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COMUNA FILIPESTII DE TARG 

NR.  8636  / 05.04.2022 

Prezentat in sedinta ordinara a 

Consiliului local al Comunei Filipestii de 

Targ in luna Aprilie 2022 

 

 

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE 

MEDIU A COMUNEI FILIPESTII DE TARG, JUDETUL PRAHOVA 

 

DOMNILOR CONSILIERI 

 

In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si pentru indeplinirea 

atributiilor stabilite in temeiul art. 155, aliniat (3), litera (a, din Ordonanta Guvernului 

Romaniei Nr. 57 /2019 - privind Codul Administratiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare, coroborat cu prevederile din Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la 

informatii de interes public, modificata si completata, intrate in sarcina primarului, fapt 

pentru care prin acest material incercam sa imbunatatim in fiecare an calitatea si eficienta 

muncii noastre, avand in vedere faptul ca anul anterior, la fel ca si anul 2020 a fost un an 

atipic- tinand cont de pandemie de SARS-CoV-2  COVID 19, atat la nivel national cat si 

mondial . 

Publicarea " Raportului Primarului Filipestii de Targ privind activitatea anuala " este un 

gest normal, in contextul preocuparilor pentru o reala deschidere si transparenta a 

institutiei noastre. 

Lucrarea de fata reprezinta unul dintre instrumentele prin care Primaria Comunei 

Filipestii de Targ pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra, 

despre relatia cu cetatenii, printr-o transparenta totala. 

Raportul contine informatii despre activitatea Primariei, a Consiliului Local 

Filipestii de Targ, precum si o dare de seama privind starea economica si sociala a satelor 

care formeaza Comuna Filipestii de Targ. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi 

cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitati noastre in anul 2021, asupra 

modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale. 

Preocuparea principala a mea,a intregului aparat de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Filipestii de Targ,si a Consiliului Local Filipestii de Targ, in anul 2021 a fost 

gospodarirea eficienta a resurselor financiare si materiale comunei, a bugetului local si nu 

in ultimul rand, bunastarea cetatenilor din Comuna Filipestii de Targ, vizand: 

- dezvoltarea infrastructurii comunei; 

- atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor prevazute in 

„Strategia de Dezvoltare a comunei Filipestii de Targ"; 

- atragerea de investitori; 

- modernizarea, repararea si intretinerea drumurilor din comuna, in limita bugetului 
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local; 

- gasirea surselor de finantare pentru infiintarea retelei de canalizare in comuna 

Filipestii de Targ (momentat avem cerere de finantare depusa in Programul National 

Anghel Saligny); 

- intocmirea documentatiei pentru proiectul “Extinderea și modernizarea 

rețelei de alimentare cu apă in comuna Filipestii de Targ”, cerere de finantare depusa 

pe programul Anghel Saligny; 

- implementarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de educatie ante-prescolara in 

Regiunea Sud – Muntenia” finantat prin POCU 2014-2020 si cofinantat de la bugetul 

local, prin care am infiintat cresa in satul Bratasanca, de asemenea lucram la proiectul 

de extindere si modernizare a cresei. 

- Implementarea proiectului “Construire sala de sport pentru Scoala Gimnaziala 

Filipestii de Târg, terenuri de sport, alei pietonale si carosabile, spatiu parcare, 

imprejmuire, bransamente utilitati, organizare de santier” finantat de ADR Sud 

Muntenia prin POR 2014-2020, procedura de licitatie pentru lucrari este in curs de 

desfasurare. 

Asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor 

intreprinse de administratia publica, eficientizarea serviciilor aparatului de specialitate al 

primarului prin asigurarea conditiilor si a climatului optim de lucru in cadrul Primariei 

Filipestii de Targ, cat si in relatie cu cetatenii, beneficiari direct ai acestor servicii. 

Avand in vedere ca anul 2021 a fost un an foarte greu, tinand cont de pandemia 

care a afectat si inca afecteaza tot mapamondul, organizarea de manifestari cultural-

distractive si sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturala, sportiva si sociala a 

vietii cetatenilor din Comuna Filipestii de Targ,  evenimente care au devenit traditie, nu 

s-au putut desfasura, spre exemplu, organizare zilelor comunei  

Date generale: 

Preocuparea majora a primarului Comunei Filipestii de Targ, in anul 2021, ca de 

altfel pe toata durata parcursa in fostele mele mandate, respectiv iunie 2008- prezent, pune 

accent pe cresterea economica si sociala a comunei si cea a calitatii vietii populatiei si a 

mediului din comuna. 

Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate de acesta pentru a fi 

adoptate de deliberativul comunei, s-au incadrat in aceasta linie de crestere economica si 

sociala a comunei, cu respectarea prevederilor legale privind transparenta acestor acte, 

care au fost facute public atat la avizier, cat si pe pagina web a comunei . 

