate în care s-a inclus
propunerea justificat de acordare a autoriza iilor pentru activitatea de transport public local.
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În cadrul acestui compartiment pe lâng activitatea de analiz
i evaluare a
documenta iei de autorizare, au fost solu ionate cererile cet enilor, a transportatorilor
autoriza i care desf oar activitate de transport pe raza municipiului Turnu M gurele,
precum i a cererilor organelor abilitate având leg tura cu activitatea de transport public
local.
La momentul actual, în municipiul Turnu M gurele exist un num r de 28 de taximetri ti
autoriza i din num rul total de 50 de autoriza ii calculate în func ie de num rul de locuitori,
aprobate de c tre Consiliul local al municipiului Turnu M gurele.

COMPARTIMENT UNITATEA LOCAL

Activit i desf

DE MONITORIZARE

urate :

împreun cu serviciile comunitare de utilit i publice, s-a asigurat fundamentarea i
coordonarea elaborarii stategiilor locale privind accelerarea dezvolt rii i se monitorizez
permanent implementarea acestora;
s-a asigurat preg tirea, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilit i publice
pentru planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvolt rii
serviciilor comunitare de utilit i publice i le prezint autorit ilor administra iei locale, spre
aprobare;
s-a colaborat permanent cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local pentru
solu ionarea problemelor sesizate de asocia iile de proprietari privind furnizarea de utilit i
publice;
au fost întocmite i transmise rapoartele de activitate c tre birourile prefecturale, Unitatea
Central de Monitorizare, precum i autorit ilor de management care gestioneaz
instrumente structurale i programele opera ionale cu impact în domeniul serviciilor
comunitare de utilit i publice;
au fost gestionate serviciile comunitare de utilitate publica la nivelul municipiului Turnu
Magurele i a lucr rilor ce se realizeaz pentru asigurarea acestora;
s-au centralizat lunar consumurile la utilit ile publice (apa, canalizare, gaze,energie
electric , etc) prin transmiterea situa iilor de c tre utilizatori (unit i dinsubordinea Consiliului
Local, unit i de înv mânt, etc), întocmirea situa iei anualeprivind consumurile,
completarea i transmiterea centralizatorului c tre InstitutulNa ional de Statistic – Direc ia
Jude ean Teleorman;
s-a monitorizat aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 c tre întreprinderile publice,
respectiv urm rirea complet rii formularului S11000, respectand perioada de
raportare;

-

Ca obiective principale în cadrul compartimentului, se identific :
san tatea popula iei i calitatea vie ii
protec ia economic , juridic i social a utilizatorilor
cre terea calit ii i eficien ei serviciilor de prest ri servicii c tre popula ie
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COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE I AGEN I ECONOMICI
Personalul din cadrul compartimentului monitorizare servicii publice i agen i economici, în
anul 2020, a analizat i evaluat documenta ii de avizare/autorizare, întocmind rapoarte de
specialitate în care s-a inclus propunerea justificat de acordare a autoriza iilor pentru
serviciile de alimenta ie public baruri/restaurante, precum i de emitere a acordurilor de
func ionare/avize program de func ionare.
În cadrul compartimentului pe lâng activitatea de analiz , monotorizare i evaluare a
documenta iei de avizare i autorizare, au fost solu ionate i sesiz rile/reclama iile
cet enilor privind unele practici comerciale.
În conformitate cu prevederile Hot rârii Consiliului Local nr.174/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea i desf urarea activit ilor comerciale au fost emise în
cursul anului 2021 un num r de 30 acorduri de func ionare/avize program de func ionare i
s-au vizat/prelungit un num r de 206 acorduri de func ionare/avize program de func ionare
pentru anul 2021.
De asemenea s-au vizat un num r de 30 autoriza ii de alimenta ie public (baruri,
restaurante) i s-au f cut verific ri inopinate referitor la îndeplinirea condi iilor de
func ionare.
Au fost verificate i solu ionate un num r de 28 peti ii (sesiz ri /reclama ii) referitor la
desf urarea unor activit i comerciale i de prest ri servicii pe raza municipiului Turnu
gurele.
S-a oferit consultan permanent persoanelor direct interesate de procedurile de înfiin are
i func ionare a unor activit i comerciale i de prest ri servicii pe raza municipiului Turnu
gurele, respectiv înfiin area de Întreprinderi Familiale, Întreprinderi Individuale, Persoan
Fizic Autorizat , Societate Comercial cu r spundere limitat , etc.

COMPARTIMENT ASOCIA II DE PROPRIETARI I EFICIEN

ENERGETIC

Pe parcursul anului 2020, în cadrul întâlnirilor organizate de Compartimentul
asocia ii de proprietari, cu pre edin ii, administratorii asocia iilor de proprietari i furnizorii de
utilit i la sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele, au fost dezb tute problemele cu care
se confrunt în activitatea de zi cu zi, precum i m surile care se pot lua de comun acord
cu factorii implica i pentru rezolvarea celor sesizate.
Compartimentul a sprijinit i îndrumat Asocia iile de Proprietari asupra tuturor aspectelor cu
care se confrunt , atât în probleme legislative, economice, cât i de ordin tehnic.
S-au înregistrat un num r de 44 peti ii (sesiz ri i reclama ii), referitor la desf urarea
activit ii de administrare a condominiilor, care au fost solu ionate integral, prin g sirea unor
solu ii legale la problemele semnalate.
S-au efectuat deplas ri pe teren în vederea verific rii sesiz rilor primite de la cet eni.
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S-au înregistrat în eviden a compartimentului situa iile soldurilor elementelor de activ i
pasiv, depuse de c tre asocia iile de proprietari care au optat pentru conducerea
contabilit ii în partid simpl .
Au fost solicitate informa ii pentru completarea bazei de date privind asocia iile de
proprietari, precum i modific rile ap rute pe parcursul anului.
S-au solu ionat conflictele ap rute în cadrul asocia iilor de proprietari, prin participarea
direct la edin ele acestora, impunându-se respectarea prevederilor legale. A fost
asigurat participarea la edin ele organizate de membrii asocia iilor de proprietari,
problemele fiind de natur :
-organizatoric – în cadrul edin elor au avut loc alegeri ale comitetului executiv, comisiei
de cenzori;
-de func ionare-constituirea de asocia ii de proprietari, pe tronsoane sau sc ri i
transformarea asocia iilor de locatari în asocia ii de proprietari, respectând prevederile Legii
nr.196/2018 privind înfiin area, organizarea i func ionarea asocia iilor de proprietari i
administrarea condominiilor;
-informarea asocia iilor de proprietari cu privire la respectarea legisla iei în vigoare.
Au fost organizate cursuri de perfec ionare pentru meseria de administrator condominii în
colaborare cu Camera de Comer i Industrie Teleorman - coala Român de Afaceri în
conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiin area, organizarea i func ionarea
asocia iilor de proprietari i administrarea condominiilor;
COMPARTIMENT ADMINISTRARE IMOBILE ANL, FLS
In cadrul acestui compartiment au fost realizate urmatoarele ac iuni:
1. Au fost acordate rela ii cet enilor cu privire la aspectele economice, sociale i juridice
reglementate de Legea locuin ei nr. 114/1996, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, Legea152/1998 privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Locuin e cu
modific rile si complet rile ulterioare, si fondului locativ de stat;
2. A fost asigurat eviden a dosarelor de locuin întocmite în conformitate cu Legea
Locuin ei nr. 114/1996, cu modific rile si complet rile ulterioare si Legea nr. 152/1998
privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Locuin e, cu modific rile i complet rile
ulterioare i a fondului locativ de stat;
3. Au fost analizate dosarele de locuin ;
4. Au fost efectuate anchete sociale i verific ri în teren privind situa iile declarate;
5. Au fost elaborate liste privind ordinea de prioritate în solu ionarea cererilor pe baza
dosarelor depuse în anul în curs pân la finele perioadei de actualizare i a celor
nesolu ionate din anii anteriori, actualizate pentru perioada în care se întocme te lista.
Listele astfel elaborate au fost supuse aviz rii Comisiei Sociale si ulterior aprob rii
Consiliului Local;
4. Au fost întocmite listele de repartizare;
5. A fost asigurat publicitatea prin afi are a actelor necesare întocmirii dosarului de
locuin , criteriile de repartizare a locuin elor, inclusiv a sistemului de punctaje, a listelor de
priorit i i listelor de repartizare;
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6. A fost asigurat secretariatul tehnic al Comisiei Sociale si au fost duse la îndeplinire
hot rârile acesteia;
7. S-au întocmit contractele de închiriere, înaintând câte un exemplar al acestora la Serviciul
Impozite si Taxe Locale, urm rind derularea acestora i au fost întocmite actele adi ionale
de modificare a acestora în condi iile îndeplinirii în continuare de c tre chiria i a prevederilor
legale;
8. Se verific în permanen fondul locativ existent ;
9. Se elaboreaz i între ine gestiunea informatizat a solicit rilor de locuin , a actualiz rii
dosarelor, încadr rii pe categorii de locuin , calculul punctajului, întocmirea listelor i
ordonarea solicitan ilor în func ie de punctaj i criteriile de departajare impuse de legisla ia
în vigoare pentru o eviden care s permit reg sirea rapid i eficient a informa iilor
privind solicitan ii de locuin e;
10. În anul 2020 au fost repartizate un num r de 13 unit i locative (garsoniere i
apartamente) din fondul existent de locuin e construite prin ANL, devenite vacante în urma
rezilierii, la cerere sau prin hot râre judec toreasc , a contractelor de închiriere.
11. Tot în cursul anului 2020 a fost realizat, la cerere, 2 schimburi de locuin , respectiv
trecerea de la garsonier la apartament pentru persoanele a c ror componen familiala sa m rit fa de data primirii reparti iei.
12. S-au solicitat documentele necesare întocmirii actelor adi ionale pentru prelungirea
contractelor de închiriere locuin e ANL, expirate.
13. S-au solicitat documentele necesare întocmirii actelor adi ionale pentru recalcularea
cuantumului chiriei, pentru un num r de 219 contracte de închiriere locuin e ANL. Actele
necesare pentru recalculare chirie s-au solicitat în dou perioade, de fiecare dat când au
fost modific ri/reglement ri legislative.
14.Referitor la locuin ele din fondul locativ de stat, au fost repartizate 2 unit i locative (2
apartamente), devenite disponibile în urma rezilierii la cerere.
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PRIM RIA TURNU M GURELE

