PRIMAR
RAPORT
asupra stării economice, sociale şi de mediu
a comunei Beuca în anul 2009
Anul 2009 a fost un an în care Primăria şi Consiliul Local şi-a propus regândirea procedurilor administrative.
Toate acestea au fost urmare aprofundării politicii de transparenţă pornind pe drumul adâncirii responsabilităţilor
persoanei de contact, care oferă informaţii pe anumite domenii de interes, stabilind în acelaşi timp termenele limită pentru un
anumit tip de solicitări.
Aici a jucat un rol deosebit de important prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, dar şi necesitatea abordării cu interes a
aderării la U.E. devenind astfel o comunitatea europeană într-un stat european.
S-a abordat în anul 2009 şi se va aborda în continuare conceptele de bază în marketing, foarte necesare în
dezvoltarea comunităţii locale, folosind în acest mod o serie de concepte, metode şi tehnici proprii a celor două localităţi Beuca
şi Plopi.
Au fost luate în calcul cele mai utilizate metode care operează atât la nivel local, cât şi central şi anume:
1. necesitatea – cetăţenii au anumite nevoi exprimate printr-o sumedenie de dorinţe şi preferinţe, din acest motiv părerile
lor au devenit puncte de pornire în acţiunile întreprinse privind investiţiile locale;
Ex: începerea investiţiei sistem alimentare cu apă în satul Beuca
2. dorinţa – reprezintă aspiraţia de satisfacere a unei nevoi a cetăţeanului (nevoi fundamentale de bază).
În satisfacerea acestor dorinţe Consiliul Local a luat în considerare factorii sociali, economici şi naturali, dând la o
parte în permanenţă politicul.
Ex. - dorinţa mai multor profesori, părinţi şi elevi de a se construi un teren de sport la Şcoala Beuca;
3. cererea – exprimă dobândirea unui anumit produs printr-o metodă acceptată de legile care guvernează administraţia
locală în vederea îndeplinirii unor necesităţi ale comunităţii.
Cererea implică doi factori de răspundere şi anume:
- existenţa putinţei de a cumpăra produsul (puterea de cumpărare, existenţa sumelor necesare în bugetul local),
- existenţa voinţei de cumpărare a acestui produs, (ca urmare a hotărârilor Consiliului local).
4. Utilitatea - reprezintă capacitatea produsului sau produselor de a satisface nevoile cererilor menţionate la punctul
anterior.
5. Valoarea – poate fi exprimată ca un caracter subiectiv, deoarece ea este dată în cele mai multe cazuri de producătorul
direct şi în alte cazuri de către dealeri autorizaţi.
Această valoare a fost mereu verificată respectând prevederile O.U.G. 34/2006.
De asemenea trebuie menţionat faptul că deşi în multe situaţii (mai ales la achiziţii de lucrări şi servicii publice)
preţul cel mai mic nu reprezintă cea mai bună variantă, la valoarea unui produs se mai poate aplica de către expertul tehnic
raportul dintre calitate şi preţ, care trebuie să fie cel mai bun.
6. Satisfacţia – ca ultim concept aceasta se reflectă în urma utilizării produsului achiziţionat, în urma derulării prestărilor
de servicii achiziţionate urmând ca prin analizele periodice ale Consiliului Local să se analizeze atât avantajele cât şi
problemele nerezolvate în vederea mulţumirii cetăţenilor.
Se va lua în calcul faptul că o insatisfacţie din partea cetăţenilor poate crea neîncrederea în cei care au promovat
respectivele proiecte.
O reuşită a activităţii anului 2009 a fost aceea a găsirii unor modalităţi şi instrumente de către autoritatea publică
locală în implicarea activă a cetăţenilor în problemele de interes general, dar şi în creşterea gradului de încredere în angajaţii
aparatului de lucru al primarului, a Consiliului Local.
S-au rezolvat prin aceste instrumente: inventarierea problemelor aduse la cunoştinţa autorităţilor publice locale prin
intermediul comentariilor, plângerilor, petiţiilor în vederea rezolvării unor probleme cu care se confruntă cetăţenii.
Principalele domenii în care au fost formulate astfel de sesizări se referă la: colectarea şi depozitarea deşeurilor,
disfuncţionalităţi ale serviciilor prestate de către S.C. Electrica S.A. precum şi de către politica de mediu, curăţenia pe
domeniul public.
Site-ul primăriei oferă o gamă largă de informaţii.
Audienţele la primar sunt zilnice pe tot parcursul programului de lucru, pe anumite teme care îl interesează pe
cetăţeanul în cauză. Acest obicei de a fi într-un permanent dialog cu cetăţenii a condus la eliminarea multor probleme prin
oferirea de soluţii autorizate care se regăsesc în legislaţia actuală.
Se cuvine să amintim că acest lucru se datorează şi faptului că fiecare funcţionar public a urmat un curs de
perfecţionare organizat în vederea ridicării nivelului de cunoştinţe al acestora.
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Făcându-se săptămânal prelucrări la Legea 188/1999 cu privire la Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările ulterioare, s-a creat un colectiv multifuncţional, cunoscător al legislaţiei, putând rezolva orice problemă din
cadrul instituţiei.
