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          În aceastã etapã, când România trebuie sã se adapteze tot mai mult standardelor 
europene, am conceput pentru comuna Clinceni un plan de dezvoltare care, sã vizeze toate 
domeniile si în care sã se regãseascã interesele tuturor membrilor comunitãtii; un plan care sã 
canalizeze resursele cãtre actiuni integrate ce urmãresc progresul social, protejarea mediului, 
utilizarea eficientã a resurselor umane si naturale în vederea atingerii unui nivel ridicat si sigur 
de crestere economicã si ocupare a fortei de muncã. În acest sens am elaborat �’�’Strategia pentru 
dezvoltare durabil  a comunei noastre�’�’, reprezentând un angajament politic puternic asupra 
viziunii viitorului comunit ii noastre i în acela i timp o platform  pentru coordonarea ac iunilor 
integrate din agenda rural  pe care ni le-am asumat.  

       Strategia r spunde provoc rilor cu care comunit ile se confrunt  pe plan mondial: criza 
financiar , competitivitatea i globalizarea, sc derea i îmb trânirea demografic  i migra iile, 
schimb rile climatice i gestiunea resurselor energetice, la care se adaug  pe plan intern 
procesul de descentralizare în sectoarele educa iei i s n t ii.   

      Totu i, trebuie subliniat c  în procesul de planificare strategic  ne-am confruntat începand 
de la sfâr itul anului 2008 cu semnifica iile unei crize economice f r  precedent pe plan mondial 
care, introduce elemente de mare incertitudine la nivel de planificare a investi iilor de capital atât 
de c tre administra ia public  cât i de c tre agen ii economici priva i, strategia nefiind un 
document �“al Prim riei�” ci un document al comunit ii noastre, care trebuie asumat de c tre to i 
cet enii comunei i toate institu iile cu responsabilit i pentru viitorul comunei Clinceni. 

 
         Doresc sã multumesc tuturor cet enilor care au înteles importanta acestui demers si ne-au 
fost alãturi atât cu experienta lor cât i prin participarea i implicarea în procesul de dezbatere 
publicã. Aceastã reusitã reprezintã doar un început de drum, eforturile noastre trebuie sã se 
îndrepte acum cãtre transpunerea în practicã a acestui plan. 

         Implementarea proiectelor prioritare, Canalizare, Alimentare cu Apa, Reabilitare Trotuare si 
Spatii Verzi, Investitii majore in infrastructura scolara, investitii in sanatatea si recreearea 
cetatenilor �– Policlinica, Parcul Zona Centrala Clinceni, Parcul Agrement Clinceni �– Strada 
Carierei, Parcul Agrement si Sportiv de langa Raul Sabar, Parc Agrement si Joaca Olteni, Piata 
agroalimentara, constituirea parteneriatelor public-private, reabilitarea i renovarea obiectivelor 
istorice i culturale, vor fi cîteva dintre obiectivele noastre în viitor, dorindu-ne sã fim în 
continuare parteneri. 

      Numai împreunã putem transforma Comuna Clinceni într-o comun  cu adevãrat european . 



      Privind retrospectiv se pot constata cu usurinta investitiile majore realizate de autoritatile 
publice locale in ultimii 10 ani, in infrastructura urbana si preponderent in ultimii ani, in 
infrastructura scolara. 

     Am plecat de la scoli mizere, cu grupuri sanitare insalubre, in curte in care intram cu multa 
teama si cu riscul de a te imbolnavi. Scolile erau slab incalzite si de foarte multe ori cu lemne de 
foc aduse de copii si parintii acestora. 

    Scoli in care ploaia nu mai inceta, datorita faptului ca tabla de acoperire era deteriorata si 
foarte veche. 

    Am ajuns astazi la scoli cu conditii moderne, demne de secolul 21. Am realizat in aceste 
mandate, cu sprijinul Consiliului Local Clinceni si al dumneavoastra, cetatenii acestei localitati, 
doua gradinite cu program prelungit, in care putem prelua aproximativ 250 de copii, care 
beneficiaza de cele mai bune conditii de a se pregati pentru pasul urmator al vietii �– Scoala. 

    Executarea lucrarilor de extindere la Scoala nr. 1 Clinceni prin construirea unei cladiri pe 3 
nivele in care isi desfasoara activitatea copiii nostrii in cadrul Liceului cu profil Sportiv, in acest 
an.  In viitor vom introduce alte profile pe care le vom stabili prin consultarea cetatenilor  
comunei. 

   Reabilitare, modernizare, extindere corp B (Atelierul scolii), in care am construit doua sali de 
gimnastica sportiva, grupuri sanitare si vestiare moderne, absolut necesare in desfasurarea 
procesului de invatamant. 

   Parcul de joaca, Teatrul de Vara, lucrari ce vor fi terminate in primavara - vara anului 2011, 
atunci cand preconizam sa organizam pentru prima data ziua localitatii si primul festival ce va 
avea loc la Teatru de Vara din Comuna Clinceni. 

   Scoala este implicata in proiecte si programe de mare anvergura la care participa elevii,  
parintii,  cadrele didactice si autoritatile publice, toate aceste eforturi s-au concretizat in rezultate 
ascendente, atat calitativ cat si cantitativ pentru scoala noastra. 

   Cadrele didactice din scoala manifesta deschidere si flexibilitate, incurajand dezvoltarea 
activitatilor, ajutandu-i pe elevi sa se cunoasca mai bine, sa se cunoasca pe sine, sa isi 
descopere talentele si inclinatiile. 

  Dupa cum observati s-au facut investitii majore in invatamant, s-au facut investitii in viitorul 
copiilor ce vor aduce rezultate scontate peste ani. 

Pentru mandatul urmator, ne propunem un nou obiectiv indraznet in procesul de invatamant �– 
infiintarea unei facultati. 

   Cu privire la celelalte obiective de investitii pe care le derulam va prezentam situatia acestora 
in parte: 

1. Retea alimentare cu apa in Comuna Clinceni 

 Proiect derulat de catre Consiliul Local Clinceni si Ministerul Mediului si Padurilor prin 
Programul �– Reabilitarea si extinderea infrastructurii de Apa si Apa Uzata. Ministerul Mediului si 
Padurilor sustine procentul de 85 % din total valoare de proiect , iar Consiliul Local Clinceni 
asigura cofinantarea proiectului in procent de 15%. 

 Din lucrarea �“Retea alimentare cu apa in Comuna Clinceni�” s-au executat 39 km de retea, 
cele 4 puturi de mare adancime si a mai ramas de executat Statia de pompare si Statia de filtrare 
a apei. 



Contractul de finantare incheiat intre Consiliul Local Clinceni si Ministerul Mediului si 
Padurilor a fost prelungit cu un an de zile si are termen de finalizare: 31.12.2012. 

      2.   Canalizare Ape menajare si Statii de Epurare in Comuna Clinceni, judetul Ilfov 

Proiect derulat de catre Consiliul Local Clinceni si Ministerul Mediului si Padurilor prin 
Programul �– Reabilitarea si extinderea infrastructurii de Apa si Apa Uzata. Ministerul Mediului si 
Padurilor sustine procentul de 85 % din total valoare de proiect, iar Consiliul Local Clinceni 
asigura cofinantarea proiectului in procent de 15%. 

 Din lucrarea �“Canalizare Ape Menajare si Statii de Epurare in Comuna Clinceni, judetul 
Ilfov�” s-au executat aproximativ 17 km de retea, caminele de intersectie si caminele de vizitare. 

Contractul de finantare incheiat intre Consiliul Local Clinceni si Ministerul Mediului si 
Padurilor a fost prelungit cu 1 an de zile si are termen de finalizare: 31.12.2013. 

      3.   Canalizare Ape Menajere si Alimentare cu Apa in satul Ordoreanu 

In urma Studiului de Fezabilitate realizat de catre  Consiliului Local Clinceni privind realizarea 
proiectului de Canalizare Ape Menajere si Alimentare cu Apa in satul Ordoreanu, au rezultat 
urmatorii indicatori ai investitiei mai sus mentionate: 

 a) Infiintare retea de alimentare cu apa in Satul Ordoreanu-Comuna Clinceni. 

 -4222 ml de retea stradala. 