SERVICIUL JURIDIC I ADMINISTRA IE PUBLIC LOCAL

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS
În anul 2020, au fost realizate de c tre compartimentul juridic contencios urm toarele
activit i:
- A fost asigurat reprezentarea Municipiului Turnu M gurele i a Consiliului Local al
municipiului Turnu M gurele în fa a instan elor judec tore ti de toate gradele (Judec torie,
Tribunal, Curte de Apel,);
- În sus inerile cauzelor, în care autorit ile administra iei publice locale au fost parte, au
fost formulate ap ri prin întâmpin ri, concluzii scrise, depunere de înscrisuri;
- Au fost exercitate c ile de atac (apel, recurs) împotriva hot rârilor judec tore ti
nefavorabile;
- A fost asigurat consultan de specialitate celorlalte compartimente i servicii de
specialitate din cadrul institu iei, participând la rezolvarea unor probleme de ordin juridic
sau administrativ-jurisdic ional;
- A fost asigurat popularizarea legisla iei, informând celelalte servicii de specialitate despre
noile apari ii în domeniul legislativ;
- A participat la întocmirea proiectelor de contracte de achizi ie public ;
- Au fost avizate pentru legalitate toate contractele încheiate de autorit ile administra iei
publice locale i au fost formulate obiec iuni precontractuale ;
- A fost asigurat participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor de achizi ie public ;
- A fost asigurat colaborarea la întocmirea unor proiecte de hot râri pentru consiliul local
i dispozi ii ale primarului cu alte compartimente sau servicii;
- Au fost întocmite rapoarte de fundamentare pentru proiecte de hot râri i referate pentru
dispozi ii;
- A fost asigurat consilierea juridic
i participarea în cadrul comisiilor desemnate prin
dispozi ia Primarului;
- În calitate de autoritate tutelar , institu ia a fost citat în dosare privind diferite cauze;
- S-a asigurat consultan juridic asocia iilor de proprietari în cadrul compartimentului de
sprijin constituit la nivelul institu iei;
- A fost realizat procedura de afi are a publica iilor de vânzare i a cita iilor trimise conform
Codului de procedur civil i a Codului de procedur penal ;
A asigurat reprezentarea i sus inerea intereselor institu iei într-un num r de 45 cauze
aflate pe rolul instan elor de judecat având obiecte diferite:
- 29 cauze au fost câ tigate ;

Raportul de activitate al Primarului Municipiului Turnu

gurele pe anul 2020
Pagin 28

- 11 cauze au fost pierdute ;
- 5 cauze sunt în curs de judecat în 2021;
Situa ia litigiilor pe anul 2020 dup obiectul cauzelor:
- Ac iuni în constatare i fond funciar - 22 cauze: 12 câ tigate, 8 pierdute i 2 pe rol.
Ac iunile în constatare pierdute de Prim ria municipiului Turnu M gurele, în num r de
8 cauze, reprezint ac iuni în constatare i ac iuni de partaj judiciar între persoane fizice i
în care a fost citat i Municipiul Turnu M gurele i/sau Comisia local de fond funciar, ac iuni
în baza c rora instan ele de judecat au stabilit dreptul de proprietate conform art. 35 din
Codul de procedur civil , care reprezint singura cale în realizarea dreptului de proprietate
pentru persoanele fizice.
Ac iunile privind Legea 18/1991, pierdute, au constat în rectificarea titlurilor de
proprietate.
- Ac iuni în contencios administrativ 3 cauze – 2 cauze câ tigate i 1 cauz pierdut ;
- Ac iuni privind plângeri contraven ionale – 4 cauze: 2 cauze câ tigate, 1 cauz pierdut i
1 cauz pe rol ;
- Ac iuni privind preten ii – 10 cauze - 9 câ tigate i 1 cauz pe rol;
- Ac iuni privind Legea 10/2001 - 2 cauze câ tigate;
- Ac iuni privind obliga ia de a face 4 cauze – 2 cauze câ tigate, 1 cauz pierdut i 1 cauz
pe rol.

COMPARTIMENT ADMINISTRA IE LOCAL
ADMINISTRATIVE

I MONITORIZARE PROCEDURI

a) Referitor la preg tirea i participarea la sedin ele de comisii si de plen ale Consiliului
Local
A fost pregatita documenta ia pentru edin ele de comisii i de plen ale Consiliului Local,
care în anul 2020, s-a întrunit în 24 de edin e, din care: 12 edin e ordinare, 1 edin
extraordinar , 10 edin e extraordinare convocate de îndat i edin a de constituire.
În aceste edinte s-a adoptat un numar total de 147 hot râri.
În aceea i perioad , primarul a emis 1011 dispozitii, eviden a fiind inut de Compartimentul
administra ie local
i monitorizare proceduri administrative, compartiment care asigur
înregistrarea i comunicarea acestor acte administrative.
Au fost desfasurate si alte activitati specifice, prrecum:
- aducerea la cuno tin public a proiectelor de hot râri i a hot rârilor Consiliului Local
prin afi are la sediul Prim riei i publicarea în monitorul oficial local;
- comunicarea în termen a hot rârilor c tre Institu ia Prefectului Jude ului Teleorman i celor
interesati;
- fundamentarea proiectelor hot râri emise de autoritatea deliberativ ;
- finalizarea circuitului actului administrativ, prin arhivarea documentelor i conservarea
fondului arhivistic;
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- înregistrarea, eviden a i aducerea la cuno tin public a Dispozi iilor Primarului i
comunicarea acestora Institu iei Prefectului Jude ului Teleorman;
- s-a continuat activitatea privind punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.10/2001
respectiv a Legii nr.165/2013 privind m surile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România;
- s-a urmarit modul de aducere la îndeplinire a hot rârilor adoptate.
- s-a ac ionat pentru delimitarea sec iilor de votare, precum i pentru organizarea alegerilor
locale i parlamentare;
- persoanele desemnate prin dispozi ie au procedat la actualizarea listelor persoanelor cu
drept de vot.
b) Referitor la circuitul actelor:
- prin registratura generala s-au primit, înregistrat i expediat 25.100 cereri, acte i
documente atât primite de la persoane fizice i juridice, cât i emise de serviciile prim riei;
- au fost înregistrate i solu ionate, în termen, 10 de reclama ii;
c) Referitor la activitatea de arhivare a documentelor:
- s-a procedat la arhivarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic la nivelul
institu iei Prim ria municipiului Turnu M gurele confirmat de c tre Arhivele Na ionale;
- s-a asigurat activitatea de p strare, conservare i eliberare a documentelor;
- s-au eliberat extrase, copii, certificate pe baza documentelor existente în arhiv , în num r
de 743.
- s-a întocmit lista de selec ionare a documentelor cu termen de p strare expirat, în vederea
aprob rii de c tre Direc ia Arhivelor Statului.
COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, CADASTRU I CONSULTAN

AGRICOL

Compartimentul fond funciar, cadastru i consultan agricol asigur , printre alte atribu ii,
în cea mai mare m sur , secretariatul tehnic al comisiei locale a municipiului Turnu
gurele pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor agricole i
forestiere.
În acest sens, în anul 2020 au fost efectuate verific ri asupra fondului funciar, a situa iei
juridice a terenurilor agricole aflate în proprietatea persoanelor fizice, s-a întocmit
documenta ia tehnic necesar corect rii i/ sau eliber rii unui num r de 10 titluri de
proprietate pentru terenuri situate în intavilanul i extravilanul municipiului Turnu M gurele.
Totodat , au fost elaborate i finalizate un num r de 16 documenta ii, întocmite în vederea
emiterii de ordin al prefectului pentru stabilirea sau atribuirea în proprietate a terenului
intravilan aferent casei de locuit, în conformitate cu art. 36 alin (2), (3) i (6) din Legea nr.
18/1991 a fondului funciar, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
De asemenea, au fost solu ionate un num r de 160 solicit ri i comunic ri înaintate
Prim riei municipiului Turnu M gurele de c tre persoane fizice i juridice, precum i de c tre
institu ii de stat referitoare la modul de aplicare a legilor propriet ii.
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În materie de cadastru, în anul 2020, au fost recep ionate un num r de 1899 lucr ri de
înregistrare sistematic în eviden ele na ionale de cadastru i carte funciar situate în
sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 45, 46 i 51.
În acest sens, personalul compartimentului în colaborare cu executan ii lucr rilor, a procedat
la colectarea copiilor actelor de proprietate i a actelor de identitate pentru to i proprietarii,
scanarea i introducerea documentelor în sistem, în vederea gener rii informa iilor tehnice
necesare înregistr rii sistematice a imobilelor.
În conformitate cu prevederile legale, au fost verificate i avizate un num r de 171 schi e
ale terenurilor agricole puse în posesie persoanelor îndrept ite de c tre comisia local
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor agricole i forestiere a
municipiului Turnu M gurele, în vederea complet rii i înscrierii documenta iilor tehnice în
cartea funciar a municipiului Turnu M gurele de c tre prorietari.
Tot în cadrul compartimentului, au fost finalizate 60 documenta ii întocmite în conformitate
cu Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump rii terenurilor
agricole situate în extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public
i privat a
statului cu destina ie agricol
i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului, cu modific rile
ulterioare, documenta iile fiind avizate pozitiv sau negativ, dup caz, la vânzare, de c tre
Ministerul Ap rii Na ionale i Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale prin Direc ia pentru
Agricultur Teleorman.
Consultan a agricol s-a concretizat prin eliberarea avizelor specifice de c tre reprezentan ii
AGROSTAR, necesare la depunerea cererilor de eliberare a atestatelor de produc tor
pentru produse agricole i zootehnice – 57 avize specifice.
Totodat s-a acordat consultan fermierilor persoane fizice i juridice în vederea stabilirii
cu exactitate a blocurilor fizice în care ace tia exploateaz terenuri agricole, personalul
compartimentului procedând împreun cu fermierii la digitizarea parcelelor exploatate, în
vederea urgent rii i încheierii în timp util a cererilor de plat pentru subven iilor acordate
de Agen ia de Pl i i Interven ie în Agricultur .
În cadrul compartimentului s-a asigurat colaborarea între produc torii agricoli – persoane
fizice i juridice i institu ii precum Direc ia pentru Agricultur Teleorman, Agen ia pentru
Finan area Investi iilor Rurale, Agen ia de Pl i i Interven ie în Agricultur Teleorman i
Garda de Mediu Teleorman.

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL
La nivelul compartimentului registrul agricol, s-a acordat o importan deosebit întocmirii i
inerii la zi a registrului agricol pentru anii 2020 - 2024, atât pe suport de hârtie cât i în
format electronic. În eviden ele registrul agricol sunt înregistrate un num r de 4.753 pozi ii
ale gospod riilor popula iei cu domiciliul în municipiul Turnu M gurele, 279 pozi ii ale
persoanelor cu domiciliul în alt localitate i 31 pozi ii ale persoanelor juridice cu sediul social
în municipiul Turnu M gurele sau în alt localitate.
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La cererea persoanelor interesate s-au eliberat un num r de 67 atestate de produc tor
agricol si 67 carnete de comercializare. Totodat au fost eliberate aproximativ 10.000 de
adeverin e cu privire la datele înscrise în registrul agricol, inclusiv adeverin e pentru APIA.
Tot în anul 2020, a fost completat registrul unic de eviden iere a terenurilor agricole
ocupate cu vi de vie, actualizându-se cu înc 35 pozi i. De asemenea a fost inut eviden a
cresc torilor de albine, fiind înregistrate un num r de 33 cresc tori de albine.
Au fost realizate ac iuni de informare i verificare în teren pentru combaterea
ambroziei.
Au fost înregistrate 1.121 contracte de arendare încheiate între proprietar, uzufructuar
sau alt de in tor legal de bunuri agricole (arendator) i arenda , referitoare la exploatarea
bunurilor agricole pe o durat determinat i la un pre stabilit de p i.
La nivelul compartimentului, în anul 2020, a fost derulat proiectul Solu ii informatice
integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic i managementul
activit ilor interne ale institu iilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Jude ean
Teleorman i 15 unit i administrative teritoriale .
S-a procedat la actualizarea datelor înscrise în registrul agricol în format electronic.

