JUDEtUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BEUCA
HOTaRaRE
Privind: aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA ECONOMICO – SOCIALA A COMUNEI BEUCA, JUDETUL TELEORMAN 2008 - 2013”
Consiliul Local al comunei Beuca,
Avand in vedere:
- expunerea de motrive a primarului comunei;
- raportul de specialitate al doamnei Badica Ionela referent cu atributii proiecte - programe;
- avizul comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
- prevederile art.36, alin.2 si 4 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
in temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTaRasTE:

Art.1.-Se aproba „STRATEGIA DE DEZVOLTAREA ECONOMICO – SOCIALA A COMUNEI BEUCA, JUDETUL TELEORMAN 2008 - 2013”.
Art.2.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea Primariei comunei Beuca, iar secretarul comunei o va transmite autoritatilor si
ersoanelor interesate in termenul prevazut de lege.
PREsEDINTE DE sEDINta,
Nicu Constantin

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna Beuca
Jr. Cita Mioara Iulia

COMUNA BEUCA
r. 19 din 29 aprilie 2008
Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara din data de 29 aprilie 2008 cu un numar de 9 voturi “pentru”,____voturi “impotriva”,____
voturi abtineri, din totalul de 11 consilieri in functie din care 9 prezenti.

Anexa la Hotararea nr.19/ 29 aprilie 2008
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALA A COMUNEI BEUCA, JUDETUL TELEORMAN 2008-2013
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umar

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio - economica pentru 2008-2013 este de a crea premizele adecvate dezvoltarii
dministrativ teritoriale romanesti care trebuie sa fie integrata in Uniunea Europeana.

unei structuri

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

-Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura;
-Cresterea atractivitatii zonale prin valorificarea resurselor locale si in mod special a pomiculturii, apiculturii, printr-o infrastructura dezvoltata si resurse
mane calificate;
-Cresterea competitivitatii zonale prin sprijinirea agentilor economici, imbunatatirea infrastructurii si calificarea resurselor umane.

entru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite urmatoarele prioritati:

. Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat;

. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii zonale;

. Dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea serviciilor sociale;

. Dezvoltarea subzonelor cu potential pomicol, apicol;

. Protectia naturii si imbunatatirea calitatii mediului si a vietii.

1.

Prezentare generala a unitatii administrativ teritoriale/comunei BEUCA

.1. Date generale

Asezare geografica
Comuna BEUCA apartine teritoriului social - administrativ al judetului T fiind situata in partea de nord-vest a acestuia, la circa 19 km de municipiul Rosiori de

ede.
Accesul in comuna BEUCA se realizeaza pe drumul judetean 612 B Satu-Vechi – Beuca – Dobrotesti. Drumul judetean 612 B intersecteaza DN 65 A, la marginea

atului Dobrotesti si de aici se face legatura cu municipiile Rosiorii de Vede (TR) si Pitesti (AG).
Legatura catre satul Plopi se face prin DC 50, iar cu localitatea Zimbreasca legatura se realizeaza tot prin DC 50.
Accesul se face de asemenea si pe calea ferata, pe relatia Rosiorii de Vede-Costesti-Pitesti.
Teritoriul administrativ al comunei BEUCA se invecineaza cu urmatoarele localitați :
st – comuna Saceni
est – comuna Dobrotești
ud – comuna Dracșenei
ord – comuna Zimbreasca
Suprafata
Este de 2.451,00 Ha, din care 213,90 Ha intravilan.