Au fost afişate şi prelucrate prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice, prevenirea şi sancţionarea corupţiei deodată cu O.U.G. 124/2005 privind
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, a Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, neuitându-se prezentarea principalelor articolelor din Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor
publici, H.G. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu siguranţă cea mai cunoscută
Lege 215/2001 a administraţiei publice locale care merge împreună cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Toate
acestea au fost piatra de temelie a tuturor hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor emise de către primarul comunei,
aşezând astfel în frunte calitatea actelor emise, eficienţa lor şi punerea în aplicare.
Aprecierile referitoare la cadrul legal precum şi la contextul în care funcţionează aparatul de lucru al primarului sunt
valabile şi în cazul Consiliului Local, ca autoritate deliberativă ale Autorităţii Publice Local(A.P:L.).
Luând în considerare calitatea rapoartelor prezentate de aparatul de specialitate al primarului, dar mai ales de către
însăşi primarul comunei, s-au luat măsuri proprii considerând că acestea sunt necesare în vederea bunului mers al administrării
comunei.
Consiliul Local este o autoritate deliberativă care cunoaşte foarte bine reglementările autorităţilor A.P:L .lucrând
după un ansamblu de norme care accentuează autonomia locală şi elimină autonomia politică (valabile doar în statele
federative).
Consiliul Local trebuie să demonstreze abilitate, gândire profundă, cunoaşterea legislaţiei, a abordat o anumită
supleţe colegială reuşind astfel sa simplifice la maxim deliberările sale.
Având trei prerogative esenţiale (competenţe generale, materiale şi teritoriale) guvernate după dreptul administrativ
trebuie să îşi exercite atribuţiile obligatorii cunoscând faptul ca neîmplinirea acestora atrage după sine sancţiuni legale.
Maturitatea Consiliului Local trebuie să se materializeze în trei direcţii principale:
1.
rezolvarea problemelor locale făcute cu respectarea intereselor generale;
2.
luarea deciziilor numai în condiţiile şi prevederile legislaţiei în vigoare;
3.
colaborarea şi consultarea cu primarul şi cu aparatul de lucru al acestuia.
Toate Hotărârile Consiliului Local, ca act juridic, au îndeplinit condiţiile de formă şi fond ale legalităţii fiind valabil
adoptate.
Prezentând tot acest proces de dezvoltare al comunei noastre ne gândim la procesul autoevaluativ, respectiv la
capacitatea comunităţii de a-şi identifica propriile nevoi şi probleme.
Abordând mai multe probleme ale dezvoltării noastre ne-am propus regenerarea totală socială paralel cu dezvoltarea
economică locală, dezvoltarea de capacităţi şi iniţiative intersectoriale (instituţii publice: şcoală, dispensare, biserici; servicii
publice, etc.).
Continuând seria strategiilor de dezvoltare comunitară de tip integrativ, ascendent, la fel ca şi în ceilalţi ani,
autorităţile locale au înţeles ca trebuie să se implice la maxim într-un proces de descentralizare şi de responsabilizare la nivel
local, dar mai ales la grija creşterii continue a veniturilor la bugetul local.
Existenţa unui buget apreciabil a permis formularea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare locală ca o practică
obişnuită.
CAPITOLUL I
STAREA ECONOMICĂ
VENITURILE PROPRII DE LA BUGETUL LOCAL
Dezvoltarea comunitară se bazează de fiecare dată pe lângă idei şi concepte, indiferent de direcţia dată de către
Consiliul Local pe veniturile bugetului local.
Dacă la începutul anului trecut, an despre care facem prezentul raport s-a estimat la capitolul venituri suma de
1.633,50 mii RON, la finalul anului suma a fost 2.350,94 mii RON cu o creştere procentuală de 43,92%.
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Structura veniturilor bugetului local realizate în anul 2009 a fost următoarea:
¾ impozite şi taxe de la populaţie -84,30 mii RON
¾ impozite şi taxe de la persoane juridice – 3,05 mii RON
¾ venituri din concesiuni, închirieri – 2,97 mii RON
¾ alte venituri – 7,22 mii RON
¾cote din impozitul pe venit – 248,80 mii RON
¾ sume defalcate din TVA –1.837,00 mii RON
¾ subvenţii de la bugetul de stat – 167,60 mii RON
_____________________________________
TOTAL VENITURI: 2,350,94 RON
Concluzii :
În planul „strategic” de a asigura venituri la bugetul local au fost implementate planificări de bază, în primul rând
implicarea directă a funcţionarilor din primărie, cu predilecţie a celor care lucrează la capitolul venituri şi cheltuieli, punerea
în practică a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la suplimentarea acestor venituri considerate a fi o viziune spre acţiune,
aşa cum a fost prezentată la capitolul anterior, paralel cu adaptarea continuă la viziunea privind dezvoltarea economică şi
socială per ansamblu a comunei.
Putem să ne exprimăm satisfacţia realizării unui venit de 89,14% mai mare decât cel preconizat în condiţiile în care
veniturile proprii au reprezentat doar 6,80%.
Aceste venituri ne-au permis realizarea următoarelor obiective în anul 2009.