COMPARTIMENT
EDUCA IE, S
COMUNICARE I RELA II PUBLICE

TATE,

CULTUR ,

SPORT,

ONG-URI,

Organizarea i func ionarea activit ii în cadrul compartimentului este reglementat de
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, Legea nr. 52/2003
privind transparen a decizional în administratia public , OG.nr. 26/2000 cu privire la
asocia ii si funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
Autorit ile publice sprijin activitatea asocia iilor, funda iilor i federa iilor i sunt
obligate sa pun la dispozi ia acestora informa iile de interes public, în condi iile legii .
Scopul Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional în administra ia public ,
este acela de a spori gradul de responsabilitate a administra iei publice fa de cet ean,
de a stimula participarea activ a cet enilor la luarea deciziilor administrative i la
elaborarea actelor normative, precum i de a spori gradul de transparen în administra ia
public .
Legea 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, reprezinta o
concretizare a asigur rii i respect rii de c tre statul român a unui drept constitu ional al
ceta eanului : liberul acces la informa ie, prevazut în art. 31 din Constitutia Romaniei.
În condi iile desf ur rii unui program de lucru, conform prevederilor legale, num rul
persoanelor care au beneficiat de servicii de comunicare i rela ii publice a fost în anul
2020 de aproximativ 2 000 persoane.
Perfec ionarea personalului în scopul cre terii randamentului i a calit ii serviciilor
oferite cet enilor, referitoare la:
- informarea i asistarea cet enilor în mod direct, în scris sau cu ajutorul
materialelor informative;
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- elaborarea materialelor informative i a formularelor tip pentru simplificarea
procedurii de întocmire a documenta iilor i de eliberare a actelor solicitate de cet eni;
- îndrumarea cet enilor c tre institu iile abilitate i care nu sunt sub controlul
autorit ilor locale;
- întocmirea Raportului privind transparen a decizional pe anul 2016, precum i
a Buletinului informativ, conform L.544/2001;
- men inerea încrederii cet enilor în integritatea i impar ialitatea autorit ii publice
printr-un comportament bazat pe respect, buna credin , corectitudine i eficien .
Au fost înregistrate i solu ionate în termen un num r de 21 de solicit ri formulate în
baza Legii 544/2001.
Respectarea i aplicarea acestor principii va constitui un criteriu i în anul 2018,
pentru desf urarea întregii activit i .
A fost asigurat desf urarea activit ii sportive în cadrul Complexului sportiv.
Activitatea sportiv a fost desf urat de aproximativ 500 de persoane, din care 200 de
copii.Sporturile practicate în cadrul complexului sportiv sunt: fotbal, tenis de câmp, atletism,
tenis de mas , mi care în aer liber.

.
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PRIM RIA TURNU M GURELE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDEN
A PERSOANELOR TURNU M GURELE
Pe parcursul anului 2020 au fost întreprinse urm toarele activit i:
-

au fost solu ionate în termen legal cererile cet enilor privind eliberarea
ilor de identitate, precum i a c ilor de identitate provizorii, s-au
desf urat activit ile specifice de aplicare a vizelor de re edin , de
operare a men iunilor operative i a men iunilor privind schimbarea
domiciliului din România în str in tate ;
au fost preluate în registrul permanent de eviden a popula iei datele
privind copii nou-n scu i în baza comunic rilor de na tere trimise de
Prim riile care au înregistrat faptul, fiind lua i în eviden un num r de
de nou-n scu i;
a fost actualizat baza de date în urma comunic rilor de modific ri
intervenite în statutul civil al copiilor cu vârsta de 0-14 ani i al
persoanelor în urma divor ului, schimb rii de nume/prenume, modific ri
de cod numeric personal ;
actele de identitate ale deceda ilor, actele de identitate i c ile de
aleg tor retrase au fost distruse conform proceselor verbale;
au fost operate men iunile de deces în urma borderourilor trimise de
serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, respectiv de
prim rii;
au fost întocmite raport rile lunare / trimestriale i transmise la Serviciul
Public Comunitar de Eviden Jude ean a Persoanelor Teleorman.
Lucr torii Serviciului public comunitar de eviden a persoanelor au conlucrat
permanent cu forma iunile operative din cadrul Poli iei municipiului Turnu M gurele, astfel
se cunoa te situa ia persoanelor urm rite i a celor care posed mandate
contraven ionale sau penale.
a cum rezult
i din statistica activit ii de eviden a persoanelor, în perioada
analizat , lucr torii serviciului au efectuat un volum considerabil de activit i, concretizat
în principal din : eliberarea unui num r de 5007 acte de identitate si 1591 vize de
re edin .
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Pe linie de stare civil , în perioada analizat , au fost înregistrate în registrele de stare
civil un num r de 482 acte de stare civil din care :
- 76 acte de na tere întocmite, dup cum urmeaz :
13 acte de na tere-na terea s-a produs în municipiul Turnu M gurele;
61 acte de na tere întocmite în baza dosarelor de transcriere a
na terii înregistrat în str in tate;
1 înregistrare tardiv a na terii ;
1 adop ie.
- 68 acte de c
torie întocmite.
- 338 acte de deces întocmite, dup cum urmeaz :
332 decese – decesul s-a produs în municipiului Turnu M gurele;
6 dosare de transcriere, decesul înregistrându-se în str in tate.
Potrivit prevederilor HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la
aplicarea unitar a dispozi iilor în materie de stare civil , ofi erii de stare civil constat
desfacerea c
toriei, prin divor pe cale administrativ , dac so ii sunt de acord cu
divor ul i nu au copii minori, n scu i din c
torie sau adopta i, astfel c la nivelul
institu iei noastre au fost înregistrate i solu ionate 3 cereri de divor .
Cu privire la stabilirea mo tenitorilor fa de persoanele decedate s-au înregistrat
183 cereri pentru deschiderea procedurilor succesorale i au fost comunicate birourilor
notariale.
Au fost eliberate un num r de 44 de extrase multilingve ale actelor de stare civil din care:
38 de na tere ,4 de c
torie i 2 de deces.
La cererea persoanelor interesate au fost eliberate 1128 de certificate de stare civil
din care :
611 certificate de na tere;
144 certificate de c
torie;
373 certificate de deces.
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PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desf urat atât la nivelul
structurii de audit public intern din cadrul Prim riei municipiului Turnu M gurele cât i la
nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entit ilor subordonate sau aflate sub
autoritatea acesteia.
Raportul este destinat atât conducerii entit ii, care poate aprecia rezultatul muncii
auditorilor interni, cât i Unit ii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern
denumit U.C.A.A.P.I. prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice, în vederea
emiterii raportului anual, precum i Camerei de Conturi Teleorman, fiind unul din
principalele instrumente de monitorizare a activit ii de audit public intern la nivelul
Prim riei Municipiului Turnu M gurele.
Principalele obiective ale misiunilor de audit au fost :
- oraganizarea procesului privind implementarea sistemului de control
intern/managerial ;
- elaborarea Raportului privind stadiul implement rii Strategiei na ionale
anticorup ie (SNA) 2016-2020 ;
- gestionarea riscurilor ;
- analiza modului de elaborare a procedurilor formalizate pentru activit ile indicate ;
- legalitatea, realitatea i exactitatea utiliz rii creditelor bugetare pentru cheltuieli de
personal, calcularea i virarea obliga iilor c tre bugete ;
- legalitatea, realitatea i exactitatea utiliz rii creditelor bugetare pentru cheltuieli
materiale i servicii.
Principalelele activit i desf urate :
- au fost identificate un num r de 5 de activit i procedurabile, fiind emise tot atâtea
proceduri scrise ;
- a fost elaborat registrul de riscuri ;
- a fost elaborat programul de asigurare i îmbun
ire a calit ii (PAIC) la nivelul
structurii de audit public intern;
- a fost elaborat planul strategic multianual la nivelul structurii de audit public intern;
- a fost elaborat planul strategic anual de audit public intern;
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-

s-a efectuat auditul financiar contabil la nivelul Asocia iei de proprietari nr. 10
Turnu M gurele ;
s-a efectuat auditul financiar contabil la nivelul Asocia iei de proprietari nr. 35
Turnu M gurele ;
a fost monitorizat activitatea la apte institu ii de înv mânt din municipiul Turnu
gurele ;
s-a asigurat asisten a la serviciile/compartimentele din cadrul institu iei în vederea
elabor rii registrurilor de riscuri i procedurilor opera ionale pentru o mai bun
organizare a procesului de control intern/managerial.
PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Conform legisla iei în vigoare, obiectul principal de activitate al compartimentului
const în gestionarea curent a resurselor umane: func ii publice i personal contractual
din cadrul aparatul propriu de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice cu
sau f
personalitate juridic infiintate si organizate sub autoritatea Consiliului Local al
municipiului Turnu M gurele.
In intervalul 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost organizate concursuri pentru
ocuparea unor posturi vacante pentru care compartimentul resurse umane a asigurat:
- informarea privind condi iile de participare la concurs, preluarea dosarelor de concurs,
- organizarea i desf urarea probelor de concurs,
- întocmirea documentelor la finalizarea concursului,
- încadrarea persoanelor declarate admis în urma sus inerii concursului.
Conform prevederilor H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor
publici, în vederea asigur rii gestion rii unitare i eficiente a resurselor umane, precum
i pentru urm rirea carierei salaria ilor, s-a procedat la actualizarea, p strarea i eviden a
dosarelor profesionale ale func ionarilor publici cît i a personalului contractual.
La nivelul compartimentului s-au desfasurat si urmatoarele activitati specifice:
-evidenta declaratiilor de avere si interese ale func ionarilor publici i transmiterea
acestora la Agen ia Na ional de Integritate;
-eliberarea de adeverin e privind calitatea de salariat;
-intocmirea documentelor în limita competen elor privind numirea/eliberarea, modificarea
sau suspendarea raportului de serviciu/munc pentru personalul din cadrul aparatul
propriu de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice cu sau f
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personalitate juridic infiintate si organizate sub autoritatea Consiliului Local al
municipiului Turnu M gurele ;
-comunicarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, în termen de 10 zile lucr toare,
a oric rei modificari intervenit în situa ia func ionarilor publici;
-elaborarea contractelor individuale de munc pentru personalul contractual i
modificarea prin acte adi ionale, în condi iile legii, de câte ori a fost cazul;
- s-a efectuat inregistrarea în baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca
Teleorman contractele individuale de munc prin programul Revisal.
- s-a urmarit mentinerea legaturii permanente cu Agentia Nationala a Functionarilor
Publici, rapoartele si informarile fiind inaintate in termen.
PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPARTIMENTUL SECURITATE I S