 -Realizarea unei gospodarii proprii de apa in satul Ordoreanu, care va contine 
urmatoarele: 

 - 2 puturi forate; 

 - conducte de aductiune; 

 - camin injector clor; 

  - rezervor inmagazinare 600 mc; 

 - statie pompare si clorare; 

 - alimentare cu energie electrica; 

 - zone de protectie sanitara. 

 b) Infiintare retea de apa uzata si statie de epurare in Satul Ordoreanu-Comuna Clinceni. 

 8201 ml de retea stradala cu 187 camine de vizitare si intersectie. Sistemul de canalizare s-
a dimensionat in ipoteza colectarii si evacuarii apei menajere uzate, prin preluarea acesteia de 
catre statia de epurare.      

           Realizarea acestor investii vizeaza cresterea calitatii vietii, ridicarea nivelului de trai la 
standarde europene a populatiei din Comuna Clinceni si de asemenea protejarea mediului 
inconjurator din mediul rural. Pentru realizarea acestei investitii, Primaria Comunei Clinceni face 
eforturi permanente privind promovarea proiectului la Ministerul Dezvoltarii Regionale  si 
Turismului prin Hotararea de Guvern nr.  577/1997 si asocierea cu C.J. Ilfov- A.D.I.C. HCL nr. 
1/2011, de asemenea s-au purtat discutii cu investitori puternici privind includerea investitiei intr-
un parteneriat public-privat. 



     4.   Amenjare Strazi, Trotuare, Rigole, Poduri, Podete, Parcari si Spatii Verzi in Comuna 
Clinceni 

Proiectul Tehnic realizat la comanda Consiliului Local Clinceni vizeaza amenajarea strazilor, 
realizarea de trotuare, rigole, poduri, podete, parcari si spatii verzi in sistemul rutier al  comunei 
noastre. Pentru drumul Judetean 401 A, care strabate Comuna Clinceni s-au prevazut lucrari de 
reamenajare a sistemului rutier pe ambele sensuri, cu cate  o banda de circulatie a cate 3,5 m pe 
sens. Podetele si rigolele se vor realiza din elemente prefabricate din beton armat, iar trotuarele 
din dale prefabricate din beton. Indicatorii tehnico economici ai investitiei �“Amenjare Strazi, 
Trotuare, Rigole, Poduri, Podete, Parcari si Spatii Verzi in Comuna Clinceni�”, au fost dezbatuti si 
aprobati  in sedinta  Consiliului Local Clinceni.  In luna iulie a acestui an s-a licitat proiectul de 
executie al investitiei pe strada Principala, lucrarile fiind in curs de executie. Mentionam faptul 
ca executia lucrarilor de trotuare, rigole, poduri, podete si spatii verzi, pe celelalte strazi vor fi 
incepute in primavara anului 2011 in functie de finalizarea lucrarilor de apa si canalizare.  

    5.   Sala de Sport Polivalenta Clinceni 

         In anul 2009, Primaria Comunei Clinceni, a demarat discutiile cu Compania Nationala de 
Investitii privind realizarea unei Sali de sport polivalente in Comuna Clinceni. Proiectul de Sala 
de Sport se incadreaza in Programul �“Constructii Sali de Sport�” - Programul, început în 2002, 
care vizeaz  construirea de s li de sport, atât în mediul urban cât i rural, în scopul garant rii 
accesului la facilit ile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele i 
standardele europene. 

    In decursul anului 2009 am pregatit Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru realizarea 
obiectivului Sala de Sport Polivalenta Clinceni, iar in data de 09.07.2009 la sedinta de avizare a 
Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in urma 
prezentarii si fundamentarii necesitatii acestui obiectiv in Comuna Clinceni, membrii Consiliului 
Tehnic al MDRL au avizat favorabil inceperea lucrarilor de construire a Salii de Sport in Comuna 
Clinceni. 
    In 12.10.2009 a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice anuntul numarul 88.365 
privind contractul de executie de lucrari pentru o sala de sport la Clinceni, judetul Ilfov.  
    Contractul a fost incheiat pe data de 1 aprilie 2010 cu societatea declarata castigatoare,  SC 
ALL PLAN CONSTRUCTION SRL si Compania Nationala de Investitii. 
    Ca urmare a deciziei Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de a nu mai finanta in 
acest an realizarea unor obiective noi, din categoria salilor de sport, pentru sala de sport de la 
Clinceni s-a luat decizia la nivelul Ministerului, de reziliere a contractului mai sus mentionat.  In 
prezent se poarta discutii atat la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionala si Turismului cat si la 
nivelul Companiei Nationale de Investitii privind reluarea lucrarilor la Sala de Sport Polivalenta 
Clinceni.  

    6.    Iluminatul public Clinceni 

        In decursul anilor Consiliul Local a reusit sa imbunatateasca si sa intretina sistemul de 
iluminat public local prin schimbarea  becurilor si a lampilor,  de asemenea a  extins  sistemul de 
iluminat public pe strazile nou aparute. 

    7.   Parcul de Agrement Clinceni 

      In parcul de agrement Clinceni, situat pe strada Carierei, prin parteneriat s-au executat si 
amenajat: centrul de evenimente, plaja cu nisip  pe malul lacului 1, doua terenuri tenis de camp, 



ponton, terasa, piscina si spatii verzi. Toate acestea asigura conditii de recreere si petrecerea 
timpului liber.   

     8.   Realizare Baza Sportiva Clinceni 

      Proiect derulat de catre Consiliul Local Clinceni prin  Ordonanta de Guvern nr 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spa iul rural. 

      Realizarea acestui proiect vizeaza cresterea nivelului de educatie, de socializare si a starii de 
sanatate a cetatenilor prin practicarea sportului in cadrul unor activitati regulate si permanente 
de educatie fizica si sport, renasterea spiritului competitional intre scolarii si tinerii din mediul 
rural.  

       In baza selectiei de proiecte din anul 2008 privind Realizarea unor Baze Sportive in spatiul 
Rural, Consiliul Local Clinceni a reusit obtinerea finantarii acestui proiect din fondurile 
Guvernului Romaniei.  

      9.   Proiect integrat : " Modernizare, Reabilitare, Imbunatatirea Retelei de Drumuri de interes 
local in satul Ordoreanu", "Centru Ingrijire copii, tip asistenta dupa programul scolar in satul 
Olteni" si "Achizitionare de Echipamente pentru expunerea patrimonului cultural in satul 
Clinceni"  Judetul Ilfov 

In perioada 01.07.2009-31.07.2009,  in conformitate cu Ghidul Solicitantului pe Masura 322 
din cadrul FEADR(Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala), am reusit sa pregatim Studiul 
de Fezabilitate si cererea de finantare pentru un proiect ce vizeaza reabilitatea sistemului rutier 
Ordoreanu, infiintarea unui centru de zi tip after-school in satul Olteni si conservarea 
Monumentului Eroilor Clinceni. 

 In aceasta perioada s-a reusit vizarea si avizarea proiectului de catre institutiile abilitate 
ale statului. In urma verificarii proiectului de catre expertii O.J.P.D.R.P., s-a obtinut avizul de 
coformitate al Proiectului mai sus prezentat pentru obtinerea unei finantari nerambursabile din 
fondurile alocate pentru Masura 322- �’�’Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor 
de baza pentru populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale�’�’- PNDR. Proiectul a fost 
declarat eligibil dar fara finantare. In momentul de fata se cauta alte surse de finantare.  

       10.    Pietruire strazi 

     In decursul anilor, Consiliul Local Clinceni a rezolvat majoritatea cererilor de pietruire si 
trasare a strazilor nou infiinate de pe teritoriul comunei noastre. De asemenea, s-a reusit 
mentinerea in permanenta a conditiilor de trafic in satul Ordoreanu, acolo unde an de an am 
pietruit strazile reusind astfel crearea unor conditii optime de circulatie. 

         11.   Asistenta sociala 

      Consiliul Local Clinceni a reusit rezolvarea tuturor cazurilor sociale ale oamenilor din 
comuna Clinceni, de asemenea Consiliul Local Clinceni  a aprobat prin Hotararea de Consiliu nr. 
20/08.04.2009 acordarea unor ajutoare, pentru Sarbatorile de Pasti si Craciun, unor categorii de 
persoane defavorizate si cu venituri mici, precum: pensionari, someri, vaduve si veterani, fosti 
detinuti politici, persoane cu handicap, persoane beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 si 
alte categorii de persoane asistate social. 