Proiecte:
¾ Studiu de fezabilitate „Modernizarea drumului comunal DC 50 Beuca – Plopi – Zîmbreasca şi a străzii şoseaua
Plopilor (DS 43 + DS 66) în comuna Beuca, judeţul Teleorman”
¾ Studiu de fezabilitate „Alimentare cu apă” în satul Plopi, comuna Beuca, judeţul Teleorman
¾ Studiu de fezabilitate „Sistem canalizare”, satul Plopi, comuna Beuca, judeţul Teleorman ;
¾ Studiu de fezabilitate „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Beuca, judeţul Teleorman”
¾ Studiu de fezabilitate „Înfiinţare centru îngrijire copii, tip asistenţă după programul şcolar în comuna Beuca,
judeţul Teleorman
¾ Ridicare topo a comunei Beuca, satele Beuca şi Plopi – pentru PUG – ul comunei „Înfiinţare centru îngrijire
copii, tip asistenţă după programul şcolar în comuna Beuca, judeţul Teleorman
Lucrări:
¾ contract lucrări introducere apă potabilă ;
¾reamenajări drumuri comunale şi săteşti – 1 km ;
¾desfiinţare platforme de gunoi;
¾construire teren sport Şcoala Beuca;
¾reparaţii, igenizări şcolile Beuca şi Plopi ;
Cheltuielile din veniturile locale s-au făcut după cum urmează:
Din veniturile totale în sumă de 2.350,94 mii RON, s-a cheltuit suma de 2.350,94 RON şi s-a transferat în fondul
de rulment suma de 0,28 mii RON.
Din suma totală de 2.350,94 mii RON în anul 2009 s-a cheltuit 70,23% pentru cheltuielile curente, restul 29,27%
reprezentând cheltuieli de capital.
Concluzii privind cheltuielile:
Repartizarea judicioasă a sumelor pe venituri şi cheltuieli a condus la realizarea unor obiective importante, a ridicat
cât de cât gradul de confort şi civilizaţie a locuitorilor comunei.
Abordarea curajoasă şi originală a diferitelor proiecte a făcut ca să se schimbe în totalitate viaţa de comunitate, în
principal a copiilor şi a adus un spor de credibilitate al cetăţeanului (în calitatea sa de contribuabil), principal beneficiar al
acestei realizări.
Într-o lucrare viitoare ne-am propus să evidenţiem metodele prin care s-a reuşit obţinerea acestor rezultate pentru ca
cetăţenii să perceapă exact modul de cheltuire a banilor publici, eliminându-se astfel suspiciunile devenite la ordinea zilei în
întreaga ţară.
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Protejarea interesului pentru cheltuirea banilor publici ne priveşte deopotrivă pe toţi, iar legislaţia în vigoare în special
OUG 34/2006, a determinat raporturi juridice conforme cu cele legale ajutând la creşterea prestigiului instituţiei noastre,
respectiv a celor care doresc să devină beneficiari ai contractului de lucrări pe care noi le oferim.
Ne încearcă bucuria unei satisfacţii deosebite atunci când facem acest bilanţ şi-l prezentăm celor care ne-au acordat
încrederea, mai ales atunci când acestea corespund cu aşteptările lor.
Cu siguranţă aceasta este o expresie a încrederii indubitabile în capacitatea administraţiei locale, în pregătirea
profesională a celora care le conduc destinele, a experienţei obţinute, care creează o societate activă pretenţioasă (privind
lucrurile bune), trăgând astfel după ei şi pe cei sceptici (puţini la număr) spre binele întregii colectivităţi.
Rapoartele anterioare, ca şi rapoartele prezentate diferitelor instituţii, raporturile în care se află administraţia noastră
locală, sunt mărturii elocvente a ceea ce înseamnă profesionalism, corectitudine, prin respectarea legii şi nu prin interpretarea
ei, asigurând astfel concepţia corectă despre administraţie.
CAPITOLUL II
AGRICULTURA
Rolul agriculturii în dezvoltarea rurală reprezintă pilonul de bază al unei politici de dezvoltare menite să pună în
practică întregul potenţial al acestui spaţiu.
La fel ca şi în ceilalţi ani Primăria şi Consiliul Local a adaptat o strategie conform cerinţelor, funcţie de resursele
naturale oferite, de tradiţiile agricole, mergând cu toate acestea în pas cu dezvoltarea economică socială, dar mai ales tehnică.
Strădania factorilor de răspundere locali a fost în general axată pe conservarea şi protejarea mediului.
Sigur că nimic nu este simplu, deoarece complexitatea şi diversitatea aparatului nostru rural presupune pe de o parte
o participare directă, activă, iar pe de altă parte o implicare a tuturor factorilor de decizie astfel încât să se ajungă la
implementarea unui mecanism de dezvoltare durabilă şi nu de existenţă de la o zi la alta, conform unei tradiţii păguboase
moştenite din trecutul comunist.
Dezvoltarea durabilă presupune creşterea bunăstării populaţiei prin aplicarea metodelor şi metodologiilor strict agricole,
fără a afecta capacitatea celorlalţi cetăţeni aflaţi într-o anumită „competiţie ” cu agricultura.
Spaţiul nostru rural a înţeles foarte repede că de câţiva ani încoace comunitatea europeană are tot mai mult interes
pentru aplicarea unei politici, fondată pe o solidaritate financiară, menită să asigure sumele necesare viitoarelor investiţii.
Primăria şi Consiliul Local nu au uitat niciodată că economia noastră rurală se bazează în special pe exploataţiile
agricole.
De aceea a luat o serie de măsuri privind aducerea la cunoştinţă a celor care se ocupă de agricultură, precum şi de
modalitatea obţinerii fondurilor de finanţare.