Relieful
Din punct de vedere geologic, comuna BEUCA se afla situata in marea unitate din fata Carpatilor, cunoscuta sub numele de platforma Moesica. Formatiunile
eologice intalnite pe teritoriul comunei sunt de varsta cuaternara, fiind reprezentate prin argile gonflante pe campie si aluviuni in lunca paraurilor Burdea si
ambreasca. Pe terase solurile sunt formate pe depozite argilo nisipoase.
Pe teritoriul comunei se gasesc paraiele Burdea – cu debit permanent si paraul Zambreasca, in zona satului Plopi, cu debit nepermanent, care curge doar in
erioada ploilor sau dupa topirea zapezii. Paraul Zambreasca este afluent al paraului Burdea și se varsa in acesta in zona padurii Boghesoaia, formand pe
arcursul albiei sale Campia Gavanu-Burdea, pe care se afla așezata și comuna Beuca.
In intravilanul localitatii, nivelul apei subterane a fost interceptat de foraje executate de ISPIF SA la o adancime cuprinsa 15-18m in zona de campie si de 0,5-3
m in zona de lunca, fata de suprafata terenului.
Solurile intalnite pe teritoriul comunei sunt soluri de tip brun roscat de padure si soluri de lunca.
Din punct de vedere seismic, zona comunei BEUCA se incadreaza astfel:
conform Normativului P100-92 privind proiectarea seismica a constructiilor, in zona seismica de calcul "D" (coef. Ks=0,16) si in zona cu perioada de colt Tc =
,5 sec.;
conform SR 111000/1-93 privind zonarea seismica a Rominiei, in macrozona cu gradul de intensitate 71 (scara MKS), in care probabilitatea producerii unui seism
e gradul 7 sau mai mare este de minim o data la 50 de ani.
Clima

In BEUCA conditiile climatice sunt caracteristice zonei temperat-continentale, cu temperatura medie anuala de 10,8 grade Celsius, si temperatura absoluta de
6,2 grade Celsius. Temperatura lunara medie cea mai ridicata este de 26,2 grade Celsius in luna iulie, iar cea mai scazuta este de -1,8 grade Celsius in luna
anuarie. Media anuala a precipitatilor este cuprinsa intre 500-900 mm.
Valoarea umiditatii relative a aerului este cuprinsa intre 74-88,6 %, aceasta cuprinde sfarsitul toamnei, iarna si inceputul primaverii.
Miscarea maselor de aer este specifica Campiei Romane, viteza medie a vantului fiind de 1-3 m/s. Vantul dominant este Crivatul (SV-NE). Vantul cu frecventa
ea mai mare este cel din NE, fiind urmat de cel din NV; frecventa cea mai mica o are vantul din S urmat de cel din SE.
Austrul dinspre vest spre est, se intalneste mai frecvent vara si se comporta ca un vant uscat.
Baltaretul bate din directia SV si SE frecvent vara si se comporta ca un vant umed.

Resurse naturale:
Resurse naturale rezida in bogatia apelor de suprafata si subterane, padurilor, pasunilor, fanetelor si pomilor fructiferi.

opulatia:

Populatia insumeaza 1.540 locuitori, din care 775 sunt femei si 765 barbati. Satul Beuca are o populatie de 1.270 locuitori iar satul Plopi 270 locuitori.
In comuna sunt in total 669 de gospodarii, 549 in satul Beuca si 120 in satul Plopi.
Ponderea populației tinere (sub 15 ani), ocupa un procent de 12 – 15,9% din populația totala a comunei, iar raportul de dependența (populație in varsta de 04 ani și de 60 ani și peste) ce revine la 1000 locuitori in varsta de 15-59 ani, la nivelul comunei este de 775 fața de 813 la 1000 de locuitori cat este raportul de
ependența in mediul rural la nivelul județului T.
Organizare administrativa:
Comuna BEUCA este constituita din 2 sate: Beuca (sat resedinta de comuna) si Plopi (sat apartinator).

nfrastructura:

Legatura cu exteriorul se reliazeaza pe calea ferata pe relatia Rosiorii de Vede – Beuca – Zimbreasca, Costesti – Pitesti si pe DJ 612 B care leaga municipiul
osiorii de Vede de comuna cu acces la DN 65 A, la limita comunei Dobrotesti si de aici catre Costesti jud. Arges si Rosiorii de Vede. Cu municipiul Alexandria
esedinta de judet se face legatura atat prin intermediul caii ferate cat si prin drumul european E70 Rosiorii de Vede – Alexandria.
Legatura cu satul Plopi se realizeaza prin DC 50, care tranziteaza satul si merge mai departe la comuna Zimbreasca. Cu halta Zimbreasca legatura se face prin
DC 51, iar cu comuna Dracsenei prin DJ 612 B pe relatia Satul Vechi – Dracsenei – Beuca – Dobrotesti.

curt istoric
Pana la aparitia Legii nr.84/2004, satele Beuca si Plopi s-au dezvoltat in cadrul teritoriului administrativ al comunei Dracsenei ca sate apartinatoare

cestei comune.
Dupa aprobarea Legii nr. 84, de catre Parlament si promulgarea ei de catre Presedintele tarii, cel doua sate saudesprins de comuna Dracsenei si a

uat fiinta comuna BEUCA.