 



RAPORT  DE ACTIVITATE 

VICEPRIMAR  

 

 Din data de 10.11.2010 de cand a preluat functia de Viceprimar al localitatii, in baza 
atributiilor ce ii revin, conform legi 215/2001 privind administratia publica locala a condus si 
organizat compartimentele: 
- Gospodaria comunala; 
- Cultura Sport; 
- Magazie. 
 In perioada 15.11.2010-15.12.2010, viceprimarul comunei Clinceni, a organizat si desfasuat 
o campanie de curatenie a domeniului public Clinceni.In cadul acestei campanii s-a reusit:  
- curatarea si taierea ierburilor uscate de pe marginea strazii Ciocarliei, 
- toaletarea si/sau taierea copacilor pe strada Principala, strada Primaverii, strada Putul Olteni, 
strada Ciocarliei, soseaua Clinceni, D.C. 125 Clinceni-Ordoreanu si pe strada Sabarului. 
- curatenie la Bazele Sportive Clinceni. 
- curatenie in Parcul Clinceni. 
 In colaborarea cu S.C.  PROD SERV SABARU CLINCENI SRL, s-a reusit extinderea retelei 
electrice de iluminat public pe strada Privighetorii si pe strada Trandafirilor. 
 Pentru mentinerea conditiilor optime de a se circula pe strazile comunei Clinceni a 
asigurat balastarea si trasarea strazilor ce necesitau aceste lucrari- Strada Hotarului Strada 
Crizantemelor, Strda Trandafirilor, Viilor, Intr. Dispensarului, si curatirea strazilor de zapada in 
perioada de iarna. 
 In cadrul sarcinilor ce ii revin, Viceprimarul Comunei Clinceni, a asigurat in permanenta 
buna functionare a sistemului de iluminat public al localitatii noastre prin schimbarea becurilor 
din sistem. 
 Impreuna cu compartimentul Cultura-Sport a asigurat buna functionare a Bazelor Sportive 
Clinceni in vederea desfasurarii activitatii Asociatiei Sportive Clubul Sportiv Inter Clinceni, 
asociatie in cadrul careia isi desfasoara activitatea peste 200 de sportivi. 
 In toata aceasta perioada a raspuns in termen la toate sesizarile si/sau solicitarile 
cetatenilor comunei Clinceni, rezolvandu-le acestora problemele de interes local semnalate. 
 Intreaga activitate depusa si toate actiunile intreprinse de Viceprimarul Primariei Comunei 
Clinceni au atras respectul si admiratia cetatenilor, mergand cu incredere in planurile de viitor! 

 

Activitatea desfasurata de compartimentul �“Administratie �“  

in decursul anului 2011 

        În anul 2011  s-a urmarit ducerea la îndeplinire a atributiilor autoritatilor deliberative si 
executive rezultate din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, precum si cele din 
actele normative aparute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit atributii pentru consiliul 
local si primar.  

         S-a procedat la întocmirea proiectelor si ordinelor de zi pentru sedintele ordinare si 
extraordinare precum si dispozitiile de convocare a Consiliului Local. În conformitate cu 
prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local s-a asigurat 
readactarea   materialelor de sedinta întocmite si înscrise pe ordinea de zi. Dezbaterile din 
sedintele Consiliului Local, precum si modul în care a fost exercitat votul de catre fiecare 
consilier, a fost consemnat în Procesele Verbale ale sedintelor de consiliu  care au fost semnate 
de presedintele de sedinta si de secretarul comunei Clinceni. Procesele verbale si documentele 
care au fost dezbatute în sedinta au fost  arhivate in dosare speciale. Cele 96 de hotarâri 



adoptate de Consiliul Local precum si cele 336 de dispozitii emise de primar au fost înregistrate 
în registre speciale si înaintate Institutiei Prefectului judetului Ilfov pentru exercitarea controlului 
de legalitate precum si directiilor, serviciilor, compartimentelor, institutiilor abilitate cu ducerea 
la îndeplinire.  

În anul 2011 au avut loc un numar de 15 sedinte ale Consiliului Local al comunei Clinceni  din 
care 12 sedinte ordinare si 3  sedinte extraordinare. În cadrul acestor sedinte au fost adoptate un 
numar de 96  hotarâri cu caracter normativ si individual, dupa  cum urmeaza:  

 raport  de activitate - 2  
 modificari ale organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitae al 

Primarului comunei Clinceni �– 3 hotarari  
 aprobarea si rectificarea bugetului local al comunei �– 15 hotarari  
 aprobarea si intocmirea unor documentatii tehnico-economice  si indicatori tehnico-

economici �– obiective de investitii �– 13 hotarari  
 incheiere, modificare  si completare , si reziliere  contracte de concesiune, comodat si 

vanzare  - 17 
 contracte de sponsorizare �– 1 
 documentatii de urbanism PUZ   �– 1  
 revocare  hotariri �– 7 
 stabilirea  taxelor si impozitelor �– 1 
 atribuirea a 97 autorizatii taxi. 
 atribuirea de denumiri de strada -2 
 acordare  subventie  pentru  hrana  zilnica  copiilor de la gradinita  cu program pelungit -1 
 aprobare retea scolara 2010-2011 -1 
 program  de asistenta  sociala -1 
 completare si actualizare  anexe la HCL  privind  locurile de  casa  pt  tineret- l 15/2003- 1 
 parteneriat  si protocol -3 
 organizare  procedura  licitatie -1 
 trecerea  in domeniul privat a imobilului dispensarului  uman Clinceni �– 1 
 modificare si completare a altor  hotariri �– 5 
 acordare suplimente  salariale �– 1 
 demisie, incetare  mandate  consilier  si viceprimar, validare  manadat consilier  si 

viceprimar, modificare  comisii de specialitate si alte comisii  -10 
 alte probleme �– 10 

Toate aceste sedinte au fost publice. 
Din totalul celor 96 hotarâri nu a fost contestata în conditiile legii contenciosului administrativ 
sau anulata, nici o hotarâre.  Au fost revocate de catre Consiliul Local. --- hotariri . 
Tot în aceasta perioada au fost emise de catre Primarul comunei Clinceni  un nr. de 336 de 
dispozitii vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea 
raporturilor de serviciu,  instituirea tutelei si curatelei, acordarea de indemnizatii de sustinere, 
etc., iar   sub aspectul legalitatii nu  a  fost contestata în instanta nici o  dispozitie.  
Activitatea de avizare:    
1. au fost avizate de legalitate toate contractele încheiate de institutia noastra pe perioada anului 
2010; 
2. au fost rezolvate solicitarile celorlalte compartimente prin care s-a solicitat consiliere juridica 
din punct de vedere al legalitatii; 
3. au fost verificate sub aspectul legalitatii toate referatele ce au stat la baza hotarârilor 
Consiliului Local respectiv a dispozitiilor emise de Primarul comunei Clinceni; 
4. zilnic s-a acordat consiliere  de catre  conducere  unui numar mediu de 15-20 cetateni. 
 
 

 



 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL 

ANUL 2010 

         In decursul  anului  2010  au  fost  inregistrate  un  numar total de  11.555 -  pozitii,   acestea   
constand  in   corespondenta   diversa,   cereri  pentru  eliberari   adeveninte  de   rol  agricol 
pentru  terenuri  si  locuinte   si  cereri  pentru   eliberari adeverinte  asistenta  sociala  pentru  
beneficiarii   Legeii  416/2001 privind   venitul  minim  garantat, cereri  de  anchete   sociale  
pentru  Comisia  de  Expertiza  pentru  Persoane  cu  Handicap  Ilfov, cereri  de  locuri  de  casa, 
cereri  pentru   eliberare   certificate  urbanism   si  autorizatii  de  construire,  cereri  de  
deschidere  de  rol  fiscal  persoane   fizice   si  juridice ,  declaratii   speciale   pentru  cladiri  
persoane   fizice ,  declaratii  persoane   fizice   si  juridice   de   scoatere   din  evidentele   fiscale  
a mijloacelor  de  transport  si  declaratii  de  inscriere  a  mijloacelor  de  transport,  amenzi   
diverse,  instiintari  de  plata,  cereri  de  deschidere  de  rol  agricol,  corespondenta  ale   
institutiilor  publice  Institutia  Prefectului  judetului  Ilfov, Consiliul  judetean  Ilfov, Registrul  
Comertului, ENEL , etc.,   sesizari  si  reclamatii ale  cetatenilor comunei  si  nu  numai,  
corespondenta  interna, referate  contabilitate,  facturi,  etc.   