În acest context în agricultura locală au rămas ca puncte slabe:
¾ interesul foarte slab pentru calitatea lucrărilor agricole;
¾ interesul foarte scăzut pentru achiziţionarea de utilaje agricole, indiferent dacă acestea sunt noi sau aduse la
mâna a doua;
¾ lipsa interesului pentru găsirea metodelor de aplicare a tehnologiilor noi aplicabile pentru diferite culturi;
¾ interesul slab pentru aplicarea de soiuri de calitate;
¾ lipsa interesului pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare;
¾ lipsa interesului celor care se ocupă de agricultură, de a urma unul sau mai multe cursuri de pregătire în vederea
aplicării tehnologiei moderne în urma dobândirii cunoştinţelor la aceste măsuri (în continuare se practică „agricultura după
ureche” cu sămânţă repetitivă, cu creşterea animalelor metiş sau aplicarea de culturi şi tehnologi neadecvate solului);
Nu putem să omitem faptul că agricultura a fost foarte slab sprijinită de către stat.
Nu trebuie să uităm faptul că accesarea unor programe europene, de cele mai multe ori, presupuneau ca cei care au
accesat asemenea programe să vină în participaţiune directă cu până 50% din valoarea investiţiei.
Obţinerea acestor sume, formalităţile bancare, debitele bancare, au făcut să scadă interesul pentru acest mod de
investiţie întru-cât ipoteca şi gajul pentru bancă, dar şi dobânda sunt singurele garanţi asiguratorii ale băncii.
Toate acestea rămân ca o luptă cu un sistem învechit neadaptat la condiţiile de proprietate europene şi care neglijează în
totalitate proprietatea privată a cetăţeanului dovedită cu acte valabile şi recunoscute în toată lumea.
Iată cum se prezintă situaţia terenurilor agricole din Comuna Beuca, cu cele 2 sate Beuca şi Plopi:
¾extravilanul din localitatea Beuca este de 2.347 ha.
Numărul gospodăriilor populaţiei din comuna Beuca – 713 în care convieţuiesc peste 1.520 de persoane.
Structura animalelor aflate în familiile crescătorilor de animale:
¾ bovine – 460 capete;
¾ ovine şi caprine – 500 capete;
¾ cabaline – 168 capete;

4

¾ Porcine – 580 capete;
¾ păsări – 9.800 ;
¾ familii albine – 400.
În comuna Beuca sunt înregistrate următoarele utilaje agricole:
¾ tractoare – 31 buc;
¾ combine pentru păioase – 8;
¾ pluguri – 30;
¾ cultivatoare – 8;
¾ grape mecanice – 21;
¾ combinatoare – 5;
¾ maşini de împrăştiat îngrăşăminte – 3;
¾ semănători pentru păioase – 12;
¾ semănători prăşitoare – 10;
¾ maşini pentru erbicidat – 4;
¾ cositori mecanice – 8;
¾ prese pentru balotat – 3;
¾ remorci pentru tractor – 18;
Tot ca o activitate a serviciului agricol din cadrul Primăriei trebuie să menţionez faptul că în anul 2009 s-au eliberat un
număr de 28 certificate de producător şi un număr de 8 bilete de adeverire a proprietăţii si sănătăţii animalelor.
Concluzii:
Având în vedere cele arătate în începerea descrierii acestui capitol, putem să observăm faptul că agricultura comunei
noastre nu este una performantă şi nici măcar una de tranziţie.
Îndeletnicirea crescătorilor de animale a rămas ca o lipsă a altor preocupări, în puţine cazuri aceasta fiind o pasiune.
Valorificarea acestor produse este destul de greoaie, ţinând cont de faptul că principala desfacere a acestora este piaţa
liberă.
Cum aderarea la U.E. înseamnă reguli stricte privind valorificarea acestora, cu siguranţă şi cetăţenii noştri se vor
conforma, iar ca efect negativ şi imediat va fi scăderea semnificativă a numărului de animale.
Îndeletnicirea legată de cultivarea pământului va deveni încet, încet un act secundar şi rar şi se va răsfrânge îndeosebi
asupra celor care vor lucra suprafeţe mici de teren pentru asigurarea existenţei de zi cu zi sau va fi practicată doar de cei care
vor reuşi să înjghebeze ferme pe suprafeţe apreciabile.
CAPITOLUL III
STAREA SOCIALĂ
Atunci când vorbim despre starea socială a comunei noastre nu trebuie să ne referim strict la asigurarea venitului minim
garantat, ci şi la priorităţile care au stat în faţa administraţiei locale privind asigurarea locurilor de muncă, depistarea
locaţiilor care solicitau personal, precum şi la asigurarea sub diferite forme a unor condiţii de trai şi de existenţă normală
pentru persoanele care se află în dificultate, temporar sau de o perioadă mai lungă de timp.
Chiar dacă nu beneficiază de un serviciu social calificat, putem să afirmăm că prin participarea persoanelor care fac parte
din aparatul de lucru al primarului, la diferite cursuri pe această temă, încet, încet s-a format un nucleu de lucru capabil să
rezolve problemele comunităţii în primul rând şi în al doilea rând să aplice prevederile legale în domeniu.
Există motivaţia permanentă de existenţă a unui serviciu social cu atribuţii exclusiv în acest domeniu, având în vedere
crearea condiţiilor legislative şi a necesităţilor definite.