TATE ÎN MUNC

S-au elaborat instruc iuni proprii de securitate i sanatate în munca i riscuri pentru
fiecare meserie ;
- au fost elaborate instruc iuni proprii pentru prevenirea infec iilor cu virusul SARSCoV-2;
- au fost stabilite m suri de prevenire i combatere a efectelor generate de virusul
SARS-CoV-2;
- s-a efectuat instructajul general la angajarea noilor salariati, iar la finalul instructajului
au date teste de verificare ;
- s-a efectuat instructajul periodic i s-a consemnat în fisele individuale de instruire;
- s-a efectuat controlul medical periodic, la angajare i ulterior angaj rii i au fost
emise fi e de aptitudini ;
- au fost întocmite anexe la fisa postului privind responsabilit ile ce le revin lucr torilor
în domeniul securit ii i s
ii în munc ;
-s-au efectuat controale la toate locurile de munc în vederea urm ririi
modului de respectare a m surilor impuse de legisla ia în vigoare ;
- a fost intocmit Planul de Prevenire i Protec ie la locul de munc
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-s-a convocat i întrunit Comitetul de Securitate i S
fost încheiat procesul verbal de edin ;

tate conform Legii 319/2006 i a

- nu s-au înregistrat accidente de munca sau îmbolnaviri profesionale

PRIM RIA TURNU M GURELE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN

SOCIAL

În cadrul Serviciului public de asisten social , activitatea a fost canalizat în cursul
anului 2020 pe realizarea urm toarelor obiective:
- Solu ionarea cazurilor deosebite: familii dezorganizate sau descompuse în urma
divor ului ori decesului unuia dintre p rin i, persoane vârstnice, bolnave sau f
între in tori legali, familii numeroase f
venituri sau cu venituri mici, familii care au în
componen persoane cu handicap grav sau accentuat, minori care au s vâr it infrac iuni
în vederea efectu rii expertizei medico -legale;
- Acordarea ajutorului social i a ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni
i combustibili petrolieri conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
- Acodarea unor ajutoare de urgen familiilor sau persoanelor care se afl în situa ii
deosebite, datorate st rii precare de s
tate, calamit tilor naturale, incendiilor,
accidentelor sau altor cauze temeinic justificate i ajutoare de înmormântare pentru
beneficiarii de ajutor social i membrii familiilor acestora;
- Acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni i combustibili
petrolieri, cu gaze naturale i energie electric pentru persoane cu venituri mici acordate
în condi iile O.U.G. nr.70/2011 privind m surile de protec ie social în perioada sezonului
rece cu modific rile i complet rile ulterioare i efectuarea anchetelor sociale
beneficiarilor ajutorului de înc lzire cu energie electric ;
- Solu ionarea cazurilor persoanelor vârstnice care necesit asisten social conform
Legii nr.17/2000 privind asisten a social a persoanelor vârstnice cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- Protec ia special a persoanelor cu handicap grav i handicap accentuat;
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- Efectuarea de anchete sociale în vederea ob inerii dreptului la serviciile sociale la
Centrul de g zduire temporar pentru persoane aflate în dificultate, Centrul de îngrijire
de zi, Cre ele de copii nr.1 i nr.7;
- Punerea în aplicare a Legii nr.277/2010 republicat
ulterioare, privind aloca ia pentru sustinerea familiei;

cu modific rile i complet rile

- Acordarea de aloca ii de stat pentru copii, cu finan are de la bugetul de stat, conform
Legii 61/1993 cu modfific rile i complet rile ulterioare.
- Punerea în aplicare a OUG 111/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare privind
acordarea indemniza iei de cre tere a copilului respectiv a stimulentului de inser ie;
- Efectuarea de anchete sociale pentru elevi în vederea ob inerii unor beneficii: Bani de
liceu, i Rechizite colare
- Efectuarea de anchete sociale pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale în vederea
orient rii colare i profesionale de c tre Centrul Jude ean de Resurse i Asisten
Educa ional Teleorman ;
- Punerea în aplicare a H.G.R. 691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de
cre tere i îngrijire a copilului cu p rin i pleca i la munc în str in tate;
- Punerea în aplicare a Legii nr.248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru copiii
care frecventeaz gr dini ele. cu modfific rile i complet rile ulterioare.
1.Autoritate tutelar

i Protec ia Copilului.

S-au p strat eviden ele pe categorii de probleme, dup cum urmeaz :
- au fost instituite un num r de 7 curatele speciale, conform Legii 60/2012 privind
aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 privind reglementarea unor m suri necesare intr rii în
vigoare a Legii 287/2009 privind Codul Civil, fiind desemna i reprezentan i legali în
vederea reprezent rii respectiv asist rii minorilor la notar ;
- 35 anchete sociale efectuate la solicitarea instan ei de judecat privind minorii ce fac
obiectul stabilirii domiciliului i exercit rii autorit ii p rinte ti în cazurile de divor sau
desp irea în fapt a p rin ilor;
- 8 anchete sociale la solicitarea Poli iei în vederea efectu rii expertizei medico – legale
a minorilor care au s vâr it infrac iuni;
- 231 anchete sociale efectuate în condi iile Legii nr.272/2004, privind protec ia i
promovarea drepturilor copilului la solicitarea Direc iei Generale de Asisten Social
Teleorman, în vederea instituirii sau nu a unor m suri de protec ie special – plasament
familial sau în centru reziden ial respectiv r spunsuri în eventualitatea în care ace tia nu
au fost g si i la domiciliu;
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- 22 anchete sociale efectuate conform O.U.G. nr.70/2011 privind m surile de protec ie
social în perioada sezonului rece cu modific rile i complet rile ulterioare pentru
beneficiarii ajutorului de înc lzire cu energie electric
- primirea i înregistrarea dosarelor de aloca ie de stat, de indemniza ie pentru cre terea
copilului i de stimulent ;
- anchete sociale pentru punerea sub interdic ie judec toreasc efectuate la solicitarea
Judec toriei i Poli iei în numâr de 5;
- monitorizarea cazurilor de tutel în conformitate cu art.7 alin.1 i alin.5 din Ordinul
nr.1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire i plat a aloca iei lunare de
plasament respectiv întocmirea rapoartelor trimestriale privitor la evolu ia dezvolt rii
fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a acestora i modul în care ace tia sunt
îngriji i, crescu i i educa i;
- anchete sociale efectuate pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale în numâr de
38;
- asistarea persoanelor vârstnice la Notar în vederea încheierii unui act juridic de
înstr inare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apar in, în scopul între inerii i
ingrijirii sale;
- primirea , înregistrarea dosarelor i întocmirea dispoziziilor privind acordarea tichetelor
sociale pentru copiii care frecventeaz gr dini ele, conform Legii nr.248/2015 privind
acordarea tichetelor sociale pentru copiii care frecventeaz gr dini ele. cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- identificarea copiilor cu un p rinte sau ambii pleca i în str in tate conform H.G.R. nr.
691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de cre tere i îngrijire
a copilului cu p rin i pleca i la munc în str in tate i a serviciilor de care ace tia pot
beneficia;
- solu ionarea adreselor primite de la diferite institu ii publice, respectiv raportarea
trimestrial c tre acestea.
Alocatii de stat pentru copii în num r de 167 dosare întocmite.
Indemniza ii pentru cresterea copilului pana la 2 ani respectiv stimulent de inser ie – au
fost înregsitrate un num r de. 89 dosare ( 48 dosare de indemniza ie i 41 dosare de
stimulent ).
2. Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 cu modific rile i
complet rile ulterioare , acordarea aloca iei de sus inere a familiei conform Legii
nr.277/2010 i ajutoarelor pentru înc lzirea locuin ei cu gaze naturale.
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Programele de protec ie social sunt destinate persoanelor / familiilor aflate în dificultate
pentru ca acestea s fac fa situa iilor anormale de via care pot s apar pentru o
anumit perioad de timp.
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, în cadrul Serviciului public de asisten
social au fost înregistrate 57 cereri pentru acordarea ajutorului social.
În urma efectuarii anchetelor sociale, la domiciliul fiec rui solicitant / beneficiar de
ajutor social, prin dispozitiile primarului municipiului Turnu M gurele, nu a fost respins de
la plata ajutorului social niciun dosar i au fost încetate din plat 80 dosare.
Num rul total al dosarelor de ajutor social în plat
01.01.2020. – 31.12.2020, au variat astfel:

Luna

Suma (lei)

i sumele pl tite în perioada

Numar dosare
în plat

Ianuarie

56.029

236

Februarie

57.363

244

Martie

56.472

239

Aprilie

53.306

228

Mai

55.588

237

Iunie

51.577

220

Iulie

51.606

221

August

52.502

224

Septembrie

51.244

222

Octombrie

51.518

224

Noiembrie

51.569

225

Decembrie

50.615

219

TOTAL LEI

639.389

2739

Au fost solu ionate un num r de 698 cereri ale cet enilor în conformitate cu
prevederile legale i respectarea termenelor legale de solu ionare.
S-a efectuat plata ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni i
combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social pentru un num r de 183 cazuri cu
suma de 54.230 lei.
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Lunar se întocmesc :
-dispozi iilor de acordare, modificare, suspendare
comunicarea acestora în termen.

i încetare dup

caz respectiv

- borderouri, centralizatorul de plat , situa ia lunar privind persoanele apte de munc
activit ile realizate de ace tea ,conform planului de ac iuni.

i

- raportul statistic privin venitul minim garantat.
- lista persoanelor care sunt în c utarea unui loc de munc .
Conform prevederilor art.28 din Legea nr. 416/2001 s-au acordat ajutoare de
înmormantare pentru un num r de 5 familii, suma acordat fiind de 2.500 lei.
S-au acordat totodat potrivit prevederilor HCL nr.52 din 31.03.2008, privind stabilirea
unor situa ii deosebite în vederea acord rii unor ajutoare de urgen la nivelul municipiului
Turnu M gurele, cu complet rile ulterioare un num r de 8 ajutoare de urgen , în
cuantum total de 16.000lei.
Au fost înregistrate un num r de 23 de cereri pentru acordarea aloca iei pentru
su inerea familiei în perioada 01.01.2020 -31.12.2020 pentru familiile beneficiare de
ajutor social, pentru care s-a stabilit dreptul la plat .
Nu a fost respins niciun dosar de aloca ie pentru sus inerea familiei, au fost efectuate un
nr. 52 anchete sociale. Au fost efectuate un nr. de 458 anchete sociale pentru dosarele
de ajutor social, în urma ancherelor sociale au fost încetate din plat 42 dosare, întrucât
nu au fost g si i la domiciliu .
În conformitate cu Legea 277/2010 pentru acordarea aloca iei de sus inerea familiei
altele decât cele pentru beneficiarii de ajutor social perioada 01.01.2020 – 31.12.2020,
în cadrul Serviciului public de asisten social au fost înregistrate 13 cereri pentru
acordarea aloca iei de sus inere a familiei.
- au fost efectuate un nr. de 184 anchete sociale pentru dosarele de aloca ie pentru
sus inerea familiei.
- întocmirea lunar a dispozi iilor de acordare, modificare i încetare dup caz respectiv
comunicarea acestora în termen, beneficiarilor de aloca ie pentru sus inerea familiei;
-întocmirea lunar
familiei.