       Solicitarile  membrilor   comunitatii   au  constat in eliberarea  la   cerere   a  adeverintelor   
de  rol   agricol  in  conformitate  cu   evidentele registrului agricol   si  a  adeverintelor  de  venit  
social, precum  si a  anchetelor    sociale  pentru  persoanele cu  handicap, a  persoanelor   
afectate  clinic  necesare  pentru  Comisia  de  expertiza pentru  Persoane  cu  Handicap  Ilfov. 

       De asemenea,  la solicitarile telefonice,   am  oferit  informatii  strict  de  serviciu, cat  mai  
corecte , atat  pentru  persoanele  care  au  formulat  sau  nu cereri  pentru suprafata  retinuta  
proprietarilor  de terenuri de  10 % -suprafata   ce  reprezinta   coeficientul   de  scazamint   
aplicat  in  baza  Legii 18/1991 acestora , cat si celor   care  au  solicitat relatii cu privire la  
deschiderea  unui  firme  pe raza  comunei  sau  a unui  punct  de  lucru  pe  raza  comunei ,  
celor  care au solicitat relatii  cu privire  la   actele care le  sunt  necesare   pentru  dezbaterea   
procedurii   succesorale , pentru    deschideri  de  rol  fiscal   ,  etc.   

       Solutionarea in cursul anului  2010,  unui  numar  de 123   legalizari  acte,  certificate de  
nastere,  casatorie, diplome  BAC, etc.  si   a   unui  numar  de  800 de adeverinte care  au fost  
eliberate cetatenilor comunei si nu numai astfel : adeverinte de rol agricol pentru  terenuri si  
cladiri,  adeverinte necesare pentru intabulare  la  Oficiul  Judetean  de  Cadastru  si  Publicitate 
Imobiliara ILFOV, pentru  modificare  cadastre etc., adeverinte de  asistenta sociala, adeverinte  
necesare cetatenilor  la  Seviciul Public Comunitar  pentru  Evidenta  Informatizata a Persoanei 
din  oras Bragadiru, pentru  schimbare  de  domiciliu, scoala, Comisia de expertiza  pentru 
persoane cu handicap Ilfov, spital, medicul de familie,  Registrul Comertului Ilfov,  BNP, somaj, 
ENEL,  PETROM,   etc.  in  functie  de   necesitatile  cetatenilor. 

                                              

 

 



 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 2010 

 
Intocmirea dosarelor pentru noii angajati;  
Completarea dosarelor angajatilor; 
Completarea inregistrarilor efectuate in decursul anului in carnetele de munca ale salariatilor; 
Intocmirea de contracte individuale de munca pentru noii angajati; 
Emiterea dispozitiilor privind incadrarea cu contract individual de munca a asistentilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav, dispozitii privind incetarea contractelor individuale de munca a 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, emiterea dispozitiilor privind angajarea si 
prelungirea activitatii, a vechimii in munca, etc. 
Eliberarea de adeverinte pentru salariati institu iei si asistentii personali ai persoanelor cu 
handicap grav, copie carnet munca, adeverinte recalculare pensie pentru asistentii personali 
care cumuleaz  pensia cu salariul,adeverinte tip; 
Intocmirea si modificarea fiselor postului privind atributiile angajatilor; 
Completarea formularelor si depunerea registrului general de evidenta a salariatilor in format 
electronic privind inregistrarea in evidenta I.T.M. Ilfov; 
Introducerea datelor noilor angajati si modificarile survenite asupra angajatilor in registrul de 
evidenta al angajatilor; 
Intocmirea statelor de plata privind plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap   precum 
si a statelor de plata ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si ale angajatilor 
din cadrul Primariei; 
Depunerea carnetelor de munca insotite de copia xerox BI/CI a titularului carnetului de munca la 
sediul CJP ILFOV pentru operarea si scanarea carnetelor de munca; 
S-au facut diferite liste si tabele cu privire la angajati ( sporuri, salarii );  
S-au completat foi de prezenta;  
S-a colaborat cu compartimentul Contabilitate. 
 
 
 

RAPORT ACTIVITATE 

ASISTENTA SOCIALA 2010 

 
      Primirea si inregistrarea cererilor conform Legii nr. 416/2001, in numar de 23, intocmirea 
fiselor de calcul, dispozitiilor si a referatului corespunzator fiecarei cereri;  
Intocmirea raprtului statistic lunar catre AJPSIF, conform Legii nr. 416/2001; 
Intocmirea statului de plata lunar, cu beneficiarii Legii nr. 416/2001; 
Intocmirea unui numar de  23 dispozitii privind suspendarea,  incetarea si modificarea 
cuantumului beneficiarilor Legii nr. 416/2001; 
Efectuarea unui numar de 6 anchete sociale, in urma cererilor privind acordarea ajutorului de 
urgenta conform Legii nr. 416/2001, intocmirea dispozitiilor, referatelor si a statului de plata 
corespunzator contravalorii ajutorului de urgenta; 
Efectuarea unui numar de 5 anchete sociale, in urma cererilor privind acordarea ajutorului de 
inmormantare conform Legii nr. 416/2001, intocmirea dispozitiilor, referatelor si a statului de 
plata corespunzator contravalorii ajutorului de inmormantare; 
Primirea si inregistrarea unui numar de 39  cereri privind acordarea contravalorii trusoului, 
(reglementate prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare), intocmirea dispozitiilor corespunzatoare, efectuarea situatiilor 



centralizatoare  catre AJPSIF, apoi intocmirea statului de plata corespunzator contravalorii 
trusoului; 
Primirea si inregistrarea unui  numar de 38  cereri privind acordarea alocatiei pentru copii nou-
nascuti in baza Legii nr. 416/2001, intocmirea dispozitiilor corespunzatoare, si a referatului, 
efectuarea borderourilor catre AJPSIF, apoi intocmirea statului de plata corespunzator 
contravalorii alocatiei de nou-nascut: 
Primirea si inregistrarea unui numar de 76 cereri privind alocatia de stat conform legii 61/1993, 
apoi intocmirea borderourilor catre AJPSIF; 
Primirea si inregistrarea unui numar de 44  cereri, conform OUG nr 148/2005 privind acordarea 
indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului panala varsta de 2 ani, sustinerea familiei 
in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmirea borderourilor 
catre AJPSIF; 
Primirea si inregistrarea unui numar de 59  cereri, conform OUGR nr 105/2003, privind alocatia 
familiala complementara si de sustinere pentru familia monoparentala, modificata si completata, 
intocmirea dispozitiilor si a referatului corespunzator, apoi intocmirea borderourilor catre 
AJPSIF, intocmirea unui numar de 59 dispozitii, referate si borderouri catre AJPSIF, de incetare 
si modificare cuantum a alocatiilor complementare si de sustinere; 
Primirea si inregistrarea unui numar de 198 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintelor cu lemne in sezonul rece, intocmirea dispozitiei, a referatului, borderoului catre 
AJPSIF si transmiterea lunara a situatiilor cu beneficiarii catre furnizor; 
Primirea si inregistrarea unui numar de 145 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu gaze naturale in sezonul rece, intocmirea dispozitiei, referatului, borderoului catre 
AJPSIF si transmiterea lunara a situatiilor cu beneficiarii catre furnizori; 
Efectuarea unui numar de 59  anchete sociale  pentru solutionarea cererilor,  la Comisia de 
Expertiza a Persoanelor cu Handicap; 
Efectuarea unui numar de 13 de anchete de divort, solicitate de Tribunal si Judecatorie; 
Efectuarea unui numar de 20 de anchete sociale, solicitate de catre DGASPC Ilfov si Giurgiu; 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 2010 

 
                           I      Avind in vedere  atributiile  compartimentului REGISTRUL AGRICOL precum 
si cele prevazute in fisa postului, in anul 2010 am indeplinit urmatoarele sarcini :  
am completat un nr. de  21 volume (registrul agricol ) din care 19 volume a cite 50 de file si  doua 
volume  a cite 100 de file :  
am intocmit si  eliberat un nr. de 30 certificate de producator  agricol ; 
am completat pe cererile pentru diverse adeverinte  depuse de cetateni la Registratura, date din 
registrul agricol  cu privire la componenta  gospodariei, suprafetele de teren curti  constructii, 
arabil, suprafata  construita a cladirii, etc.  
am acordat audienta tuturor cetatenilor  proprietari  de imobile care au solicitat acest lucru ; 
am sprijinit cetatenii in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  cu gaze si lemne 
pentru anul 2010 -2011; 
am intocmit si eliberat un nr. de 47 de procese verbale  privind anexa 5 si 6 ;  
m-am deplasat  in teren in urma  solicitarilor cetatenilor  pentru atribuirea numerelor postale ;  
deasemenea, pentru intocmirea unor registre agricole m-am deplasat  in teren la fiecare 
gospodarie pentru a lua datele  necesare  completarii acestora.  
 