Legea a fost promulgata si publicata in M.O. nr.310/07.04.2004. Ulterior acestei date pe harta administrativ teritoriala a jud. Teleorman a aparut o

oua comuna de sine statatoare.

.2. DIAGNOZA MEDIULUI INCONJURATOR

in comuna BEUCA exista zone protejate prin vegetație arborescenta in prejma stației C.F.R. Beuca.
De asemenea, la nivelul comunei, prin defrișarea viilor, exista terase inierbate in satul Beuca - 12,31 Ha și in satul Plopi - 3,0 Ha, care reduc fenomenul de
roziune a solului in procent de 42%.
Zone poluate datorita depozitarii deșeurilor - nu exista cazuri de poluare, in cadrul punctelor de depozitare a deșeurilor menajere și animaliere. Punctele de
epozitare sunt situate pe terase, astfel ca nu influențeaza apa freatica din lunca și sunt amplasate la distanțe corespunzatoare fața de cele 2 paraie care stabat
omuna.
Pe teritoriul comunei BEUCA intalnim soluri de tip brun roșcat de padure și soluri de lunca.
Datorita așezarii comunei Beuca pe cursurile paraielor Burdea și Zambreasca exista zone de risc natural, care constau in:
-degradarea solului prin alunecari de teren, care se gasesc in stadiul incipient de degradare,
-degradarea solului prin eroziunea de suprafața sau adancime, in stadiul incipient de degradare,
-degradarea solului prin depunerea de aluviuni in urma reversarii celor doua paraie,
-depunerea de aluviuni de pe versanți in urma ploilor torențiale, cu consecințe deosebit de grave, provocand inundații in gospodariile cetațenilor.
Astfel paraul Burdea prin reversare datorita creșterii debitului, urmare a precipitațiilor cazute, sau topirii bruște a zapezii inundate cca. 127 gospodarii și 150 ha
eren agricol la nivelul satului Beuca.
De asemenea, paraul Zimbreasca, tot datorita reversarii și creșterii debitelor din precipitații și topirea zapezii inunda 7 gospodarii și 30ha teren agricol in satul
lopi.

.3. CONTEXTUL SOCIAL si ECONOMIC

.3.1. Contextul social
FORTA DE MUNCA
Referitor la popula in varsta de munca (17-60 ani barbați) și (17-55 ani femei) in raport cu celelalte categorii ale populației, situația este urmatoarea:
rupa A – acvtivi de baza 650 locuitori – 42,2%

rupa B – activi de servire – 115 locuitori – 7,5%
rupa C – populația neocupata – 775 locuitori – 50,3%.
Ponderea populației care lucreaza in agricultura depașeste cu mult celelalte domenii de activitate, care conform P.A.T.J Teleorman in studiul destinat populației
gricole, activi agricoli la 100,00 Ha, pentru comuna Beuca rezulta un numar de 20,0-24,9 activi la 100,00 Ha teren agricol.
in invațamant: 17 cadre didactice in invațamantul primar si gimnazial și 3 cadre didactice in invațamantul preșcolar.
Primaria Beuca are un numar de 87 angajați din care 6 funcționari publici, 5 contractuali, 5 angajati Politia Comunitara, 15 asistenți persoane cu handicap, 3
erviciu Voluntar pentru Situatii de urgenta, 53 angajați AJOFM.
Cultura și arta; culte:



Camin cultural 1 salariat

Biblioteca 1 salariat

Biserici 2 preoți și 2 cantareți
Ocrotirea sanatații: 2 medici și 4 asisțenți sector public, 1 salariat monta artificiala.
Poșta și telecomunicații: 2 salariați
La SC AGROZOOTEHNICA SA lucreaza un numar de 6 salariați.
La SC SAATEN UNION SRL lucreaza 10 salariati.
La SC MIRCLOD SRL lucreaza 1 salariat.
La SC SF MARIA SRL lucreaza 2 salariați.
La SC SANDRA COM SRL lucreaza 2 salariati.
in sectorul silvic este 1 salariat.
in afara de persoanele angajate pe raza comunei, 40 de persoane fac naveta la Roșiori de Vede, Bucuresti sau Pitești.
I.3.2. Contextul economic