Activitatea în acest domeniu este hotărâtoare în aplicarea:
- Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
- Legii 17/2000 privind asistenţa socială pentru persoane vârstnice,
- Legea 61/1993 privind dosarele pentru alocaţii de stat,
- Legea 482/2006 privind acordarea contravalorii trusoului pentru copii nou născuţi,
- O.U.G. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală,
Conform acestor legi mai sus amintite, prin aparatul de specialitate al primarului, respectiv asistentul social, au fost
rezolvate mai multe cereri şi solicitări înregistrate, după cum urmează:
¾pentru acordarea ajutorului social s-au înregistrat un număr de 48 cererii, modul de soluţionare fiind 46 favorabil
şi 2 nefavorabil;
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¾în acelaşi timp s-au înregistrat 20 cereri pentru încetarea plăţii ajutorului social şi o cerere pentru suspendarea
plăţii de ajutor social;
¾în totalitate au fost 52 de dosare de plată ale persoanelor care au nevoie de un minim de existenţă şi care sunt
protejate de Legea 416/2001 şi O.U.G. 5/2003, unde de asemenea există 52 de cereri înregistrate pentru beneficiarii de ajutor
social;
¾pentru sezonul rece noiembrie 2009 – martie 2010 au fost înregistrate şi aprobate 438 de cereri, conform O.U.G.
5/2003.
De asemenea, la Primăria comunei Beuca sunt angajaţi un număr de 11 asistenţi personali iar 4 asistenţi personali sunt cu
indemnizaţii de însoţitor care se ocupă de îngrijirea persoanelor cu handicap de gradul I.
Conform Legii 61/1993 la serviciul de asistenţă socială s-au înregistrat cereri pentru întocmirea a 14 dosare alocaţii de Stat
pentru copii.
 în conformitate cu art. 25 din Legea 416/2001, privind alocaţia pentru copiii nou-noscuţi, în anul 2006 s-au acordat 6 de
alocaţii.
Conform OUG 105/2003 şi a NM nr. 1539/2003, privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru
familia monoparentală la 31.12.2009 sunt înregistrate:
¾57 de dosare pentru alocaţia familială complementară;
¾29 dosare pentru alocaţia familială monoparentală;
¾au fost efectuate 172 anchete sociale;
¾pe parcursul anului au fost monitorizaţi 8 copii care se află în plasament familial;
¾ Conform L.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului s-au întocmit 6 dosare
Conform Legii 396/2006 privind acordarea sprijinului financiar la constituirea faniliei au fost soluţionate un număr
de 2 cereri.
Concluzii:
Această etapă a preaderării, ca punct final al unei perioade de tranziţie a fost la fel de importantă ca şi etapa de
după revoluţie întrucât a implementat prin grija legiuitorului mai multe ordonanţe şi legi cu cadru general, dar şi cu ţintă
precisă pentru persoanele care au rămas descoperite datorită costurilor necesare întreţinerii traiului, s-a remarcat faptul că
toate solicitările au fost obiective din partea beneficiarilor acestor legi, precum şi operativitatea persoanelor desemnate să se
ocupe de punerea în viaţă a acestora. S-au întâmpinat multiple greutăţi îndeosebi datorate lipsei actelor de stare civilă.
CAPITOLUL IV
STAREA CIVILĂ
Cotat ca un serviciu public de o importanţă majoră în viaţa comunităţii, serviciul de stare civilă a devenit cel mai
important furnizor de date privind evidenţa de stare civilă.
Serviciul de stare civilă are în continuare ca angajat un referent de stare civilă care se ocupă de întocmirea tuturor
actelor definite de legea mai sus amintită.
În decursul anului 2009 au fost înregistrate un număr de 157 acte şi fapte de stare civilă după cum urmează:
¾ acte de naştere înregistrate 0 (transcrieri)
¾ acte de căsătorie înregistrate 4
¾ acte de deces înregistrate 28
În cadrul activităţii desfăşurate în acest serviciu sau mai eliberat un număr de 42 certificate de stare civilă după cum
urmează:
¾ certificate de naştere – 8
¾ certificate de căsătorie – 4
¾ certificate de deces – 30
Tot în acest serviciu s-au mai eliberat un număr de 3 extrase pentru uzul organelor de stat. Este bine ştiut că la
serviciul de stare civilă se operează în registrele de naştere şi de căsătorie, sentinţe de divorţ, astfel s-au făcut 71 de comunicări
de menţiune. Totodată, în conformitate cu H.G.495/1997 s-au eliberat 9 livrete de familie.
CAPITOLUL V
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STAREA DE SĂNĂTATE
Cetăţenii comunei Beuca beneficiază de consultaţii şi tratamente de medicina primară la mai multe cabinete
medicale, şi anume:
- Cabinet Dr. Berechet Elena Camelia,
- Cabinet Dr. Soare Aurel,
- Cabinet Dr. Rădulescu Dorina.
Deşi medicina primară ca şi celelalte compartimente de sănătate se află într-o permanentă căutare de soluţii, cei trei
medici acoperă întreg necesarul de consultaţii şi încearcă să găsească soluţii într-un sistem în care nu prea le are.
Cele mai frecvente afecţiuni au fost: virozele, pneumoniile, bolile cardio-vasculare, bolile digestive şi neoplasmele,
hipertensiune.
CAPITOLUL VI
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
În localităţile Beuca şi Plopi funcţionează o şcoală cu clasele I-VIII, o şcoală cu clasele I-IV Plopi şi una grădiniţă,
deservite de cadre didactice competente, bine pregătite, care au făcut din actul de învăţământ o pasiune, apreciind faptul că
doar apropierea de copii şi dragostea faţă de copilăria lor şi ceea ce trebuie să înveţe îi va determina pe aceştia să se dedice mai
mult studiului.