                         II      Avind   in vedere  atributiile  compartimentului REGISTRUL AGRICOL precum 
si cele prevazute in fisa postului, in anul 2010 am indeplinit urmatoarele  sarcini:  
am completat un nr. de 21 volume ( registrul agricol ) din care 19 volume  a cite 50 de file si 2 
volume a  cite 100 de file ; 
am redactat  si eliberat  adeverinte  conform datelor din registrul agricol  pentru  C.I., procurarea 
de telefoane mobile ,adeverinte  pentru  case si teren necesare la OCPI Ilfov, pentru utilitati;  



am completat  pe cererile pentru diverse  adeverinte  depuse de cetateni  la Registratura, date 
din registrul agricol cu privire la componenta  gospodariei, suprafetele de teren curti constructii, 
arabil, suprafata construita  a cladirii, etc.  
 am intocmit un nr. de 5  documentatii pentru Ordinul Prefectului pe care le-am depus la  
Institutia Prefectului ; 
am intocmit si eliberat un nr. 14 certificate de producator  agricol;  
am participat  la diverse actiuni  in teren cu  ing. de cadastru ; 
am dus si adus  diverse acte  la Institutia Prefectului si Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Ilfov ; 
am acordat audienta tuturor cetatenilor proprietari de imobile  care au solicitat  acest lucru ; 
am sprijinit cetatenii  in vederea  acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei  cu gaze si lemne 
pentru anul 2010- 2011.  
m -am deplasat in teren  in urma solicitarilor  cetatenilor  pentru  atribuirea  numerelor postale;  
deasemenea , pentru intocmirea unor registre  agricole  m-am deplasat in teren la fiecare 
gospodarie pentru a lua datele necesare  completarii  acestora;
impreuna cu compartimentul Urbanism am  procedat la identificarea unor drumuri comunale si 
de exploatare  in vederea stabilirii de catre Consilul local  a denumirii acestora; 
                 In afara acestor activitati , am fost desemnat  si solicitat ca membru in comisii de 
concurs  pentru ocuparea unor posturi  de conducere organizate de Agentia functionarilor 
publici.  

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT ARHIVA 2010 

 

                         In decursul anului 2010, Compartimentul �“Arhiva�”  a avut urmatoarele activitati: 
verificarea si preluarea dosarelor din cadrul unitatii; 
primirea de cererii conform legilor in vigoare; 
cercetarea documentelor din depozit  in vederea eliberari copiilor si  certificatelor solicitate de 
catre cetateni pentru dobandirea unor drepturi ,in conformitate cu legile in vigoare; 
comunicarea raspunsurilor  catre petenti in termen legal; 
intocmirea, verificarea, completarea dosarelor privind acordarea de despagubiri conform Legilor  
Fondului  Funciar; 
indeplinirea si altor sarcini dispuse de catre conducerea institutiei �– compartimentul secretariat 
(inregistrare de dispozitii, efectuare de corespondenta); 
 in cadrul compartimentului Asistenta Sociala participarea  la anchete sociale  pe teren; 
inlocuirea  de serviciu si preluarea de atributii ale compartimentului �“Registratura�”; 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT STARE CIVILA 2010 

 

Pentru anul 2010, activitatea profesionala desfasurata la Primaria Comunei Clinceni a presupus 
efectuarea urmatoarelor activitati detaliate: 

�– au  fost  inregistrate: 
 56 acte de deces; 
 21 acte de casatorie; 
 1 act  nastere- adoptie; 

-au  fost  eliberate :   



 70 certificate de deces  din care 14 duplicate;  
 36 certificate de casatorie  din care 15 duplicate; 
 13 certificate  nastere din care 12  duplicate. 

 
Efectuarea corespondentei, astfel: 

Catre alte Oficii de Stare Civila din judetul Ilfov si din tara, in vederea eliberarii la cererea 
cetatenilor a unor certificate de stare civila ce le-au fost pierdute/furate/distruse. 
Catre sediile Arhivelor Nationale Romane in vederea obtinerii la cererea cetatenilor a unor 
documente personale ce le-au fost pierdute/furate/distruse. 
Mentinerea in ordine a documentelor din arhiva de stare civila a anului 2010. 
S-au  indeplinit si alte atributii dupa cum urmeaza: 
Participarea la consultarea privind elaborarea proiectelor de hotarare ale Consiliului Local 
Clinceni si a proiectelor dispozitiilor Primarului Comunei Clinceni. 
Inregistrarea in registrele speciale a hotararilor  Consiliului Local Clinceni si a  dispozitiilor 
emise de Primarul Comunei Clinceni. 
Redactarea referatelor de specialitate ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local 
Clinceni. 
Prezenta la sedintele lunare ale Consiliului Local Clinceni si notarea celor mai importante 
aspecte din discutiile derulate. 
Indosarierea si pastrarea in conditii optime a hotararilor lunare ale Consiliului Local Clinceni. 
Informarea personalului din cadrul Compartimentelor de Specialitate ale Primariei Comunei 
Clinceni despre noutatile legislative ale anului 2010 aparute pe portalul e-monitor din domeniul 
administratiei publice si care reglementau/modificau actiunile specifice ale activitatii generale a 
fiecarui Compartiment de Specialitate. 

Participarea la intocmirea raspunsurilor pentru adrese oficiale din partea unor institutii 
publice/private si pentru petitii si solicitari scrise din partea cetatenilor cu privire la diverse 
probleme cotidiene. 

Reprezentarea Primariei Comunei Clinceni la sediul Institutiei Prefectului Judetului Ilfov pentru 
depunerea si eventual ridicarea unor documente oficiale de interes local. 

Organizarea documentatiilor privind declaratiile de avere si de interese ale persoanelor cu functii 
publice si cu functii de demnitate publica din cadrul Primariei Comunei Clinceni si a Consiliului 
Local Clinceni si depunerea acestora la sediul Agentiei Nationale de Integritate. 

In calitate de membru al Comisiei stabilita prin HCL nr. 63/2010, am procedat la organizarea 
documentatiei cetatenilor solicitanti conform prevederilor OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea 
Programului National de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala si depunerea 
acesteia la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. 

Participarea la Recensamantul  General Agricol 2010 la nivelul Comunei Clinceni si 
reprezentarea in acest sens a Primariei Comunei Clinceni la sediul Directiei Judetene de 
Statistica Ilfov pentru depunerea unor documente oficiale. 

Asigurarea corespondentei si mentinerea in ordine a documentelor din arhiva de Secretariat a 
anului 2010. 

Asistarea la Biroul Notarului Public a unui numar de 2 persoane, in calitate de curator desemnat 
prin dispozitiile Primarului Comunei Clinceni, in vederea protejarii intereselor acestora la 
incheierea unor acte juridice civile. 

Elaborarea unui numar de 18 anchete sociale pentru acordarea ajutorului de urgenta si a unui 
numar de 4 anchete sociale pentru acordarea burselor liceale. 



Realizarea unui numar de 66 documentatii aferente unui numar de 66 dosare validate pe Anexa 
25 in vederea invalidarii acestora si revalidarii acestora pe Anexa 23, conform indicatiilor 
comunicate de catre Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor (in curs de solutionare la 
Primaria Comunei Clinceni). 

Realizarea si inaintarea unui numar de 54 documentatii aferente unui numar de 54 dosare 
validate pe Anexa 39 in vederea modificarii suprafetei acestora, conform indicatiilor comunicate 
de catre Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor (in curs de solutionare la Institutia 
Prefectului Judetului llfov). 

Realizarea si inaintarea unui numar de 81 dosare validate pe Anexa 39 in vederea solutionarii 
acestora de catre Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor (in curs de rezolvare la 
A.N.R.P.). 

Procesarea datelor provenite de la Compartimentul �“Registru Agricol�” si inaintarea datelor de 
evaluare pentru un numar de 131 dosare validate pe Anexa 39, ce au primit solicitare in anul 
2010 in vederea emiterii raportului de evaluare al societatilor de evaluare a proprietatii imobiliare 
(rezolvate la A.N.R.P.). 