Pe teritoriul economic al comunei BEUCA, se caracterizeaza in primul rand prin potențialul funciar agricol deosebit de valoros, aceasta fiind si
rincipala bogatie a comunei.
in momentul de fața in comuna BEUCA ființeaza un numar de 34 agenți economici, din care 19 in industrie și 15 in comerț.
Mica industrie (prestarile de servicii) este reprezentata de:
in satul Beuca – o moara de grau si doua de malai si uruiala, o presa de ulei, producția de mobilier doua asociații familiale, doua centre de colectare
apte.
in satul Plopi exista o moara care macina malai si uruiala, o presa de ulei.
La nivelul comunei exista un numar de 10 societați comerciale cu capital privat, 7 asociații familiale și 12 P.F.-uri.

.4. ANALIZA SWOT
Analiza Swot a zonei pune in evidenta urmatoarele puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari:

UNCTE TARI:

. Comuna dispune de suprafete de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei pomiculturi si zootehnii moderne si liziere de salcami si alte plante melifere
avorabile apiculturii.
. Vointa politica, profesionismul si capacitatea organizatorica a conducerii Primariei BEUCA.

UNCTE SLABE:

. Infrastructura de transport insuficient dezvoltata;
. Infrastructura de utilitati si mediu slab dezvoltata (canalizare, epurare, gaze, managementul deseurilor, comunicatii);
. Activitati in faza incipienta de atragere a investitiilor straine directe;
. Infrastructura de afaceri in stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultura);
. Zona rurala cu o pondere mare a populatiei ocupate in agricultura si o rentabilitate scazuta a activitatilor agricole datorata faramitarii terenurilor, unitatilor
roductive mici, mecanizarii reduse etc;
. Probleme serioase cu saracia din mediul rural, servicii sociale precare;
. Probleme de mediu, in mod special privind managementul deseurilor;
. Calitatea scazuta a infrastructurii de sanatate;
. Decalaj intre pregatirea oferita de scoala si cerintele pietei muncii;
0. Disparitati educationale intre mediul rural si urban;
1. Infrastructura de educatie insuficienta si neadaptata standardelor moderne in materie;
2. Decalaj informational fata de mediul urban;
3. Dezvoltarea limitata a sectorului industrial;
4. Slaba educatie antreprenoriala.

AMENINTARI:

.
.
.
.

Cresterea disparitatilor inter si intrazonale;
Cresterea ratei somajului in urma privatizarii intreprinderilor mari si a restructurarii industriale;
Largirea UE va duce la cresterea competitiei pentru produsele agricole, putand defavoriza unele sectoare traditionale, in prezent competitive la export;
Migratia masiva a tineretului catre zonele urbane sau chiar in afara tarii datorita lipsei locurilor de munca;

OPORTUNITATI:

. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca;
. UE aloca fonduri substantiale pentru protectia mediului si resurse umane ;
. Potential crescut pentru agricultura ecologica, in mod special apicultura, pomicultura si zootehnia;
. Disponibilitatea fortei de munca pentru recalificare si dezvoltarea abilitatilor;
. Cresterea performantei institutionale a administratiei publice prin implementarea coerenta si generalizata de sisteme informatice integrate, in contextul realizarii
a nivel de judet a unei retele intranet;
. Initierea unor contacte directe cu institutii si organizatii regionale si internationale sau alti parteneri interni si externi;
. Evitarea cresterii numarului de someri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea fortei de munca, cresterea mobilitatii, flexibilitatii
i adaptabilitatii fortei de munca, garantarea sanselor egale, dezvoltarea spiritului intreprinzator al angajatorilor si al persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca;

I Viziunea si obiectivele privind dezvoltarea economico-sociala a comunei

I.1. Viziunea de dezvoltare economico-sociala:

„Dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei, implicit a comunei, prin crearea si sustinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sanatos si
iversificat, care sa asigure cresterea economica continua si cresterea calitatii vietii cetatenilor”

I.2. Obiective strategice:

Analiza resurselor si a problemelor cu care se confrunta, a necesitatilor si prioritatilor de dezvoltare, a masurilor de interventie in baza prerogativelor legale,
onferite Consiliului Local BEUCA, face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul necesar unei evolutii economico – sociale
decvate pentru perioada 2008 – 2013
In acest scop Consiliul Local BEUCA isi propune urmatoarele obiective:
- Ridicarea calitatii vietii locuitorilor comunei;
- Protectia mediului inconjurator si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu;
- Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de utilitati publice pentru revigorarea spatiului rural in vederea creerii
conditiilor de viata compatibile cu mediul urban;
- Promovarea parteneriatului public – privat si crearea de oportunitati si facilitati pentru potentialii investitori autohtoni sau straini;
- Sporirea competitivitatii tuturor sectoarelor de activitate;
- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
- Dezvoltarea infrastructurii educationale si culturale;
2.3. Obiective specifice:

Prezenta strategie a fost conceputa pentru a sprijini, prin mijloace si instrumente specifice administratiei publice locale, atingerea obiectivelor strategice de
ezvoltare economico – sociala a localitatii, in concordanta cu actiunile prevazute in Programele nationale si comunitare pentru perioada 2008 – 2013 si are in
edere urmatoarele:

resterea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului si a autoritatii publice locale, cresterea capacitatii institutionale a
dministratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor de coeziune si a celor structurale;
Dezvoltarea mediului de afaceri luand exemplul sistemelor sociale si politice occidentale pentru crearea unei economii functionale, bazata pe libera initiativa,
exibilitatea si mobilitatea fortei de munca, reducerea birocratiei;
Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesara punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor
ulturale traditionale;
unerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;
ntegrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu
aracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale,
mplementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea
alitatii drumurilor si podurilor comunale, integrarea in reteaua de distributie a nergiei electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiaza de curent electric;

mplementarea prevederilor angajamentelor prevazute in capitolul 22 – Mediu, din Programul de Aderare la Uniunea Europeana, prin consolidarea capacitatii de
estionare a deseurilor, a capacitatii de protectie a naturii, realizarea infrastructurii de prevenire a poluarii fonice etc

B/ Datele si cifrele sunt rezultatul unor statistici interne ale Consiliului Local BEUCA, ele nefiind furnizate de Institutul National de Statistica si Studii Economice
in Romania (INSSE))
III. PROGRAMUL CONSILIULUI LOCAL BEUCA DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALA A COMUNEI BEUCA,
PE PERIOADA 2008 - 2013
A.INTEGRARE EUROPEANA
Nr. crt.
1

Obiectivul
Fundamentarea
po-liticilor
publice pe principiile
si orien-tarile
formulate in
Documentele
Uniunii Europene

2

Cresterea gradului
de absorbtie
a fondurilor
Nerambursabile
la nivel de
comuna

3

Cresterea
capacita-tii
institutionale
a
administratiei pu-blice in
ceea
ce
pri-veste
procedurile europene cu
privire
la
derularea
fondu-rilor de coeziune
si a celor structurale

Actiunea
-Elaborarea si adoptarea de hotarari, strategii si
programe pe baza Strategiei de Dezvoltare
Durabila a Uniunii Eropene, Politicilor de
Dezvoltare Regionala, Politicii Agricole
Comune sia ltor documente programatice
ale Uniunii Europene;
-Realizarea unui plan de actiune pentru
imple-menatarea politicilor publice
ale UE la nivel de comuna
-Elaborarea unui portofoliu de proiecte
pentru dezvoltarea economico- sociala
a comunei in vederea accesarii
fondurilor de preaderare si a celor structurale;
-Intocmire si depunerea de cererri
de finantare, in vederea obtinerii de fonduri externe neram-bursabile, in
cadrul programelor pentru care comuna Beuca este alpicant eligibil;
-Mediatizarea programelor guvernamentale, ale Delegatiei Comisiei
Europene si ale organiza-tiilor din tara si strainatate prin care se acorda
asistenta financiara Romaniei
-Pregatirea functionarilor publici in vederea acccesarii fondurilor
structurale;
-Realizarea unor proiecte de infrastructura mica:
a.) Modernizare D.J. 612-B pe o lungime de 16 Km;
b.) Modernizare D.C. 50 pe o lungime de 10,3 Km
c.) pietruire strazi, executare de sanțuri si rigole,
d.) semnalizare intersecții,
e. construire poduri si podețe,
f.) instituirea conform legii a zonelor de protecție cu valoare de
patrimoniu.
g.) construire pod b.a. peste paraul Burdea;
h.) plantare perdele de protecție pe D.J 612-B
i.) executarea de trotuare pe DJ si DC
j.) plantarea si intreținerea sapțiilor verzi
k.) construirea unei baze sportive solide la nivel de comuna
l.) reabilitarea si consolidarea bazei materiale pentru asezamintele
culturale si de cult
m.) amenajarea unei platforme ecologice tampon care sa preia
gunoaiele si resturile menajere
n.) amenajarea de spații verzi si perdele de protecție.
o.) apele pluviale sa fie colectate prin sanțuri si rigole amenjate
p.) reabiliarea si consolidarea bazei materiale a institutiilor de
invatamant de pe raza comunei
r.) construirea unui sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare
care sa deserveasca intreaga comuna