În ambele şcoli, în fiecare an se face analiza instructiv-educativă pe semestre, unde conducerea acestor instituţii
prezintă diferite situaţii şi obiective, pe care cadrele didactice le-au atins în desfăşurarea fiecărui semestru.
Astfel, la Şcoala cu clasele I-VIII Beuca la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 au rămas înscrişi 111 de elevi, 42 la
clasele I-IV şi 69 la clasele V-VIII, majoritatea frecventând cursurile cu regularitate, nefiind cazuri grave de abateri
disciplinare, note de 7 sau sub 7 la purtare.
În ceea ce priveşte Grădiniţa din Beuca, la începutul anului şcolar 2009-2010 au fost înscrişi la grupa mică un
număr de 21 copii, iar la grupa mare-pregătitoare sunt înscrişi 20 copii, un total de 41 copii preşcolari.
Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 a fost următoarea:
Clasa
Elevi
rămaşi Promovaţi
Repetenţi
înscrişi
I
9
9
II
7
7
III
14
14
IV
12
12
I-IV
42
42
V
21
21
VI
23
21
VII
12
10
VIII
13
13
V-VIII
69
65
I-VIII
111
107

Procent promovabilitate

2
2
4
4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
91,30%
83,33%
100%
94,20%
96,39%

Tezele unice semestrele I şi II, organizate pentru absolvenţii clasei a VIII-a au reprezentat bilanţul final de la
încheierea unui ciclu de învăţământ, ei susţinând aceste teste la Şcoala Beuca.
Rezultatele obtinute in acest an le putem aprecia ca bune, din 13 elevi inscrisi la examen, au promovat 13, procentul
de promovabilitate fiind de 100 %, superior celui de la nivelul tarii si al judetului si fata de rezultatele scolii noastre din anul
scolar trecut.
Analizand rezultatele elevilor scolii din Beuca cu cele a celorlalti elevi prezenti in acelasi centru de examen, ne putem
de asemenea declara multumiti.
Ca urmare a acestor rezultate si a calcularii mediei de admitere toti elevii care au promovat testele nationale au fost
admisi la licee.
Activitatile extrascolare si extracurriculare au cuprins in anul 2009 urmatoarele activitati:
-serbarile scolare semestriale la gradinita si scoala;
-excursii scolare pe urmatoarele itinerarii: Cabana Vânătorul – Sinaia – Peştera Dâmbovicioarei;
-intreceri sportive impreuna cu scolile din comunele limitrofe;
-aparitia in continuare a revistei scolii „ BURDEA XXI”
-comemorarea unor evenimente literare si istorice;
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Apreciem, în concluzie ca anul şcolar 2009 a fost sub toate aspectele un an bun care a adus ceva în plus faţă de anul
şcolar precedent, pe linia extinderii spatiilor de invatamant, a activităţii instructiv-educative, a dotării materiale şi a imaginii
noastre în afara şcolii.
Şcoala din satul Plopi
Formarea armonioasa a personalităţii elevului sub aspect intelectual, moral, civic şi estetic se realizează atât prin
procesul de învăţare, cât şi în cadrul orelor educative organizate de educator.
La începutul anului şcolar 2008-2009 au fost înscrişi 9 elevi.
- Analizând situaţia elevilor promovaţi reiese că elevii cu rezultate bune şi foarte bune sunt în proporţie 74 %.
Cât priveşte nota de la purtare, majoritatea au media 10 şi nici un elev nu are medie sub 7. Nu avem cazuri de
abandon şcolar.
La şcoală şi grădiniţă există un colectiv închegat şi profesionist format din cadre didactice calificate, stabile dedicate
activităţii didactice şi cu spirit de iniţiativă.
Pe parcursul anului 2009 au fost alocate fonduri din partea Consiliului Local Beuca pentru:
- igienizarea şcolii;
- dotarea cu mobilier;
- premierea elevilor la sfârşit de an şcolar;
- cadourile de Crăciun şi 1 iunie;
- procurarea materialelor de curăţenie, întreţinere, rechizite de birou, cataloage, imprimate;
- Pe parcursul anului s-a dezvoltat parteneriatul existent între şcoală şi Primăria Beuca. parteneriat care are un
obiectiv comun şi anume realizarea unui învăţământ calitativ.
CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
Administraţia publică locală a comunei Beuca este organizată şi funcţionează conform principiului autonomiei
locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor publice. În aceste condiţii, persoanele care lucrează aici sunt
independente faţă de cele centrale, rezolvând treburile publice în ordinea şi după principiile pe care le-a stabilit comunitatea.
Fiind definită în toate formele, autonomia locală reprezintă capacitatea de organizare, funcţionare, competenţa şi
atribuţiile privind gestionarea resurselor locale.
Astfel autorităţile administraţiei publice locale a comunei Beuca şi-au apărat interesele în fiecare dintre situaţiile
create, apelând, în cazuri speciale, la utilizarea dreptului de apărare în instanţa de drept comun.
Urmare acestor situaţii favorabile, create de o legislaţie ce creează premizele democraţiei cât şi a liberei exprimări,
activitatea administrativă s-a desfăşurat, pe de o parte atât de aparatul de specialitate al primarului, rezolvând problemele
curente ale colectivităţii locale, iar, pe de altă parte, de Consiliul Local care s-a întrunit în 6 şedinţe ordinare, 3 şedinţe
extraordinare şi una de îndată. În acest mod au fost adoptate 63 de hotărâri.