Verificarea tuturor dosarelor de despagubiri existente si crearea unor tabele electronice pe baza 
carora timpul de cautare - la cererea cetatenilor a vreunui dosar de despagubiri - s-a diminuat 
considerabil. 

Mentinerea corespondentei scrise si telefonice cu persoanele mostenitoare in dosarele de 
despagubiri. 

Obtinerea semnaturilor membrilor Comisiei si ale celorlalte personalitati cu atributii decizionale 
din cadrul Primariei Comunei Clinceni (Primar, Viceprimar, Secretar) pe un numar de 101 decizii 
aferente unui numar de 101 dosare de locuri de casa pentru tineri, abrobate de catre Consiliul 
Local Clinceni in anul 2010, precum si efectuarea corespondentei cu beneficiarii in vederea 
ridicarii deciziilor nominale. 

Aranjarea in ordine cronologica a cererilor din dosarele de locuri de casa pentru tineri si crearea 
unor opis-uri orientative pentru diminuarea timpului de cautare a vreunui dosar la cererea 
cetatenilor. 

 

  RAPORT  DE ACTIVITATE  

AL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE   PENTRU ANUL 2010 

 In decursul anului 2010 conform HCL nr.27/30.03.2010   bugetul local a fost aprobat  in 
suma de 14.083.000 lei , iar prin HCL 93/22.12.2010  a fost aprobat ultimul buget pe anul 2010  in 
suma de 16.160.000 lei dupa cum urmeaza: 

Venituri 16.160.000 13.699.046 

0302 cote si sume defalcate din 
impozitul pe venit 

128.778 79.823 

03 02 18 3.500.706 3.914.464 

04 02 – cote si sume defalcate 6.370.250 4.658.552 

04 02 01 5.436.000 3.724.302 



04 02 04 934.250 934.250 

 07 02 �– impozit  si taxe  2.238.000 1.671.532 

07 02 01  1.787.000 1.365.127 

07 02 02 416.000 274.649 

07 02 03 35.000 31.756 

11 02 �– sume defalcate  1.995.472 1.927.561 

16 02 �– taxe pe utilizarea bunurilor  879.000 606.246 

18 02 �– alte impozite si taxe locale 1.000 28 

30 02 �– venituri din proprietate 437.000 469.064 

30 02 05 – venituri din concesiuni 437.000 469.064 

34 02 �– venituri din taxe administrative 36.000 36.461 

34 02 02 36.000 36.461 

35 02 �– amenzi si alte sanctiuni 185.000 72.554 

35 02 01 185.000 72.554 

37 02 �– transferuri voluntare 120.000 101.500 

37 02 01 20.000 1.500 

37 02 50  100.000 100.000 

42 02 - subventii 3.716.500 3.702.112 

42 02 13 3.544.500  3.543.891 

 42 02 33 12.000 5.045 

42 02 34 125.000 124.076 

42 02 36 12.000 8.250 

 

Veniturile  pe anul 2010  s-au realizat intr-un procent de 85%.  

La partea de cheltuieli s-a aprobat  suma de 16.160.000 si s-a realizat 13.649.923  lei  dupa cum  
urmeaza:  

 

Cheltuieli 16.160.000 13.649.923 



51 - administratie 1.223.000 953.137 

51 02 10 – chelt personal 570.000 550.106 

51 02 20 – materiale 303.000 301.031 

51 02 71 – investitii 350.000 100.000 

55 �– dobanzi 210.000 207.225 

61 �– ordine publica 178.800 169.658 

61 02 10- chelt personal 160.000 154.228 

61 02 20 – materiale 18.800 15.430 

65 �– invatamant 4.926.602 4.445.292 

65 02 10 – chelt personal  1.405.602 1.337.691 

65 02 20- materiale  441.000 398.415 

65 02 71 – investitii 3.080.000 2.709.185 

66 �– sanatate 23.000 20.850 

66 02 10  - chelt personal 23.000 20.850 

67 �– cultura 2.612.000 1.654.840 

67 02 10  - chelt. personal 69.000 67.528 

67 02 20-materiale 110.000 91.977 

67 02 55 – transferuri 600.000 500.000 

67 02 71 - investitii 1833.000 995.335 

68 �– asistatenta sociala 1.052.500 1.038.883 

68 02 10- chelt. personal 532.500 525.717 

68 02 20 – materiale 135.000 130.469 

68 02 57 – ajutor social 385.000 382.697 

70 �– gospodarie comunala 5.885.500 2.675.763 

70 02 10 – chelt personal 360.000 349.767 

70 02 20 - materiale 347.000 328.319 

70 02 71 investitii  2.178.500 1.997.676 

74 �– protectia mediului 1.861.198 1.751.931 



74 02 20 - materiale 8.198 - 

74 02 71 – investitii  1.853.000 1.751.931 

80 �– actiuni generale 13.400 - 

80 02 20 - materiale 13.400 - 

84 - drumuri 1.224.000 732.344 

84 02 20 - materiale 154.000 133.492 

84 02 71 - imvestitii 938.000 456.252 

84 02 81- rambursari credite 132.000 131.600 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT MAGAZIE 2010 

 

Avand  in vedere   atributiile prevazute  in fisa postului, in anul 2010 am indeplinit urmatoarele  
sarcini: 

- am efectuat un nr. de 185 note de  receptii; 
- am lucrat cu un nr. de 1313 fise  de magazie  pentru a inregistra si 

elibera materiale; 
- am intocmit un nr. de  583  bonuri de consum   catre persoane  din 

primarie, scoala, baza sportiva;  
- am intocmit un nr. de  37 de procese verbale  de predare a unor 

materiale;  
- lunar m-am deplasat  la Directia de Sanatate Publica Ilfov  pentru a 

ridica laptele praf repartizat  copiilor din comuna Clinceni; 
- am eliberat un nr. de 65 de retete;  
- lunar am intocmit  o situatie  cu privire  la eliberarea retetelor  si 

stocul  ramas  catre  Directia de Sanatate a Judetului Ilfov;  
- am intocmit referate de necesitate; 

                             In ceea ce priveste  LEGEA nr.  18/1991 �– legea fondului funciar, in acest caz am 
indeplinit urmatoarele atributii :  

- am eliberat  copii de  de planul parcelar  tuturor cetatenilor 
proprietari de terenuri ;  

- am participat la  intocmirea de planuri parcelare  impreuna cu 
domnul ing. Pop Gabriel ;  

- m-am deplasat la O.C.P.I. Ilfov pentru a depune si a lua 
corespondenta  si unele lucrari. 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE 2010 

 

       In anul 2010, activitatea   Compartimentului impozite si taxe locale s-a concretizat in 
principal in  organizarea si asigurarea actiunii de stabilire, constatare, control, urmarire si 
incasare a impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice precum si alte 
venituri ale  bugetului local, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, executarea 
creantelor  bugetare si consilierea fiscala. 

Situatia realizarii acestor obiective s-a concretizat in : 

  -  bunuri declarate in 2010                                           = 1429 
  - bunuri  incetate in 2010                                             =  1100 
  - nr. lucrari inregistrate si efectuate ( amenzi )            =  841 
  - certificate fiscale emise                                            =  1230 
  - amenzi nedeclarare in termen                                   =  46 
  - modificari in baza de date (C.N.P., adrese, e.t.c.)   =  152 
  - descarcarea extraselor de cont; 
  - nr. somatii emise                                                      = 819 
  - incasari dupa somare persoane fizice                      =  290540,13 lei 
  - incasari dupa somare persoane juridice                   =  712751,01  lei 
  - nr. adrese expediate                                                 = 690 
  - sume incasate prin casieria  compartimentului        = 878928.75 lei 
  - nr. adrese primite                                                     = 620 
  - numar  adrese  de infiintare a popriri                       =   53 
  - numar roluri corectate                                             =   52 
  - instiintari de plata emise                                         =    2090 
  - s-au inchis 10 dosare executionale de persoane juridice si 115 dosare executionale de 
persoane fizice, 
  - s-au incasat  :  
 - 1671532,13  lei  reprezentand impozite si taxe pe proprietate,  
 -  914009,20  lei  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati,                                                                                                                                              
-   469063,62 lei  venituri din concesiuni si inchirieri,  
-  36461,24  lei  taxe extrajudiciare de timbru, 
-  72554,37 lei reprezentand amenzi de circulatie, amenzi diverse,
      S-a intocmit si sustinut aprobarea  proiectului de hotarare care viza stabilirea nivelurilor 
impozitelor si taxelor locale. 