a borderourilor privind beneficiarii de aloca ie pentru sus inerea

În perioada pandemiei
distribuirea :

angaja ii compartimentului ajutor social au fost implica i în

- cutiilor de masti de unica folosinta la pensionari/personae cu dizabilitati,beneficiarii de
ajutor social i a beneficiarilor de aloca ie pentru sus inerea familiei
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- distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mase calde acordate
categoriilor de persoane defavorizate
- distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare în cadrul proiectului POAD 2014-2020
,beneficiarilor de ajutor social conf.Legii nr.416/2001 cu modific rile i complet rile
ulterioare i a beneficiarilor de aloca ie pentru sus inerea familiei.
- distribuirea pachetelor cu produse de igien în cadrul proiectului POAD 2014-2020
beneficiarii de ajutor social conf.Legii nr.416/2001 cu modific rile i complet rile
ulterioare i a beneficiarilor de aloca ie pentru sus inerea familiei.
În conformitate cu O.U.G. nr.70/2011, s-a aprobat acordarea ajutorului pentru înc lzirea
locuin ei pentru persoane cu venituri mici altele decât cele beneficiare ale ajutorului social
în condi iile Legii nr.416/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare; astfel au fost
înregistrate un num r de 166 cereri la nivelul municipiului Turnu M gurele din care 21
cereri pentru lemne i c rbuni, 22 cereri pentru energie electric i 133 cereri pentru
gaze naturale.
3.Protectia special a persoanelor cu handicap grav
În cursul anului 2020 au fost încheiate 28 contracte individuale de munc , dup cum
urmeaz :
- 28 acte adi ionale - angajament la contractelor individuale de munc încheiate cu
asisten i personali care au prezentat certificate de încadrare într-o categorie de persoane
cu handicap pentru minorii sau adultii i care sunt aflati în îngrijirea acestora;
- 13 contracte individuale de munc pentru asisten ii personali afla i la prima încadrare
pe acest post. ;
- 15 contracte individuale de munc la prelungirea termenului de valabilitate a
certificatelor de încadrare în grad de handicap.
De asemenea în cursul anului 2020 au încetat 20 contracte individuale de munc
ale asisten ilor personali, din urm toarele motive:
- expirarea termenului pân la care a fost incheiat contractul de munca – 15 cazuri ;
- cazuri pentru decesul persoanei cu handicap – 4 cazuri+ 1(un)deces asistent personal
S-au întocmit dosare noi de acordare a indemniza iei lunare cuvenit persoanelor cu
handicap grav 57 i au încetat 38.
F când o statistic a num rului de persoane încadrate ca asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav
i a indemniza iilor lunare, se constat c numarul
acestora a fost variabil (de la lun la lun ) în cursul anului 2020, dup cum urmeaz :
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Luna

Numar asisten i personali

Indemniza ii
cuvenite
persoanelor cu handicap grav

Ianuarie

64

165

Februarie

65

165

Martie

64

170

Aprilie

65

174

Mai

65

170

Iunie

65

167

Iulie

64

169

August

65

166

Septembrie

68

171

Octombrie

68

179

Noiembrie

69

180

Decembrie

70

180

Au fost solutionate diverse cereri i sesiz ri prin anchete sociale acordarea de drepturi
speciale persoanelor cu handicap – 620 anchete sociale – deficien functional
accentuat i grav .
În urma verificarilor efectuate de angaja ii sociali ai serviciului la domiciliul
persoanelor cu handicap grav si asistentilor personali ai acestora, nu s-au constatat
cazuri de încalcare a obliga iilor de munc sau a normelor de comportare în realizarea
sarcinilor ce revin asistentilor personali.
S-au transmis prin email la DGASPC Teleorman :
-cocumente în vederea evalu rii complexe a persoanelor cu handicap adul i i minori un
n r de 469 cazuri
-documente pentru acordul DGASPC
-cereri i documente pentru eliberarea biletelor de c
grav i accentuat.

torie a persoanelor cu handicap

4 . Asisten a medical comunitar
În municipiul Turnu M gurele asisten medical comunitar se acord prin Serviciul
public de asisten sociala in cadrul c ruia sunt angajate dou asistente medicale
comunitare. Urmare activit ii desf urate de asistenta medical comunitar
în
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colaborare cu medicii de familie din municipiul Turnu M gurele au fost identificate
urm toarele categorii de persoane în cursul anului 2020 :
- persoane vârstnice f

familie – 17

- persoane vulnerabile c rora li s-au administrat medicamente prescrise de medicii de
familie - 460
-. adul i cu risc medico-social

- 306

- gravide cu probleme sociale (minore i familii defavorizate) - 20
- gravide consiliate medical - 20
- nou n scu i

- 126

- vârstnici (peste 65 de ani) cu probleme de s

tate (boli cronice) - 918

Participarea la cursul de instruire organizat de DSP – “ Colectarea i depozitarea
materialelor periculoase”.Instruire în aplica ia AMCMSR.GOV.RO

5. Centrul de g zduire temporar pentru persoane aflate în dificultate este unitate
public de asisten social cu o capacitate maxim de 30 locuri prin intermediul c ruia
se furnizeaz servicii sociale i servicii de îngrijire social-medical .
Angaja ii Serviciului public de asisten
social întocmesc documentele necesare
institu ionaliz rii temporare i anume : efectueaz anchet social , întocmesc planul de
servicii, programul individualizat de îngrijire i fi a de evaluare complex , dispozi ia de
aprobare a accesului în aceast unitate i contractul pentru acordare de servicii sociale.
În anul 2020 media asista ilor care au beneficiat de serviciile centrului este de 15
persoane femei i b rba i.

6. Centrul de Îngrijire de Zi unitate public de asisten social cu o capacitate de 10
locuri, func ioneaz în baza Legii nr.272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor
copiilor cu modific rile i complet rile ulterioare i furnizeaz urm toarele urm toarele
servicii sociale :
a) educare;
b) îngrijire i asisten ;
c) socializare i petrecerea timpului liber;
d) consiliere psihologic pentru copil i familie.
Serviciile se realizeaz de c tre personalul specializat cu preg tire în domeniu.
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Angaja ii centrului întocmesc documentele necesare institu ionaliz rii temporare i
anume : efectueaz anchet social , întocmesc planul de servicii, programul
individualizat de îngrijire i fi a de evaluare complex iar angaja ii S.P.A.S întocmesc
dispozi ia de aprobare a accesului în aceast unitate i contractul pentru acordare de
servicii sociale.
În anul 2020 în lunile ianuarie ,februarie i martie ,media asista ilor care au beneficiat
de serviciile centrului este de 10 persoane fete i b ie i.
În perioada pandemiei angaja ii centrului au fost implica i în distribuirea :
- cutiilor de masti de unica folosinta la pensionari/personae cu dizabilitati,
- distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mase calde acordate
categoriilor de persoane defavorizate
- distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare în cadrul proiectului POAD 20142020
7. Cre ele de copii nr.1 i nr.7
În municipiul Tunu M gurele func ioneaz dou Cre e de copii nr.1 i nr.7, cu program
prelungit între orele 6.00 – 18.00, fiecare cu câte o singur grup de copii.
În anul colar 2019 - 2020 Cre a nr. 1 a avut înregistrati un num r 15 de copii iar Cre a
nr.7 a avut înregsitra i un num r de 15 copii. În timpul anului colar anterior media copiilor
care au beneficiat de serviciile cre elor de copii este de 8 pentru Cre a nr.1 si 8 copii
pentru Cre a nr.7.
Copiii primesc dou meniuri principale i dou gust ri.
8. Cabinetul medical colar
În municipiul Turnu M gurele sunt înfiin ate i func ioneaz
puncte de prim ajutor dup cum urmeaz :

cabinete medicale colare i

- patru cabinete medicale colare aflate în incinta liceelor din municipiu - Colegiul
Na ional ”Unirea”, Liceul Teoretic” Marin Preda”, Colegiul Tehnic, „ Gen. David
Praporgescu”, Liceul Tehnologic ” Sf. Haralambie”;
- dou puncte de prim ajutor situate în incinta s lilor de sport ale colilor Gimnaziale
nr.1 i nr.4 din municipiul Turnu M gurele ;
- un cabinet medical colar situat în Policlinica municipal .
Pe parcursul anului 2020, asistentele din cadrul cabinetelor medicale colare i ale
punctelor de prim ajutor din Turnu M gurele, au avut urm toarele activit i:
-efectuarea triajului epidemiologic la toate gradinitele si scolile, dupa vacanta, cu
aplicarea masurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistati cu pediculoza si/sau
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scabie si raportarea situatiei triajului la directia de sanatate publica - supravegherea starii
de sanatate si realizarea programelor de sanatate;
– efectuare triajului zilnic la clasele aII-a,a IV-aB si a VI-aA de la Liceul Teoretic Marin
Preda pentru a limita extinderea focarului de hepatita A la nivelul scolii;
– participarea la ora de educatie sanitara in scoli cu temele: ,,Impreuna pentru sanatatea
mintala’’, ,,Alimentatia sanatoasa si sportul”, Spalatul corect al mainilor’’ ;
- efectuarea triajului zilnic la clasele aII-a,a IV-aB si a VI-aA de la Liceul Teoretic Marin
Preda pentru a limita extinderea focarului de hepatita A la nivelul scolii;
- efectuarea triajului zilnic la toate scolile si gradinitele pentru depistarea copiilor cu
infectii respiratorii si/sau gripa si raportarea situatiei triajului ;
– asigurarea asistentei medicale la examenul de certificare a calificarilor profesionale
nivel 5 ,profilul Tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare;
- efectuarea triajului zilnic la toate scolile si gradinitele pentru depistarea copiilor cu
infectii respiratorii si/sau gripa si raportarea situatiei triajului ;
- participarea la ora de educatie sanitara in scoli cu tema ,,Sanatatea reproducerii”;
- participarea la ora de educatie sanitara in scoli cu temele: ,,Alimentatia sanatoasa si
activitatea fizica in familie,gradinite si scoli”si ,,Prevenirea Gripei”;
– asigurarea asisten ei medicale la olimpiada nationala a sportului scolar ,faza locala,
(liceu –baieti) care s-a desfasurat la Liceul Teoretic Marin Preda;
- asigurarea asistentei medicale la olimpiada nationala a sportului scolar,faza judeteana,
(liceu –baieti) care s-a desfasurat la Liceul Teoretic Marin Preda;
- efectuarea triajului zilnic la toate scolile si gradinitele pentru depistarea copiilor cu infectii
respiratorii si/sau gripa si raportarea situatiei triajului ;
- asigurarea asistentei medicale la olimpiada nationala a sportului scolar, faza
locala(clasele V-VIII- fete) care s-a desfasurat la Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran;
– monitorizare persoane aflate in izolare la domociliu;
– monitorizare zilnica a persoanelor aflate in izolare la domociliu;
- participarea la triajul epidemiologic al persoanelor care au intrat in carantina
institutionalizata,monitorizarea si termometrizarea acestora;
- participarea la triajul epidemiologic al persoanelor care au intrat in carantina
institutionalizata,monitorizarea si termometrizarea acestora;

– asigurare asistenta medicala si termometrizare zilnica a elevilor de clasa a VIII-a si a
XII-a, care au participat la orele de pregatire pentru examen;
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- asigurare asistenta medicala si termometrizare a elevilor participanti la examenul de
Evaluare Nationala;
- asigurare asistenta medicala si termometrizare a elevilor participanti la examenul de
Bacalaureat;
– termometrizarea zilnica a personalului din cadrul Primariei Municipiului Turnu Magurele;
-asigurare asistenta medicala la punctele de prim ajutor pe perioada caniculei;
- termometrizarea zilnica a personalului din cadrul Primariei Municipiului Turnu Magurele;
- asigurare asistenta medicala la examenul de bacalaureat;
– participarea alaturi de medic, la vizita medicala a elevilor de la kaiac canoe;
– efectuarea triajului epidemiologic la toate gradinitele si scolile, dupa vacanta, cu
aplicarea masurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistati cu pediculoza si/sau
scabie si raportarea situatiei triajului la directia de sanatate publica - supravegherea starii
de sanatate si realizarea programelor de sanatate;
–distribuirea cutiilor de masti de unica folosinta la pensionari/personae cu dizabilitati;
–participarea la verificarea la domiciliu a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
si intocmirea de anchete sociale;
- termometrizarea zilnica a personalului din cadrul Primariei Municipiului Turnu Magurele

PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPARTIMENT PROTEC IE CIVIL

Pe linie de proteci ie civil , în anul 2020 s-au organizat i desf urat activit i specifice
de protec ie civil
i interven ii în situa ii deosebite, pentru protec ia popula iei i a
bunurilor materiale ale municipiului, dup cum urmeaz :
- adoptarea unor m suri la nivelul municipiul Turnu M gurele pentru gestionarea i
combaterea infec iilor generate de virusul SARSCoV-2 pe toat perioada anului 2020;
- dezinfec ia spa iilor publice, sc rilor de bloc a str zilor i a aleilor din municipiul Turnu
gurele pe perioada st rii de urgen ;
- identificarea la nivelul municipiului Turnu M gurele a unor spa ii pentru carantinare
institu ionalizat a persoanelor care au venit din zone ro ii ;
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- asigurarea unor spa ii de cazare pentru echipajele de interven ie din cadrul
deta amentului de pompieri Turnu M gurele pe perioada st rii de urgen instituite la
nivel na ional;
- interven ia operativ în cazul apari iei situa iilor de urgen generate de precipita ii
abundente prin inundarea unor gospod rii aflate în zonele depresionare din municipiul
Turnu M gurele: str. Stadionului, Strada Plopilor, Prim verii, Luncii, Gr dinilor, Cai ilor,
Rampa G rii, str. Ghica Vod ;
- asigurarea permanen ei la nivelul Prim riei municipiului Turnu M gurele, în urma
avertiz rilor primite de la organele competente-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Teleorman, Prefectura jude ului Teleorman, pentru o bun monitorizare a evenimentelor.
- men inerea sistemului de alarmare în func iune, acesta fiind necesar mai ales în
condi iile actuale, când în teritoriu se pot produce calamit i naturale date de factorii
meteorologici, hidrologici i de alt natur ce se pot solda cu pierderi materiale i umane
deosebite;
- participarea periodic la instruiri privind situa iile de urgen organizate de c tre
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Teleorman;
-verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor la nivelul Prim riei municipiului Turnu
gurele;
- organizarea de centre de prim ajutor în cazul emiterii de avertiz rii privind fenomene
meteo deosebite(canicul );
- întocmirea programelor de pregatire a comisiilor de specialitate i forma iunilor de
protec ie civil ;
- actualizarea planului de ap rare împotriva dezastrelor i stabilirea for elor i mijloacelor
necesare interven iilor;
-asigurarea bazei tehnico-materiale, necesar interven iilor, aplica iilor, antrenamentelor,
etc.;
- actualizarea datelor angaja ilor Prim riei municipiului Turnu M gurele, privind
mobilizarea la locul de munc .
În cadrul acestui compartiment au mai fost solu ionate reclama iile/sesiz rile
cet enilor, precum i solicit rile organelor abilitate în domeniul situa iilor de urgen .
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PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

În anul 2020,
compartimentul a ac ionat pentru între inerea i dotarea
corespunz toare a tuturor obiectivelor din cadrul Prim riei municipiului Turnu M gurele.
Totodat prin compartimentul administrativ s-a realizat igienizarea birourilor cât i
a obiectelor sanitare existente în cadrul Prim riei municipiului Turnu M gurele.
În ceea ce prive te între inerea, în cursul anului 2020 s-au efectuat repara ii de strict
necesitate la cl diri i instala iile acestora, fie electrice, fie sanitare, astfel ca institu ia s
se poat încadra în parametri normali de func ionare.
Pentru desf urarea activit ii s-a asigurat aprovizionarea cu rechizite, imprimate tipizate,
consumabile între inere i repara ii, conform necesarelor emise de serviciile i
compartimentele din cadrul Prim riei municipiului Turnu M gurele.
Rechizitele, consumabilele pentru birou, cartu e, tonere cât i alte servicii necesare
pentru func ionarea în condi ii optime, au fost achizi ionate prin sistemul de achizi ie
public SEAP.
Consumul de combustibil s-a f cut cu respectarea cotelor de carburan i având în vedere
prevederile Hot rârii Consiliului Local nr. 162/14.12.2015, nefiind dep iri ale acestor
cote.
S-au efectuat de asemenea repara ii ale autovehiculelor aflate în dotare i s-au ini iat
proceduri privind întocmirea actelor necesare circula iei pe drumurile publice (roviniet ,
asigurarea RCA, asigurare CASCO).
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PRIM RIA TURNU M GURELE

COMPLEX SPORTIV „STADION MUNICIPAL TURNU M GURELE”
De la preluarea Complexului Sportiv „Stadion Municipal Turnu
gurele”, din luna mai 2018 i pân în prezent, activit ile sportive s-au
desf urat întrun ritm continuu, cu evenimente din cadrul ligii a 2a de fotbal,
cupei României la fotbal, meciuri comemorative, festivit i de premiere, cât i
competi ii sportive de nivel colar, din cadrul Olimpiadei Na ionale a Sportului
colar - fotbal b ie i i fete.
În anul ce a trecut i activitatea complexului sportiv a fost marcat de
pandemia determinat de Covid 19, în sensul c toate evenimentele sportive
s-au desf urat f
spectatori, impunându-se cu stricte e m surile de
siguran
i protec ie împotriva noului coronavirus, în conformitate cu
reglement rile st rii de urgen , iar mai apoi a celei de alert .
În ciuda acestui fapt, toat activitatea de între inere i exploatare a
tuturor facilit ilor din cadrul complexului sportiv, nu a avut de suferit,
amintindu-ne faptul c o mare parte a evenimentelor sportive au fost
transmise atât la radio cât i la TV, unde calitatea terenului de fotbal i a
organiz rii a fost deseori apreciat .
adar, în anul 2020 pe stadionul din cadrul complexului sportiv, s-au
desf urat antrenamentele i meciurile de fotbal sus inute de clubul de fotbal
F.C. Oltul Turris Turnu M gurele, atât în cadrul Ligii a 2a de fotbal, cât i a
Cupei României la fotbal.
De asemenea, pe terenul secundar – teren acoperit cu gazon sintetic, sau desf urat i antrenamente ale echipelor de juniori i de copii ale aceluia i
club de fotbal.
Din p cate, toate cererile de închiriere a terenului sintetic, nu au putut
avea aviz favorabil, datorit restric iilor impuse de legisla ia în vigoare pentru
aceast perioad de pandemie.
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PRIM RIA TURNU M GURELE

S.C. LOCAL URBAN S.R.L.
Prin H.C.L nr. 48/03.04.2012 s-a înfiin at S.C. Local Urban S.R.L., societate ce a
preluat activul i pasivul de la S.C. Administrare Urban S.R.L. având ca obiect principal
de activitate administrarea i gestionarea bunurilor apar inând domeniului public i privat
al Municipiului
Turnu M gurele.
Structura organizatoric a S.C. LOCAL URBAN S.R.L. este format din mai multe
compartimente direct productive i compartimente de gestionare a contractelor de
închiriere de pe domeniul public.
ACTIVIT

I DESF

URATE

În conformitate cu obiectul de activitate, principalele activit i desf
compartimentele sale au fost:

urate prin

A. Lucr ri de igienizare, repara ii i între inere la majoritatea institu iilor de
înv mânt locale
( coli, gr dini e, licee) , dup cum urmeaz :

Nr.
Crt

Institu ii
de
Lucr ri efectuate
înv mânt locale

Valoare
(lei)

Lucr ri de turnare beton ( ap
egalizare)
1.

615,31

lei

Gradini a cu P.P. Nr.1
Lucr ri de hidroizola ie la terasa
4.998,38
cl dirii gradini ei
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2.

Gradini a cu P.P. Nr.5

3.

Gradini a cu P.P. Nr.7

4.

5.

Lucr ri de repara ii curente
cabinetul medical al gr dini ei.

la

Lucr ri de zugraveli exterioare
la corp cl dire i gard împrejmuitor.
Colegiului Tehnic
Lucr ri de rebilitare grupuri sanitare
"David Praporgescu"
la c minul pentru elevi.
Lucr ri de reparatii i igienizare la
minul pentru elevi.
Liceului
Tehnologic
”Sf. Haralambie”
Lucr ri de hidroizola ie la c minul
pentru elevi.
Total General (cu T.V.A)

10.719,12

lei

7.356,5

lei

95.220,34

lei

17814,07

lei

12415,35

lei

149.139,07 lei

B. Lucr ri de iluminat public
Au fost executate lucr ri de mentenan la re eaua de iluminat public prin montarea a 10
mpi stradale noi i 799 becuri, pe raza Municipiului Turnu M gurele, asigur ndu-se
astfel o bun func ionare a iluminatului public pe timp de noapte.
Valoarea acestor lucr ri de mentenan la re eaua de iluminat public a fost de 156.123,78
lei.
C. Lucr ri de confec ionare i montare gard metalic din plas bordurat
Au fost executate lucr ri de împrejmuire a zonelor verzi aferente blocurilor de locuin e din
zona A (zona central ) i zona B (zona Taberei) a Municipiului Turnu M gurele, cu 3597
m gard metalic bordurat;
Valoarea acestor lucr ri a fost de 288.865,55 lei.
D. Lucr ri de între inere i repara ii str zi i trotuare beton marca C20/25 (B350)
Au fost executate urm toarele lucr ri de între inere str zi i trotuare cu beton
marca C20/25 ( B350 ) i marca C16/20 (B250) astfel:
- lucr ri de consolidare mal drept Str. Plevnei, cu beton armat marca B350 (70 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii sistem rutier pe strada Str. Mihai Bravu (tronson între
Str. Grivitei i Str. Prim verii), cu beton armat marca B350 (52 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii intr ri în curti pe str zile Mihai Viteazul, Avram Iancu,
Crisan, cu beton marca B250 (83,4 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii aleie pietonal din Str.Popa Sapc Bl.C3, cu beton armat
marca B350
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(38 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii locuri de parc re în zona Bl.P2-P3 (Str.Abatorului zona
ANL) cu beton B350 (19 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii drumuri laterale i trotuare a intersec iilor str zi Oltului
cu str zile, Hotarului, M
ti, Aurora, 1848, V
tori, Apelor, Ana Ip tescu, Neamului,
Luceaf rului, 22 Decembrie, Plevnei, Frumoasa, Sîiului, Sm rdan, 9mai, Speran ei, prin
turnare beton armat marca B350 (146 mc);
- lucr ri de între inere i repara ii intr ri în cur i pe str zile Nucilor, Closca, Horia, Viitorului
i Rampa G rii cu beton B250 (180 mc);
Valoarea acestor lucr ri de între inere locuri de parcare, alei, drumuri laterale i trotuare
cu beton a fost de 482.973,13 lei.