In exercitarea mandatului, potrivit competentelor prevazute de lege, pe parcursul 

anului 2021, eu, in calitate de primar al UAT Filipestii de Targ, judetul Prahova, in 

calitatea de sef al administratiei publice locale, am emis un numar total de 359 Dispozitii,  

Consiliul Local Filipestii de Targ, s-a intrunit in anul 2021 in 12 sedinte ordinare , 

4 sedinte extraordinare /de indata , adoptand un numar total de 77 hotarari, iar proiectele 

de hotarare, in procent de 100 %, au fost initiate si supuse dezbaterii consiliului local in 

cele 16 sedinte ale consiliului local din anul 2021, de primarul comunei. 
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In aplicarea Legii 52/2003 - Lege republicata privind transparenta decizionala in 

administratia publica, modificata si completata, toate proiectele de acte normative au fost 

aduse la cunostinta publica, dupa caz si au fost organizate dezbateri publice pe diferite 

teme si nevoi ale comunitatii, privind protectia mediului, gospodarirea comunala . 

Hotararile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta publica 

prin afisare la sediul primariei sau in diverse puncte special amenajate din satele 

componente, in functie de importanta acestora, dupa caz, precum si pe pagina web a 

primariei, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesati, Institutiei 

Prefectului in termenul stabilit de Codul Administratiei- OUG 57/2019- modificat si 

completat, prin grija secretarului general al comunei . 

• Inregistrarea in registrul de intrare-iesire; 

• Primirea si inregistrarea unui numar total de : 1020 facturi cu bunuri si servicii si 

directionarea acestora catre Compartimentul contabilitate; 

• S-au transmis instiintari de plata in numar total de 2177 prin posta de catre 

operatorul de rol, precum si un nr. de 177 executari silite . 

• Primit si expediat fax-uri si e- mail ; 

• Primit si expediat corespondenta; 

• Raspuns solicitarilor telefonice ale cetatenilor si institutiile ierarhic superioare si 

alte institutii, departamente etc.; 

• In anul 2021 s-a depus la Primaria Filipestii de Targ, un numar de  4 solicitari de 

informari de interes public, conform Legii nr. 544/2001, modificata, cu mentiunea 

ca numarul mic al solicitarilor se explica datorita transparentei din activitatea 

desfasurata, informatile de interes public fiind afisate in locurile special amenajate 

de la sediul primariei. Toate solicitarile au fost solutionate in termenul legal 

prevazut. 

• Evidenta e-mail-urilor primite si expediate de pe adresele oficiale ale Primariei 

Filipestii de Targ, este atributul fiecarui angajat; 

 

Datele semnificative privind comuna sunt: 

- reteaua stradala a comunei este formata din drumuri judetente, precum si o serie de 

drumuri comunale si locale cu o lungime de peste 23 km, modernizate in ultimii ani  prin 

PNDL     

Comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: retea de alimentare cu apa, energie 

electrica, iluminat public, retea de alimentare cu gaze naturale, salubrizare, telefonie, 

cablu TV, cablu internet, TV digital; 

 

STAREA ECONOMICA 

Activitatea economica a cetatenilor de pe raza comunei este preponderent agricola, 

în special pe cultivarea cerealelor, dar şi pe mica industrie, prelucrarea lemnului, 

alimentară şi textilă.  
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Pe raza comunei functioneaza un numar de cca. 30 societati comerciale, avand ca 

activitate principala comert, prelucrarea lemnului si alte activitati. 

Starea economica a Comunei Filipestii de Targ, raportata la anii anteriori, se 

incadreaza intr-o tendinta de dezvoltare ascendenta moderata, ca urmare a unor politici 

locale de atragere a investitorilor si a fondurilor comunitare si de exploatare mai judicioasa 

a resurselor proprii. 

In anul 2021 s-au eliberat un nr. de 97 certificate de urbanism si un nr. de 47 

autorizatii construire, la care s-au colectat taxele si impozitele legale aferente acestora. 

 

In general, s-a actionat pentru cresterea conditiilor de viata, prin imbunatatirea 

infrastructurii UAT - Filipestii de Targ. 