S-au aplicat sanctiuni prevazute de actele normative aflate in vigoare, tuturor 

contribuabililor persoane fizice si juridice, care au incalcat legislatia fiscala si am luat  masurile 
ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate, am analizat, cercetat si  solutionat 
cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, formulate de catre persoanele fizice 
si juridice, conform competentelor legale si am propus primarului  modalitatea de solutionare a 
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale, am analizat, cercetat si propus 
spre solutionare Consiliului local al comunei  Clinceni cererile in legatura cu acordarea de 
inlesniri la plata obligatiilor fiscale catre bugetul local.   

 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE 
COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 2010 

 
           In decursul anului 2010 la compartimentul achizitii publice s-au derulat activit i de 
realizare a programului de investi ii aprobat prin bugetul local ; s-a elaborat programul anual al 
achizi iilor publice pe baza necesit ilor i priorit ilor identificate la nivelul institu iei, în 
func ie de fondurile aprobate i de posibilit ile de atragere a altor fonduri;   s-a asigurat  
activitatea de informare i de publicare privind preg tirea i organizarea licita iilor, obiectul 
acestora, organizatorii, termenele, precum i alte informa ii care s  edifice respectarea 
principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizi ii publice;  s-a asigurat  aplicarea 
i finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale i a hot rârilor de licita ii, 

prin încheierea contractelor de achizi ie public ; s-a asigurat constituirea i p strarea 
dosarului achizi iei, document cu caracter public; s-au operat  modific ri sau complet ri 
ulterioare în programul anual al achizi iilor, când situa ia o impune, cu aprobarea 
conduc torului institu iei i avizul compartimentului financiar contabil; s-au intocmit 
documentatii de atribuire, au avut loc licitatii, in urma carora s-au atribuit contracte 
subsecvente acodului cadru, de lucrari  sau  prestari servicii  conform legislatiei in vigoare 
OUG 34/2006 , dupa cum urmeaza: 

 Canalizare zona centrala comuna Clinceni �– OG 7/2006 
 Realizare baza sportiva �– OG 7/2006 
 Canalizare ape menajere si statii de epurare in comuna Clinceni- MM HG 904/2007 
 Retea de alimentare cu apa comuna Clinceni �– MM HG 904/2007 
 Extindere Scoala nr. 1 Clinceni - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
 Gradinita cu program prelungit  Clinceni - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului 
 Extindere Scoala nr. 3 Caltuna - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
 Alimentare cu apa, canalizare, modernizare sistem rutier Ordoreanu �–faza proiectare �– 

Masura 322 
 Extindere Scoala nr. 2 Clinceni �– faza SF �– REGIO 
 Imprejmuire cimitire, scolile nr.3 si 4  si Dispensar Olteni 
 Sala de sport polivalenta �– CNI 
 Consultanta tehnica �– dirigentie de santier 
 Proiectare Baza sportiva- OG 7/2006 
 Expertiza tehnica dotare scoala nr. 2 Clinceni 
 Proiect tehnic drumuri comunale sat Ordoreanu 
 Modernizare strada Industriilor 
 Concesionare teren tarla 13 parcela 1404 ( fosta posta) 
 Proiect tehnic �„ Extindere baza sportiva Clinceni�” 
 Realizare baza sportiva -  OG 7/2006 
 Actualizare SF drumuri comunale 
 Proiectare �„Cabine vestiar baza sportiva nr. 1 �„ 
 Construire scena si gradene si amenajare parc comuna Clinceni 
 Concesionare teren tarla 16 , parcela 85-89 
 Reabilitare cabine vestiar baza sportiva nr. 1 Clinceni 
 Reabilitare, extindere si modernizare Corp A  Scoala nr. 1 Clinceni 
 Reabilitare Corp B Scoala nr. 1 Clinceni (Sala sport) 
 Extindere Scoala nr. 4 Olteni 
 Reparare strazi comunale 
 Amenajare trotuare si rigole strada Principala 



 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
COMPARTIMENT FONDURI EUROPENE 2010 

 
 
         In anul 2010, activitatea compartimentului Fonduri Europene, in conformitate cu atributiile 
de serviciu (fisa postului) si a colaborarii directe cu Primarul Localitatii Clinceni, s-a desfasurat 
in special pe identificarea compatibilitatilor dintre nevoile comunitatii locale si programele 
operationale, in regiunea Bucuresti- Ilfov, puse la dispozitie  de catre Uniunea Europeana in 
colaborare cu  Autoritatile Centrale Romane pentru perioada 2007-2013 in vederea pregatirii si 
depunerii de proiecte europene, protectia mediului si realizarea de proiecte privind dezvoltarea 
social-economica a localitatii. 

 Pe parcursul anului 2010 am participat la diferite seminarii informative, organizate de catre 
Organismele Intermediare ale Regiunii Bucuresti-Ilfov, avand ca teme principale: prezentarea 
domeniilor de interventie si instruirea viitorilor solicitanti. 

        A.  In cadrul activitatii de pregatire si depunere a proiectelor europene, compartimentul 
Fonduri Europene a reusit in urma analizarii Ghidului Solicitantului pentru  axa 6 DMI 6.1  
POSDRU, pregatirea documentatiei pentru depunerea a doua proiecte: 

1. Incluziunea Intreprinderilor Sociale- proiect depus in cadrul cererii de propuneri de 
proiecte nr. 112, nr de proiect (codul proiectului): 118913 din data de 18.02.2011. In 
cadrul acestui proiect Primaria Comunei Clinceni este solicitant. 

2. Investeste in munca prin economia sociala- proiect depus in cadrul cererii de propuneri 
de proiecte nr. 112, nr de proiect (codul proiectului): 121476 din data de 18.02.2011. In 
cadrul acestui proiect Primaria Comunei Clinceni este partener, solicitant fiind 
Asociatia Sprijin pentru Tineret. 

3.  La finalul lunii decembrie 2010, in urma discutiilor purtate cu S.C. ILE TRADE 
COMPANY SRL- castigatoare a unui proiect european-POSDRU, Axa 5-Promovarea masurilor 
active de ocupare, DMI 5.2. privind facilitarea integrarii pe piata muncii a 1440 femei din mediul 
rural, prin inzestrarea lor cu abilitati de a coase, broda, calca, folosind masini casnice si 
industriale, Primaria Comunei Clinceni a incheiat un parteneriat de colaborare cu S.C. ILE 
TRADE COMPANY SRL, parteneriat ce are ca scop implementarea proiectului FEMININ RURAL, 
prin crearea unor grupe de cate 10-15  femei inactive, intre 18-60 de ani din Comuna Clinceni 
pentru a participa la cursurile de calificare POSDRU. 

B. Ca masuri de protectie a mediului Compartimentul Fonduri Europene a desfasurat 
urmatoarele actiuni: 

1. Colectare DDE-uri �– pe parcursul anului 2010, impreuna cu Viceprimarul Comunei 
Clinceni, in urma campaniei de constientizare a cetatenilor privind necesitatea colectarii 
selective a deseurilor de echipamnete electrice si electronice(DEEE), am reusit sa predam de pe 
teritoriul comunei Clinceni o cantitate de aproximativ 750 Kg DEEE, catre operatori economici 
specializati si autorizati. 

2. Colectare deseuri provenite din surse de lumina- in baza protocolului cu Asociatia 
Recolamp. 



3. Campania de impadurire a Parcului de Agrement Clinceni �– in luna octomrie 2010, in 
colaborare cu S.C.  PROD SERV SABARU CLINCENI SRL  si Fundatia A.P.A.D.A.R. s-au plantat 
1000 de copaci (paltini si frasini) in Parcul de Agrement Clinceni de pe malul drept al raului 
Sabar. 