B. PROTECTIE SOCIALA

Perioada
2008- 2009

2008 - 2009

2008 – 2009

Nr.
crt.
1

2
3

Obiectivul

Actiunea

Perioada

Sensibilizarea
si
informarea opiniei publice
asupra drepturilor persoanelor asistate
Integrarea
sociala
a
copiilor
si
tinerilor
institutionalizati
Crearea unui sistem de
suport pentru persoanele
varstnice

Actiuni de mediatizare in vederea imbunatatirii atitudinii si
comportamentului general privind problematica integrarii in
societate a persoa-nelor cu probleme de ordin social si a
familiilor acestora
Furnizarea de servicii de tip rezidential si furnizarea de servicii
de recuperare

2008 – 2009

Stabilirea de parteneriate cu organizatiile civile si cultele
religioase furnizoare de servicii de asistenta sociala destinate
persoanelor fara familie sau cu alte organisme autorizate pentru
dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

2008 – 2009

2008 – 2009

C. AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA
Nr.
crt.
1.

2
3

5

Obiectivul

Actiunea

Perioada

Stimularea trans-formarii
gospo-dariilor taranesti in
ferme familiale cu
caracter comercial
Sprijinirea valori-ficarii
productiei agricole prin
masuri de piata
Dezvoltare si
modernizarea satelor

Asistenta tehnica si logistica acordata fermie-rilor, inclusiv
apicultorilor, in vedera realizarii de proiecte viabile pentru
obtinerea de finantare nerambursabila care sa conduca la
moderni-zarea exploatatiilor agricole, silvice si apicole
Infiintarea de centre de colectare si sortare a legumelor si
fructelor

2008-2009

-Asistenta tehnica si logistica, cu finantare nerambursabila, pentru
realizarea cadastrului teritoriului comunei;
-Asistenta tehnica si logistica, cu finantare nerambursabila, pentru
realizarea investitiilor care au ca scop modernizarea si dezvoltarea
infrastructurii rurale
Bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a
gospodariilor neracordate

2008 -2009

Extindere retele electrice

2008 - 2009

2008 -2009

D. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
Nr.
Crt.
1

Obiectivul

Actiunea

Perioada

Intarirea
capacitatii
de
implementare
a
legislatiei
comuni-tare

2008
– 2013 si conform
Capitolului
22
din
Acordul de Integrare

2.

Consolidarea capa-citatii
gestionare a deseurilor

3

Asigurarea, in per-manenta, a
calitatii apei potabile

-Aplicarea directivelor, deciziilor, normelor si reglementarilor
specifice, aplicabile in UE si in Romania
-Organizarea registrelor de date si informatii privind mediul
inconjurator;
-Crearea infrastructurii de prevenire a poluarii fonice pe DN 67,
impreuna cu Administratia Nationala a Drumurilor
-Organizarea sistemului de management integrat al deseurilor;
-Organizarea de puncte de colectare selectiva a deseurilor,
inclusiv de ecarisaj
Monitorizarea calitatii apei potabile

de

Aprobata in Sedinta Consiliului Local BEUCA din data de 29 aprilie 2008
Presedinte de Sedinta,
Nicu Constantin
Contrasemneaza
Secretar comuna Beuca,
Jrs. Cita Mioara Iulia