În acelaşi timp, primarul comunei a emis un număr de 1010 dispoziţii.
Vorbind despre o pregătire profesională a tuturor angajaţilor, dar şi de o cunoaştere a legislaţiei de către membrii
consiliului, nu au fost atacate de către prefect în contenciosul administrativ nici o hotărâre de consiliu şi nici o dispoziţie
emisă de primar.
Urmare volumului mare de lucru, ca şi consecinţă a diversificării problematicilor din administraţie, în registrul unic
de corespondenţă a fost înregistrat un număr de 3161 de acte, ceea ce înseamnă aproximativ 263 acte/lună şi 13 acte/zi. Toate
acestea trebuie distribuite şi analizate urmând să-şi găsească o finalitate printr-o corespondenţă cu organul abilitat să
soluţioneze problema respectivă, cu cetăţeanul sau cu alte organe şi organisme cu care primăria se află într-o permanentă
legătură.
Activitatea desfăşurată în cadrul Primăriei este asigurată după cum urmează:
¾ 2 demnitari (primar, vice-primar)
¾ 5 funcţionari publici
¾ 4 persoane cu contract de muncă
Toţi funcţionarii publici au urmat cursuri de perfecţionare organizate de Centrele de Formare pentru Administraţia
Publică Locală.
CAPITOLUL VIII
URBANISM
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Atribuţiile specifice ale persoanei cu responsabilităţi în urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului
administraţiei publice emitente de autorizaţii de construire – se structurează succint în trei categorii esenţiale:
1. Emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire
2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului
În acest sens au fost întreprinse următoarele acţiuni:
1. Emiterea de certificate de urbanism
Solicitările venite din partea celor interesaţi au cuprins activităţi ce se pot desfăşura în conformitate cu Legea
50/1991, şi anume:
¾ Locuinţe -5 buc.
¾ Centru îngrijire copii -1 buc.
¾ Puncte de precolectare deşeuri - 1 buc.
¾ În total au fost emise 7 certificate de urbanism.
2. Emiterea de autorizaţii de construire:
Emiterea de autorizaţii de construire pentru obiective de investiţie necesită depunerea de anumite acte şi avize
stabilite prin certificatul de urbanism.
În anul 2009 au fost eliberate autorizaţii de construire, după cum urmează:
¾ Locuinţe – 4 buc.
¾ Puncte de precolectare deşeuri – 1 buc.
¾ În total au fost emise 5 autorizaţii de construire.
Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se desfăşoară în cadrul aparatului primăriei – serviciul
urbanism - prin corelarea documentaţiilor de urbanism elaborate şi avizate de către specialişti în domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului (atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România).
În anul 2009 nu s-au înregistrat abateri privind disciplina în construcţii.
MEDIU
Atunci când vorbim despre mediu, gândurile noastre se îndreaptă spre asigurarea unor condiţii de trai lipsite de
poluare, la aplicarea unor tehnologii biologice în ceea ce priveşte creşterea productivităţii solului, şi a sporului la unele produse
animaliere.
Mediul înseamnă curăţenie, aer curat, ambient plăcut şi sănătos pentru tot ceea ce înseamnă viaţă pe pământ.
Dacă timp de aproximativ 50 de ani aceste deziderate au fost doar slogane, odată cu intrarea României în U.E.,
mediul a căpătat o conotaţie administrativă şi chiar politică, ocupând un loc important în viaţa noastră de zi cu zi.
Mediul înseamnă natură, cu tot ceea ce înseamnă spaţiul înconjurător, în care trăiesc fiinţe într-o perfectă armonie,
toate întâmplările din cadrul acestui spaţiu fiind o urmare firească a naturalului.
Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor naturale, exterioare, necesare şi permanente vieţii în orice moment al ei.
Factorii importanţi în păstrarea condiţiilor de mediu, societatea, lumea în mijlocul căreia trăim, au un rol deosebit
mai ales atunci când ne gândim că toţi factorii naturali se distrug prin lipsa de preocupare, privind păstrarea acestora.
În România guvernează în prezent o lege importantă privind Fondul de Mediu cu nr. 105/25.04.2006, care aprobă
O.U.G. 196/2005.
Alăturat O.G. 195/2005 actualizată, se referă la necesitatea îndeplinirii condiţiilor de mediu în procesul de integrare
europeană, în regim de urgenţă, ca urmare a necesităţii creierii principiilor care guvernează întreaga activitate de protecţie şi
de mediu.
Parcurgând mai multe etape de studiu, legislaţia privind protecţia mediului a ajuns în final să cuprindă toate regulile
ce trebuiesc îndeplinite privind convieţuirea într-un spaţiu european şi se referă la metode privind valorificarea şi eliminarea
deşeurilor, la factorii de risc, la ecosisteme naturale, la exploatarea şi amenajarea corespunzătoarea a vegetaţiei, la producţia
anumitor elemente de bază necesare întreţinerii vieţii.
Comuna noastră are o aşezare naturală cu condiţii deosebite de mediu (3 trupuri de pădure, pârâurile Burdea şi
Zîmbreasca, două lacuri de acumulare, şi câteva hectare intravilan înierbat cu plantaţii de pomi ), care asigură un ambient
deosebit de plăcut.