C. Proiecte locale. Compartimentul Fonduri Europene a colaborat cu societati de proiectare 
pentru intocmirea documentatiei P.T. pentru proiectele:  

-P.T.Corp A-scoala nr. 1 Clinceni; 
-P.T. Corp B-scoala nr. 1 Cliceni-Sala de Sport Scoala nr. 1 Clinceni; 
-P.T. Amenajare Totuare, rigole si spatii verzi pe Strada Principala-Comuna Clinceni;  
-P.T. Amenajare Trotuare si spatii verzi in Comuna Clinceni-proiect ce vizeaza amenajarea 
tuturor strazilor din Comuna Clinceni; 
-P.T.  Extinderea Scolii nr. 4 Olteni, Amenajare Peisagistica si Teren Sintetic; 
 Pe parcursul anului 2010, compartimentul Fonduri Europene a intretinut o continua 
colaborare cu Consiliul Judetean Ilfov si toate institutiile statului, cu privire la dezvoltarea 
durabila a comunei si a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Localitatii Clinceni. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJARE TERITORIALA 2010 
 

                    Activitatea de Urbanism si  amenajare teritoriala se desfasoara  in baza unor acte 
normative  cum ar fi :  

- Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriala; 
- Legea  nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii  

lucrarilor  de construire; 
- Legea nr.10 privind calitatea  in constructii      
cu modificarile  si completarile ulterioare ; 

- H.G.R. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de receptie 
a lucrarilor  de construire si instalatii aferente  cu modificarile si 
completarile  ulterioare 

     ( HGR nr. 1301/2007)   

- Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala  cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

 

            I.           Avand in vedere atributiile compartimentului urbanism, in anul 2010  am indeplinit 
urmatoarele  sarcini: 

     Am redactat si am eliberat un nr. de 188 autorizatii de  construire locuinte, imprejmuiri, 
bransamente electrice, extinderi de retele electrice si gaze naturale,  etc.; 
    Am redactat si am eliberat un nr. de 481 certificate de urbanism pentru  constructie, scoatere 
teren din circuitul agricol, dezmembrari, alipiri,  instrainari, etc;  
    Lunar am intocmit raportul statistic  cu privire la eliberarea autorizatiilor  de construire din 
luna precedenta;  
    Trimestrial  am intocmit raportul statistic cu privire la  numarul de locuinte  terminate in cursul 
trimestrului respectiv; 
    Anual am intocmit  raportul  statistic cu privire la  locuintele  terminate in cursul anului 2010;     
Am colaborat cu personalul de specialitate din cadrul Directiei  de urbanism si Amenajare 
Teritoriala  a Consiliului Judetean Ilfov.    



   Am insotit pe teren  personalul de control  al Inspectoratului  Teritorial in constructii Ilfov.    
Urmare a realizarii investitiilor, au fost finalizate un nr. de 140 imobile pentru care am procedat  
la efectuarea  receptiei la terminarea lucrarilor. 
    De asemenea am redactat  rapoartele de specialitate precum si  raspunsurile  la  sesizarile 
cetatenilor.  

   Compartimenul  urbanism a acordat asistenta tehnica si audienta tuturor cetatenilor   
proprietari de imobile  cu privire la anumite informatii cu caracter tehnic si economic.  

         II.             Ca urmare a realizarii  investitiilor  enumerate mai sus, s-a solicitat receptia  a 146 
de imobile  din care 140 acceptate  iar 5 respinse.  

          In cursul anului 2010  au fost solutionate  un nr. de 56 de sesizari pe legea nr. 50/1991 si 
18/1991, a fost acordata asistenta  tehnica pe linie de urbanism, au fost intocmite  si inaintate  
referate de specialitate  in vederea emiterii  unor Hotarari de consiliu.  

         Am colaborat cu personalul de specialitate  din cadrul Directiei de urbanism  si amenajare 
teritoriala  al Consiliului judetean Ilfov  si Prefectura Ilfov.  

         Am insotit in teren  personalul de  control al Inspectoratului  Teritorial in constructii Ilfov, al 
Garzii de mediu Ilfov cit si  al altor organe de control  superioare.   

       De asemenea s-a  exercitat    un control  permanent pe  linia �“disciplina in constructii.�’�’  

        Potrivit dispzitiei nr.111/06.04.2009 am procedat  la  exercitarea atributiilor de Sef serviciu 
Gospodarie  comunala-ADPP �– pana in luna  august 2010. 

        Totodata, potrivit  fisei postului  am efectuat  permanent control  pe linie de protectie a 
muncii  in teritoriu cat si la activitatile  gospodariei  comunale, au efectuat instructajul de 
protectie a muncii si PSI  la toti salariatii din aparatul  propriu  si gospodarie comunala, periodic 
potrivit legii nr. 319/2006.  

        Am procedat  la ducerea la indeplinire   a tuturor sarcinilor  potrivite  de la superiori, potrivit 
organigramei.  

        In afara acestor activitati, am fost desemnat  si solicitat ca membru in comisia  de concurs  
pentru ocuparea unor  posturi de conducere  organizate de Agentia   Functionarilor Publici.  

        Am  reprezentat institutia  in anumite situatii  cu privire la unele  sedinte sau lucrari  de 
investitii �– modernizari, efectuate  pe raza localitatii Clinceni Ilfov.  

 

Rezultatele obtinute de agentii comunitari in anul 2010 

 

              In anul 2010 agentii comunitari au efectuat munci specifice Politiei Comunitare 
rezolvand un numar de 20 de sesizari scrise si din oficiu 40 de situatii care au fost consemnate 
in procese-verbale de predare-primire a serviciului, cat si in rapoarte incheiate la fata locului. 
Agentii au avut o buna colaborare cu lucratorii de la Postul de Politie Clinceni, insotindu-i la 
patrulele mixte si in diferite situatii pe teren in cazul incendiilor de miriste care s-au produs pe 
raza comunei, a situatiilor conflictuale iscate la Primaria Clinceni, fluidizarea circulatiei in zona 
centrala a localitatii, cat si la apelurile de urgenta 112 in cazuri de tulburare a linistii si oridinei 
publice, a comertului stradal ilicit, etc. 



            In baza protocolului de colaborare incheiat cu Liceul Sportiv Clinceni au intensificat 
patrulele in curtea si incinta scolii, unde s-au luat masuri de prevenire si combatere a violentei 
juvenile, au fost purtate discutii cu elevii pentru aplanarea unor situatii conflictuale. Au mai fost 
incheiate si protocoale cu dirigintii unde s-au purtat discutii despre educatia rutiera. 
           In baza dispozitiilor permanente agentii au efectuat paza la Primaria Clinceni, au 
supravegheat obiectivele de interes local, au insotit casiera la Trezorerie, si functionarii de la 
compartimentul Urbanism la incheierea receptiilor de constructii si constatare la fata locului in 
cazul sesizarilor primite de la cetateni. 
                In timpul campionatului de fotbal in baza planului de actiune avizat de catre 
Jandarmeria Romana au efectuat servicii de paza, control si linistea publica pentru buna 
desfasurare a meciului de fotbal. 
 
 
      In anul 2011, ne propunem sa finalizam majoritatea lucrarilor de infrastructura subterana 
dupa care urmeaza o noua etapa in dezvoltarea localitatii noastre, atunci cand prioritare vor fi 
proiectele de infrastructura stradala, prin care vom reusi sa dam un aer occidental localitatii 
noastre prin executia de trotuare, spatii verzi, sisteme de iluminat si dotare cu mobilier stradal.      
     Prin acest raport am prezentat activitatea desfasurata de Consiliul Local Clinceni, Aparatul 
propriu al Primarului pe anul 2010, precum si proiectele pe care le avem in derulare pentru 
perioada ce urmeaza.  Desigur, mai sunt foarte multe de realizat din punct de vedere al 
infrastructurii, in special in zonele de locuinte nou aparute. Cunoastem toate problemele cu care 
se confrunta cetateii acestei localitati si in perioada urmatoare dupa finalizarea investitiilor deja 
incepute, vom acorda o atentie majora in dezvoltarea acestor zone. 

         Toate  acestea  sunt  rezultatul  unei  munci  in echipa,  al   carei  principal obiectiv  
este acela de a crea o administratie publica locala eficienta, în folosul cetateanului.   Dezvoltarea 
comunei Clinceni  trebuie sa se realizeze în mod echilibrat. Banii sunt de o covârsitoare 
importanta pentru realizarea unor investitii de  anvergura, dar la fel de importanta este 
gestionarea eficienta a bugetului, ca urmare a   identificarii si prioritizarii nevoilor comunitatii. 
                In acest raport, nu se vrea o prezentare exhaustiva a activitatilor desfasurate  în anul 
2010 ci reliefarea principalelor directii în care am actionat pentru  punerea în aplicare a 
atributiilor ce ne revin potrivit legii. 
           Totodata prin acest raport, institutia pe care o reprezint, dovada a deschiderii  si  
transparentei pe care o manifesta, pune la dispozitia cetatenilor, în format scris si electronic, 
date concrete despre modul în care au fost indeplinite  datoriile  legale  si morale  fata de 
localitatea  noastra. 
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