2008 - 2013
2008 - 2013

TAXE sI IMPOZITE

Un capitol foarte important din economia comunei Beuca il constituie achitarea "deducerilor la BUGETUL LOCAL" de catre contribuabilii care sunt
platitori de impozite pe venituri si de taxe pe serviciile publice prestate de autoritatile locale in favoarea cetateanului.
Asezat in societatea, cetateanul este legat in mod organic de viata si economia colectivitatii locale, acolo avand nevoi, drepturi si obligatii care-i
definesc identitatea si personalitatea sa ca individ uman.
Avand libertarea de a cere si a fi informat de catre cei alesi, CONTRIBUABILUL ia la cunostinta despre cele referitoare la economia si bugetul
local al comunei prin aducerea lor la cunostina publicului, conform legii transparentei decizionale, asa incat sa poata fi documentat in partea
cuvenita lui, asupra:

•
•
•
•
•
•

impozitelor locale
taxelor locale
chiriilor pe: terenuri, cladiri si servicii
penalitatilor
amenzilor
formelor de executare silita

Aprobarea anuala a "bugetului de stat", cu oglindire in "bugetele locale", are o incidenta directa asupra stabilirii "impozitelor si taxelor locale"
care ne privesc pe noi toti, ca fiind cei care determinam economiile locale, fie la progrese si prosperitate, fie la pauperizare si regrese.
Din acest motiv, legea stabileste "dezbaterea publica" a proiectului de buget local, unde amendamentele propuse de cetatean sunt evaluate si
consemnate ca repere de orientare a politicii macroeconomice locale.
TAXA: - "este suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica"
IMPOZITUL: - "este prelevarea (retinerea) obligatorie, fara contraprestatie in schimb, si nerambursabila in cota de echivalent, efectuata de
administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes obstesc si general".
Odata stabilite la nivel central si national, pe ramurile economiei nationale, impozitele si taxele sunt preluate si corelate de bugetele autoritatilor
locale prin limitele stabilite la nivel central de: minimul efortului bugetar si maximul admis al efortului bugetar national.
Deci se pot cunoaste cu exactitate domeniile unde se fixeaza "impozitele si taxele locale":

o
o
o
o
o

in serviciile publice
in autorizarea executarii de constructii sau amenajarilor si renovarii
in autorizarea infiintarii de firme
in utilizarea serviciiler publice
taxele funciare: pe terenuri intravilane/extravilane, animale, pasunat asigurat

Impozitele locale sunt stabilite pe domeniile de impozitare, fixate la nivel central de catre Guvern si preluate la nivel local de catre Consiliul
Local.
Prin urmare vom avea:

o
o
o
o
o

impozitul pe venitul declarat
impozitul pe profitul obtinut
impozitul pe produse si circulatia marfurilor
impozitul pe bunurile declarate ca fiind impozabile
impozitul pe exploatarea agricola

Alaturi taxei si impozitului, mai apare un instrument fiscal, deosebit de util in colectarea de venituri la bugetul local - CHIRIA, ca o varianta a
taxei percepute doar in baza unui contract de inchiriere/concesiune, ea fiind fixata pe domenii de catre M.F.Pb., cu limite ce pot fi cuantificate
dupa rata inflatiei anuale.
La instrumentele deja prezentate se adauga altele care detin o trista reputatie:
- PENALITATILE care sunt partea inerenta a neonorarii scadentei la impozite, taxe si chirii care au devenit exigibile; forma si cuantumul lor se
fixeaza prin Codul Fiscal si functioneaza ca si clauze contractuale ori se aplica prin acte de autoritate ad-ive/judecatoresti.
Aplicarea penalitatilor este de competenta autoritatilor locale si centrale, ori curge de drept din obligatiile neonorate in contracte si sunt aplicate

cu concursul instantelor de judecata la cererea celui pagubit.
- EXECUTAREA SILITA este un mijloc de constrangere foarte eficient, ca o masura legala care o suporta un rau platnic, ea avand doua
variante: "vanzarea de bunuri a datornicului" si "POPRIREA venuturilor banesti".
- AMENDA intregeste cadrul legal aflat la indemana autoritatilor locale de a strange veniturile la bugetul local si se aplica la infaptuirea unei
contraventii la lege su actele ad-ive locale. Ea se constata de catre: primar, viceprimar, inspectori si organele de politie.
o activitate asa de laborioasa cere un efort de echipa si avem de apreciat aceasta la cei care muncesc in compartimentul financiar - d-na Minca
Iuliana Liliana - contabil si dl- Marinescu Antonica - inspector.