E. Lucr ri de între inere i repara ii locuri de parcare i alei pietonale situate pe
domeniul public cu mixtur asfaltic
E1. Au fost executate urm toarele lucr ri de între inere parc ri cu beton marca C20/25
(B350) i mixtur asfaltic la cald marca BA8 astfel:
- lucr ri de între inere i repara ii alee pietonal , cu mixtur asfaltic la cald marca BA8
(21 to), în suprafa de 127 mp, situat pe domeniul public în zona BL.F21-BL.F23;
- lucr ri de între inere i repara ii a c ilor de acces pietonale/rutiere, cu mixtur asfaltic
la cald BA8 (139 to), în suprafa de 281 mp, în zona Bl.Y5-Y6-Y7;
- lucr ri de repara ii i între inere aleie pietonal /rutier cu mixtur asfaltic la cald BA8
(169,48 to), în suprafa de 1502 mp, în zona Bl.F1-V1
Valoarea acestor lucr ri de între inere i repara ii locuri de parcare i a aleilor pietonale
la cald în suprafa 1910 mp marca BA8 a fost de 277.732,50 lei.
E2. Au fost executate lucr ri de între inere str zi prin plombari cu mixturi asfaltice cu
aplicare la rece (22 to) în suprafa de 202 mp în zona A (zona central ) a Municipiului
Turnu M gurele în sum de 108.381,64 lei
F. Lucr ri de montare mobilier urban
Au fost confec ionate un num r de 138 de b nci cu picioare metalice, 84 co uri metalice
cu rigle din lemn, ce au fost montate în zona A (zona central ) i zona B (zona Taberei)
a Municipiului Turnu M gurele.
Valoarea acestor lucr ri a fost de 165.910,93 lei.
G. Lucr ri de refacere marcaje rutiere
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Au fost ref cute marcajele rutiere în supra total de 4325 mp, pe str zile municipiului
în scopul îmbun
irii condi iilor de circula ie, completând semnifica ia indicatoarelor i a
instala iilor de semnalizare rutier .
Valoarea acestor lucr ri a fost de 192.795,53 lei.
H. Lucr ri de între inere sistem rutier prin reprofilare i balastare
Au fost executate lucr ri de reprofilare i balastare sistem rutier, în zona C (zona
gurele i Odaia) i din Municipiului Turnu M gurele;
Valoarea acestor lucr ri a fost de 228.008,28 lei.
I. Lucr ri de desz pezire
Au fost excutate lucr ri de desz pezire pe str zile i c ile de acces din Municipiului Turnu
gurele.
Valoarea acestor lucr ri a fost de 32.306,53 lei.
J. Lucr ri de repara ii i montaj indicatoare rutiere
Au fost executate lucr ri de montare indicatoare rutiere (80 buc.), limitatoare de vitez cu
folie reflectorizant (150 buc.) i 2 blocuri optice cu leduri la semafoare, pentru o buna
circula ie pe str zile municipiului.
Valoarea acestor lucr ri a fost de 83.677,74 lei.
K. Lucr ri de între inere i repara ii pe domeniul public al Municipiului Turnu
gurele (fântânile arteziene din zona ,,Ciuperc ” i Parc Municipal )
Au fost efectuate urm toarele lucr ri:
- lucr ri de între inere a fântânile arteziene cu vopsitorii cu vopsele speciale;
- repara ii/înlocuire a instalatiilor de circulare a apei;
Valoarea acestor lucr ri a fost de 26.923,17 lei
L. Lucr ri de a ternere manuala pietris i nisip la locurile de joac
S-au executat lucr ri de între inere a locului de joac aflat în zona blocurilor L6 ÷V6 , prin
ternere manual de pietri (36 mc) sortat 4-8 mm, i înlocuirea unor elemente uzate la
ansamblurile de joac (rulmen i).
Valoarea acestor lucr ri a fost de 19.064,05 lei
M. Lucr ri de repara ii la foisorului din lemn aflat în parcul municipal Turnu
gurele (gardul perimetral din lemn)
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S-au înlocuit riglelor de lemn lips
i au fost executate lucr ri de vopsire a gardului
perimetral, cu lac protector pentru lemn mahon pe o suprafa a de 40 mp.
Valoarea acestor lucr ri a fost de 5 289,21 lei.
N. Lucr ri de str ngere, încarcare i eliminarea de eurilor rezultate din
materiale de construc ii din tarlaua 89, parcela 914 si de pe Str.Olte ului
(intrarea dinspre str. Ioan Slavici)
Valoarea acestor de str ngere, încarcare i eliminarea de eurilor rezultate din materiale
de construc ii au fost în valoare de 9 963,06 lei.
O. Lucr ri de între inere i repara ii a unui sistem de scurgere a apei pluviale,
prin înlocuirea geiger-c min pe alea pietonal /rutier dintre blocurile H5-F4,
la intersec ia Str. Victoriei cu Str. Calea Dunarii i pe alea rutiera-pietonal la
blocul P4 din municipiul Turnu M gurele
Valoarea acestor lucr ri a fost de 12 009,18 lei.
P. Lucr ri de între inere i repara ii la re eaua de canalizare din subsolul
blocului C2 din municipiul Turnu M gurele
Au fost executate lucr ri de evacuarea apelor reziduale din subsolul blocului i înlocuirea
evii de canalizare cu diametrul de 200 mm pe o portiune de 4ml i a diferitelor piese de
legatur (cot, dop).
Valoarea acestor lucr ri a fost de 5.005,26 lei.
Q. Lucr ri de igienizare i repara ii la apartamentul nr.22 (F.L.S) din strada Mihai
Eminescu, bloc Y4, scara 2, parter
Au fost executate urm toarelor lucr ri:
- lucr ri de între inere i repara ii curente, finisaje interioare (zugr veli, vopsitorii i placaje
interioare);
- lucr ri de repara ii /montare elemente de structur , subansamble i ansamble u i i
ferestre
(4 ferestre i o u ).
- lucr ri de repara ii la instala ia sanitar ;
- lucr ri de repara ii la intala ia electric .
Valoarea acestor lucr ri a fost de 16.686,50 lei.
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R. Lucr ri de amenajare platforma betonat pentru colectarea de euri menajere
situat la bl.C1 Sanitas, i lucr ri de bran are la re eaua de apa i racordare
la reteaua de canalizare a platformei, la cea ora ului
Valoarea acestor lucr ri a fost de 13 679,65 lei
S. Lucr ri de între inere i repara ii platform pentru de euri menajere situat
la intersectia Str. Ghioceilor cu Str. Panduri
Valoarea acestor lucr ri a fost de 1 559,50 lei
T. Lucr ri de între inere i repara ii la sec ia de votare nr.57, situat în Municipiul
Turnu M gurele, Str.Ghica Vod nr.104
S-au executat lucr ri de între inerea i repara ii, astfel:
- lucr ri de vopsire cu vopsea lavabil de interior, pe o suprafa de 150 mp;
- lucr ri de vopsire lambriu, cu vopsea în ulei, pe o suprafa de 30 mp;
Valoarea acestor lucr ri a fost de 4.997 lei.
U. Lucr ri de hidroizola ii cu membran izolatoare la acoperi ul P.C.T.F. Turnu
gurele
S-au executat lucr ri de repara ii, prin turnarea unei sape de beton pe o suprafata de
80mp i refacere a hidroizolatiei pe suprafa a de 517mp cu membran f
ardezie primul
strat i cu ardezie al doilea strat.
Valoarea acestor lucr ri a fost de 73 992,50 lei.
V. Lucr ri de amenajare camera/zona adiacent în incinta P.C.T.F. Turnu
gurele
S-au executa urm toarele lucr ri:
- lucr ri de recompartimentare camera, prin utilizarea unor pereti din rigps pe structur
metalic ;
- lucr ri de vopsitorii interioare, cu vopsele lavabile executate manual cu trafalete ;
- lucr ri de montare t mplarie din pvc (u i, ferestre) ;
- lucr ri de repara ii la instala ia electric .
Valoarea acestor lucr ri a fost de 16 774,20 lei.
W. Lucr rilor de confec ii metalice pentru placarea/opturarea t mplariei
metalice la punctele termice PT5 i PT3
Valoarea acestor lucr ri a fost de 1 201,35 lei.
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X. Lucr rile de asigurare a iluminatului public pe toate c ile de acces spre
sectiile de votare (de la Gradini a Nr.3, Gradini a cu P.P Nr.7, Liceul Teoretic
,,Marin Preda ’’, coala Gimnazial ,,Mircea Cel Batr n, Dispensarul Uman
gurele)
Valoarea acestor lucr ri a fost de 1 998,55 lei
PRIM RIA TURNU M GURELE

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. are ca obiect de activitate COD CAEN 8129
„Alte activit i de cur enie” (desz pezire, dezinfec ie, deratizare, dezinsec ie, m turat i
cur at z pada) i COD CAEN 8130 „Activit i de între inere peisagistic ”.
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. î i desf oar
activitatea în baza
„Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turnu
gurele prin concesiune” nr.23442/10.07.2013 – Municipiul Turnu M gurele i
nr.115/10.07.2013 – S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.
Obiectul contractului de delegare îl constituie prestarea serviciilor publice de
salubritate, cu respectarea „Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului
Turnu M gurele”, Anexa „e” la contractul de delegare a gestiunii.
Modul de organizare i func ionare al serviciului de salubrizare se realizeaz pe
baza urm toarelor principii:
a) protec ia s
ii popula iei;
b) responsabilitatea fa de cet eni;
c) conservarea i protec ia mediului înconjur tor;
d) asigurarea calit ii i continuit ii serviciului;
e) tarifare echitabil , corelat cu calitatea i cantitatea serviciilor prestate;
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabil .
Activitatea S.C SALUBRITATE-TURNU S.R.L se desf oar pe baza licen elor de
operare emise pe activit ile specifice serviciului de salubrizare desf urate de operator
ob inute în baza Legii nr.51/2006 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i
cu respectarea strategiilor adoptate la nivelul unit ii administrativ teritoriale, licen e emise
de Administra ia Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i
Publice.
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În anul 2020, S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. i-a desf
birouri i sectoare de activitate, dup cum urmeaz :