Administraţia locală, prin Consiliul Local, a luat o serie de măsuri privind eliminarea factorilor de poluare a mediului
(depozite de gunoaie, de resturi menajere, moloz), dar şi renunţarea la unele surse de poluare a pânzei freatice (bălţile).
Una din cele două bălţi, are izvoare proprii care ajută la oxigenarea apei şi la un circuit natural al acestora,
eliminând factorii bacteriologici de poluare.
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Datorită deselor inundaţii pe care le produce pârâul Burdea în satul Beuca a făcut ca infiltrările acestei ape în
straturile freatice să producă o gravă modificare a calităţii acesteia, din care unele gospodării se alimentau.
Finalizarea în acest an a investiţiei „Acumulare Beuca” pe pârâul Burdea, de către Direcţia Apele Române Piteşti ne
va oferi un spaţiu propice pentru construcţii de orice fel ar fi, eliminând definitiv cei mai gravi factori de influenţă negativă şi
periculoşi pentru viaţă.
În anul 2009 s-au desfiinţat toate gropile de gunoi existente pe raza comunei noastre.
Sigur că şi comuna noastră se confruntă cu ceea ce se confruntă întreaga ţară, prin lipsa respectării regulamentului
de colectare selectivă a deşeurilor (hârtie, sticlă, plastic, biodegradabile), dar în primul rând prin moştenirea păguboasă din
anii dinainte de Revoluţie.
Urmare acestor aspecte, toată responsabilitatea se declină autorităţilor locale care trebuie să ducă o muncă cu toţi
cetăţenii ce trăiesc în aceste localităţi de la mic la mare.
CONCLUZII RAPORT
Prezentarea acestui raport reprezintă, în contextul administraţiei publice locale, o bună comunicare cu Consiliul
local, cetăţenii comunei dar şi cu factorii de răspundere de la alte nivele.
Un asemenea raport permite abordarea unei comunicări deschise, mai puţin rigide, stricte şi nu formale între toţi
reprezentanţii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, pe înţelesul tuturor.
Raportul poate deveni uşor un ghid conceput ca un instrument util şi practic, care cuprinde realizări, încercări,
recomandări, proceduri şi forme ale autorităţilor publice locale, în rezolvarea problemelor comunităţii.
Raportul se bazează pe comunicare, dând câte un mesaj pentru responsabilitate, iniţiativă, angajamente şi garanţii
de bună reprezentare a celor care ne-au ales.
Raportul nu a fost prezentat în termene de soluţionare a tipurilor de probleme, ci în modalităţi de rezolvare a
acestora.
Raportul a stabilit evaluarea serviciilor publice, a stării de mediu a celorlalte instituţii în aşa fel încât toate acestea
să fie înţelese de cei care îl vor citi.
Comunicarea rezultatelor într-o oarecare cronologie nu a făcut nimic altceva decât să dovedească faptul că
administraţia locală se află într-un plin proces de reformă, cu regândiri a procedurii administrative extrem de binevenite,
pentru ca eventualele insuccese să nu fie imputabile funcţionarului public, ci unui sistem perfectibil.
Eforturile funcţionarilor publici, alături de cele ale distinşilor consilieri, au adus beneficii importante în viaţa
comunităţii, sporind încrederea cetăţenilor vis-a-vis de aparatul administrativ.
Cunoaşterea importanţei raportului, de colaborare dintre autorităţile publice şi cetăţeni a eliminat din start
neajunsurile privind transparenţa actului decizional (care conduce la cunoaşterea nelimitată a cetăţenilor privind munca
administrativă), mentalităţile învechite privind conservatorismul din administraţie şi lipsa importanţei implicării tuturor
cetăţenilor în viaţa de comunitate.
Toate aceste metode de lucru, au condus la o eficienţă şi un randament crescut în soluţionarea cererilor, a avizelor, a
reclamaţiilor şi petiţiilor. A condus, de asemenea, la simplificarea procedurilor administrative, la reducerea birocraţiei excesive
şi la scurtarea termenelor de răspuns, asigurând pe toţi cetăţenii de importanţa de care se bucură din partea autorităţilor
locale.
Aşa s-a putut obţine o creştere a încrederii şi respectului faţă de autorităţile locale şi faţă de persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul acestora, o imagine favorabilă în interiorul comunităţii, dar şi în exteriorul acesteia şi a redus
aproape în totalitate stările conflictuale.
Realizările pe plan economic au mulţumit pe deplin categoriile de cetăţeni beneficiare ale acestora. Toate aceste
realizări au avut un impact deosebit asupra calităţii şi nivelului de trai al contribuabililor, a mediului, a vieţii în general.
Cu siguranţă putem să vorbim de o performanţă a instituţiei, cu tot ceea ce cuprinde ea, care stăpâneşte extrem de
bine calitatea actului decizional, aplicarea întocmai a legilor specifice unei administraţii bine coordonate, în spiritul asigurării
unei relaţii directe şi nemijlocite cu cetăţenii şi a unei bune participări a acestora.
Prin urmare, putem să ne considerăm cât de cât mulţumiţi de realizările noastre comune, fiind conştienţi că anii pe
care i-am petrecut împreună au fost rodnici, iar Dumnezeu a fost generos cu noi în tot ceea ce am întreprins.
PRIMAR,
Grigore Aurelian
BEUCA
24.02.2010
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