INVESTITII executate in anul 2021, din buqetul local si fonduri externe 

nerambursabile: 

• Amenajare curte Scoala Bratasanca teren multisport; 

• Extindere si modernizare Camin cultural,  sat Marginenii de Jos, Comuna 

Filipestii de Targ; 

• Construire teren minifotbal, pavilion recreere cu grup sanitar, loc de joaca 

pentru copii, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, 

imprejmuire teren si organizare de santier; 

• Lucrari de prelungire a retelei de iluminat public; 

• Lucrarile de asfaltare drumuri comunale si satesti in Comuna Filipestii de Targ, 

care s-au realizat cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei pe PNDL si din bugetul local, lucrare care este finalizata si 

urmeza sa fie receptionata; 

• Amenajare trotuare, rest de executat in satele Bratasanca si Marginenii de Jos - 

Construire tronsoane trotuare pe DJ 101P, DJ 720D ; 

• Lucrari de modernizare drumuri, dupa cum urmeaza: “Modernizare strada 

Alunului si strada Sportului”, comuna Filipestii de Târg  si  “Modernizare strada 

Brazilor si DE 1949”, comuna Filipestii de Târg; 

• Extindere retea supraveghere video in comuna Filipestii de Targ; 

• Achizitie autoutilitara; 

Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locala are la baza si o contributie 

proprie, a comunitatii locale, in anul 2021 s-a pus accent pe colectarea resurselor proprii 

(taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc) s-a implementat ghiseul.ro pentru 

inlesnirea platilor electronice la distanta, astfel veniturile bugetului local al comunei a fost 

realizat in proportie de 98% 

Pentru cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor, la nivelul Primariei comunei 

Filipestii de Targ, toate birourile sunt dotate cu aparatura PC. 

S-au arhivat si clasificat toate documentele din evidenta primariei si a Consiliului 

local. 
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De asemene o alta preocupare majora in anul 2021, a fost aceea privind  achizitiile 

publice, prin compartimentul de specialitate: 

1. intocmirea programului anual de achizitii publice; 

2. intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor in scopul atribuirii 

contractelor de achizitie publica care sunt cuprinse in programul anual de achizitii publice; 

3. intocmirea documentelor necesare pentru : anuntul de intentie, anunturile de 

participare si de atribuire a contractelor de achizitie publica, transmiterea lor spre 

publicare, in SEAP in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Intocmirea si transmiterea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a raspunsurilor 

pentru toate clarificarile solicitate de ofertantii care au obtinut in conditiile legii 

documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 

5. Intocmirea contractelor de achizitii publice, semnarea acestora de catre partile 

contractante, inregistrarea si distribuirea acestora partilor implicate in derularea si 

urmarirea lor; 

6. Intocmirea si transmiterea, conform prevederilor Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, privind functia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, 

a documentelor solicitate de catre unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor 

publice pentru procedurile de achizitie care sunt supuse verificarii; 

7. intocmirea si pastrarea dosarelor de achizitie publica pentru toate procedurile 

derulate si finalizate. Predarea dosarelor de achizitie publica la arhiva; 

8. Actualizarea programului anual de achizitii publice in conformitate cu rectificarile de 

buget din cursul anului; 

9. Asigurarea legaturii cu toate compartimentele din cadrul primariei in realizarea 

obiectivelor din cadrul programului anual de achizitii; 

10. Intocmirea si transmiterea corespondentei catre toti factorii implicati in atribuirea 

contractelor de achiziti publice (autoritatea de reglementare, operatorii 

economici/ofertanti, etc.). 

 

STAREA SOCIALA 

In anul 2021 numarul persoanelor beneficiare de ajutor social din comuna este de 

32  dosare, in plata, la 31.12.2021. 

Pentru cazuri exceptionale, in conformitate cu prevederile legale, in anul 2021, s-

au acordat un numar de 11 ajutoare de urgenta. 

In cadrul scolilor au fost acordate daruri pentru sarbatorile de iarna - pentru toti 

copiii din comuna Filipestii de Targ scolari si prescolari de pe raza Comunei Filipestii de 

Targ. 
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STAREA MEDIULUI 

Teritoriul administrativ al comunei, in suprafata totala 3.669,02 ha, din care 

2.930,76  ha extravilan, si 738,26 ha intravilan, este format din 5 sate : Filipestii de Targ, 

Marginenii de Jos, Ungureni, Bratasanca si Ezeni. 

Pentru conservarea si protectia mediului in comuna, in anul 2021, ca si in anii 

anteriori, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna, santurile, rigolele si s-au plantat 

flori, arbori si arbusti pe peluze cu ajutorul persoanelor apte de munca, beneficiare a 

venitului minim garantat, precum si cu salariatii din cadrul serviciului local public de 

gospodarie comunala si a utilajelor din dotare. 

Pentru imbunatatirea calitatii mediului din comuna, in anul 2021 avem incheiat un 

contract cu firma  Rosal Grup SA care preia saptamanal deseurile menajere de la populatie. 

Consider ca starea mediului in comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va 

desfasura in sensul sporirii calitati mediului fiind aceea de constientizare a populatiei 

pentru mentinerea unui mediu curat, pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna 

si pentru reciclarea deseurilor refolosibile. 

 

PRIMAR, 

MANOLE AURELIAN 

 

 
 