urat activitatea pe

Biroul contabilitate. Desf urarea activit ii în cadrul Biroului contabilitate s-a f cut
în baza prevederilor Legii nr.82/1991 - legea contabilit ii republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile privind situa iile financiare anuale individuale i situa iile financiare anuale
consolidate, cu modific rile i complet rile ulterioare, astfel:
au fost inute la zi jurnalele i registrele obligatorii;
au fost înregistrate în ordine cronologic opera iile contabile;
au fost întocmite documentele privind eviden a operativ ;
au fost întocmite, în fiecare lun :
decontul de T.V.A. (declara ia 300);
declara ia informativ privind livr rile/prest rile i achizi iile efectuate pe
teritoriul na ional (declara ia 394);
declara ia privind obliga iile de plat a contribu iilor sociale, a impozitului pe
venit i eviden a nominal a persoanelor asigurate, precum i alte raport ri
prev zute de legisla ia în vigoare.
În cadrul Biroului contabilitate, activitatea financiar a avut scopul de a determina
periodic situa ia patrimoniului, situa ia financiar i rezultatul exerci iului financiar.
La sfâr itul anului 2020, societatea nu înregistreaz pl i restante c tre furnizori, bugetul
general consolidat, nici c tre al i creditori.
Biroul tehnic, resurse umane, secretariat, administrativ, S.S.M., P.S.I., prelucrare
automat date, achizi ii publice, în anul 2020 a pus în aplicare legisla ia în vigoare
referitoare la obiectivul de activitate al societ ii prin:
elaborarea i, dup caz, actualizarea pe baza necesit ilor transmise de celelalte
compatimente din cadrul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. a programului anual
de achizi ii publice i, dac este cazul, strategia anual de achizi ii în conformitate
cu H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public /acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achizi iile publice, cu modific rile i
complet rile ulteroare;
realizarea de achizi ii de produse, servicii, lucr ri prin utilizarea catalogului
electronic pus la dispozi ie de SICAP în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind
achizi iile publice, cu modific rile i complet rile ulterioare;
fundamentarea tarifelor aferente serviciilor prestate i utilajelor din dotarea
parcului auto al S.C SALUBRITATE-TURNU S.R.L. în conformitate cu Ordinul
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
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modificare a tarifelor pentru activit ile specifice serviciului de salubrizare a
localit ilor;
întocmirea de rapoarte de fundamentare la proiectele de hot râri care au ca obiect
activitatea desf utat de S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.;
întocmirea de referate de necesitate în vederea achizi ion rii de produse, servicii
i lucr ri;
punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.;
întocmirea lunar a situa iilor de plat privind serviciile prestate de c tre operatorul
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe domeniul public;
realizarea recep iilor la toate produsele i serviciile achizi ionate la nivelul S.C.
SALUBRITATE-TURNU S.R.L.;
întocmirea fi elor de intrare în magazie i a bonurilor de consum la ie irea din
magazie a produselor achizi ionate;
calcularea consumului normat de combustibil în baza foilor de parcurs ale utilajelor
din dotare;
realizarea inventarierii patrimoniului S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. la
sfâr itul anului 2020, în conformitate cu Legea nr.82/1991 – Legea contabilit ii, cu
modific rile i complet rile ulterioare i O.M.F.P. nr.2861/2009;
punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.905/2017 privind registrul general de
eviden
a salaria ilor prin completarea i transmiterea în registru a elementelor
raportului de munc (date) i a modific rii acestora;
eliberarea de documente la solicitarea salaria ilor sau a altor persoane fizice sau
juridice;
realizarea lucr rilor de secretariat i r spuns la coresponden a primit ;
redactarea deciziilor emise de c tre directorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.;
emiterea de facturi reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de c tre S.C.
SALUBRITATE-TURNU S.R.L.;
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 a securit ii i s
ii muncii,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea
Normelor
generale
de
ap rare
împotriva
incendiilor;
Sectorul Salubritate - Mecanizare a c utat s i desf oare activitatea, în anul
2020, în conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
cu modific rile i complet rile ulterioare, i cu Legea nr.101/2006 privind salubrizarea
localit ilor, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu respectarea principiilor stipulate
în prezentele legi i a graficului de salubrizare a municipiului. Astfel in anul 2020 s-a
salubrizat manual o suprafa de 7614750 m², s-a între inut cur enia pe o suprafa de
3822810 m² i s-a desf urat activitatea de salubrizat mecanizat însumând un num r de
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1229 ore.
Activitatea de salubrizare se realizeaz în scopul p str rii unui aspect salubru al
domeniului public. În perioada sezonului cald, activitatea de salubrizare se desf oar pe
timpul nop ii.
Activit ile de salubrizare se execut pe toate arterele de circula ie asfaltate, atât
manual cât i mecanizat.
Prestarea activit ii de m turat i stropit c i publice s-a executat în anul 2020 cu
realizarea:
continuit ii activit ii, indiferent de anotimp i condi ii meteo;
controlul calit ii serviciului prestat;
respectarea instruc iunilor interne de prestare a activit ii;
inerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
asigurarea transportului de de euri stradale prin încheierea contractului de
colectare a de eurilor cu operatorul de colectare i transport al de eurilor.
Una dintre cele mai importante activitati desf urate pe parcursul anului 2020 este
cur area i transportul z pezii de pe c ile publice i men inerea în func iune a acestora
pe timp de polei sau înghet, activitate desf urat în baza Regulamentului de Organizare
i Func ionare a serviciului de salubrizare a municipiului Turnu M gurele i a caietului de
sarcini privind activitatea respectiv , anexa “e” la Contractul de delegare a gestiunii
Serviciului public de salubrizare nr.23442/10.07.2013 din partea municipiului Turnu
gurele i nr.115/10.07.2013 din partea S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.
Aceast activitate s-a desf urat prin organizarea sistemului de informare i
control atât asupra st rii drumurilor cât i a modului de preg tire i ac ionare pe timp de
iarn .
Pentru asigurarea circula iei rutiere i pietonale în condi ii de siguran în timpul
iernii, S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. i-a desf urat activitatea în baza planului de
ac iune comun cu autorit ile administra iei publice locale care a cuprins urm toarele
suri:
preg titoare;
de prevenire a înz pezirii i m suri de desz pezire;
de prevenire i combatere a poleiului.
Îndep rtarea z pezii s-a realizat mecanizat cu tractoare i pluguri semipurtate i
cu autospeciala Scarab Merlin, atât ziua cât i noaptea, în func ie de necesit i, cu
respectarea instruc iunilor de securitate i s
tate a muncii. Eviden a activit ii de
desz pezire desf urat de S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. s-a inut întru-un registru
special întocmit, denumit “Jurnal de activitate pe timp de iarn ”. Eviden a s-a inut pe
schimburi, a a cum a fost organizat activitatea.
Activitatea de desz pezire s-a realizat i manual atât pe trotuare cât si în zonele
cu acces limitat.
Opera iunea de ac ionare cu material antiderapant s-a realizat în mod obligatoriu
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pe toate str zile i trotuarele de pe raza administrativ teritorial a municipiului Turnu
gurele.
Prestarea activit ii de cur are a z pezii de pe c ile publice i men inerea
acestora în stadiu de func ionare pe timp de polei sau înghe s-a realizat, în anul 2020,
prin asigurarea:
continuit ii activit ii pe toat durata sezonului rece;
controlul calit ii serviciului prestat;
inerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administra iei publice locale în condi iile legii.
Suprafa a desz pezit de S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. în anul 2020 a fost
de 904484 m2.
În decursul anului 2020, personalul specializat în lucr ri de dezinfec ie, deratizare,
dezinsec ie, a executat activitatea de dezifec ie pe domeniul public al municipiului Turnu
gurele, lucr ri însumând un num r total de 273 de ore. Lucr ri de dezinfec ie au fost
executate inclusiv în incinta institu iilor publice i a celor de înv mânt.
S-au efectuat lucr ri de dezinsec ie pe raza administrativ teritorial a municipiului
Turnu M gurele prin aviotratament (871 ha.), prin utilizarea atomizoarelor (96700 m2) i
a generatorului ULV (45 ha.).
În cadrul Forma iei Mecanizare, în anul 2020 au fost desf urate lucr ri de
între inere, revizii i repara ii la utilajele din dotarea parcului auto al S.C. SALUBRITATETURNU S.R.L..
Sectorul Zone Verzi. În vederea asigur rii calit ii factorilor de mediu i a st rii de
tate a popula iei S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. a avut ca responsabilitate
administrarea spa iilor verzi din intravilanul municipiului, spa ii verzi cu acces nelimitat,
parcuri, scuaruri, fâ ii plantate. Strategia privind conservarea i dezvoltarea re elei de
spa ii verzi a avut în vedere distribu ia echitabil a acestora, precum i creearea de noi
spa ii verzi prin transformarea terenurilor neproductive i a altor categorii de terenuri.
Astfel, în anul 2020, S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. în conformitate cu prevederile
Legii nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spa iilor verzi din zonele urbane,
republicat , a c utat s extind suprafe ele amenajate ca zone verzi, s protejeze i s
conserve spa iile verzi existente, s nu produc t ieri necontrolate sau v
ri ale
arborilor i arbu tilor.
În anul 2020 s-au executat lucr ri de preg tirea terenului prin degajarea de diferite
materiale, defri ri, mobilizarea solului, lucr ri de nivelare, finisare, a ternere p mânt
vegetal i îns mân are gazon în suprafa total de 7190 m2.
În primavara anului 2020, s-au executat lucr ri de dezmu uroiere i t ieri de
corec ie la trandafiri în num r de 1500 buc., lucr ri de mobilizare a solului i preg tire a
acestuia în vederea plant rii. S-au executat lucr ri de palntari flori etapa I în num r de
67500 buc. i etapa a II-a în num r de 54000 buc., în total un num r de 121500 buc..
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În vederea men inerii st rii de s
tate fitosanitare a vegeta iei din spa iile verzi sau luat m suri de prevenire a r spândirii bolilor i d un torilor i s-au executat lucr ri de
combatere a acestora prin stropirea cu substan e fitosanitare.
S-au executat, pe tot parcursul anului 2020, lucr ri de cosire a gazonului în
suprafa de 749676 m2 i lucr ri de tuns gard viu – 7000 m2. În toamna anului 2020 sau executat lucr ri de scos flori dup sezon i lucr ri de mobilizare manual a solului în
vederea preg tirii terenului pentru plantat. Astfel, în toamna anului 2020, s-au plantat un
num r de 16000 buc. bulbi de lalele care vor înflori în prim vara anului 2020.
Pe tot parcursul anului 2020 s-au desf urat lucr ri de udat flori i gazon cu
furtunul de la autocistern i de la hidran i.
În anul 2020 s-au sem nat semin e pentru producerea de material dendrofloricol
în cadrul serelor de flori pentru plantarea acestuia pe domeniul public în prim vara anului
2021.
În anul 2020 s-au executat lucr ri de turnat i reparat mesele din incinta serelor de
flori i lucr ri de montat i înlocuit geamuri la serele de flori.
Serele de flori nefiind incluse în sistemul centralizat i înc lzirea acestora
realizându-se prin intermediul sobelor cu lemne, a fost necesar desf urarea lucr rilor
de izolare termic în vederea asigur rii microclimatului necesar dezvolt rii sem
turilor,
sadurilor i florilor din sere.
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. a avut, în anul 2020, ca obiect de activitate
planificarea, organizarea cât i controlul activit ilor desf urate pe domeniul public de
tre beneficiarii Legii 416/2001 – Legea privind venitul minim garantat cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Din punct de vedere al politicilor economice i sociale, conducerea societ ii are
ca obiectiv asigurarea desf ur rii obiectului de activitate în condi ii de profitabilitate i
eficien economic .
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COMPARTIMENT IT
Compartimentul IT are ca principal misiune asigurarea desf ur rii activit ii
informa ionale din cadrul administra iei publice în vederea oferirii de servicii prompte i
de calitate c tre popula ie, transparen
i deschidere c tre cet eni.
În primul trimestru al anului 2020 au fost desf urate urm toarele activit i specifice:
instalarea i configurarea sta iilor de lucru
instalarea i configurarea sistemelor de operare
instalarea programelor informatice necesare fiec rui compartiment al institu iei
Au fost configurate imprimantele multifunc ionale de re ea în func ie de solicit rile
serviciilor i compartimentelor institu iei.
Cre terea num rului de sta ii de lucru a însemnat si reconfigurarea re elei interne LAN i
a re elei de internet:
extinderea fizic a re elei de internet
conectarea noilor sta ii de lucru i a imprimantelor de re ea
adaptarea i înlocuirea distribuitoarelor de internet necesarea noilor calculatoare
instalate
În acela i timp pentru asigurarea deschiderii institu iei c tre cet eni i contribuabili,
pagina de internet a institu iei a fost actualizat în mod permanent.
Au fost efectuate i urm toarele activit i permanente:
asigurarea func ion rii optime a componentelor active i pasive de infrastructur
asigurarea func ion rii optime a softurilor i aplica iilor, precum i gestionarea
bazelor de date
asistarea implementarii de softuri i aplica ii noi, precum i a instruirii personalului
în vederea utiliz rii optime a aplica iilor
repararea calculatoarelor existente i între inerea re elei internet
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transmiterea de situa ii contabile lunare c tre Agen ia Na ional de Administrare
Fiscal
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