RAPORT
asupra activității desfășurate de autoritățile publice din comuna Curcani, județul Calarasi, în
anul 2018, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public
Misiunea autorităților publice locale
În conformitate cu Legea nr. 215/2001, administrația publică locală din comuna Curcani a
soluționat și gestionat chestiunile publice, prin inițiative și hotărâri referitoare la problemele de interes
local.
Administrație
În cursul anului 2018 au fost adoptate 64 de hotărâri ale consiliului local, în cadrul a 20 de
ședințe și au fost emise 524 dipoziții. Niciun act administrativ nu a fost atacat în anul 2018 la
instanțele de contencios-administrativ
În aparatul de specialitate al primarului s-au făcut 3 angajări, respectiv o persoana cu contract
de muncă si 2 functionari publici. A încetat activitatea un funcționar public - concediu creștere copil.
S-au infiintat 8 posturi contractuale in cadrul Unitatii de implementare proiecte finantate din fonduri
externe nerambursabile.
Aparatul Primăriei avea următoarea structură:
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În cadrul departamentului de Registratură s-au înregistrat 6057 de documente, 56 de cereri de
branșare/racordare la apă și 11 solicitări de informaţii în baza Legii nr. 544/2001 privid liberul
acces la informaţii cu caracter public.

Dezvoltare locală edilitară
În cursul anului 2018 s-au realizat mai multe obiective importante pentru
dezvoltatea comunei Curcani. Printre acestea, cele mai semnificative sunt:
 începerea lucrărilor de reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 si Scoala primara
nr. 2;
 extinderea rețelei de apa;
 finalizarea lucrărilor și darea în folosință a gospodariei de apa noua
 demararea procedurilor de licitatie privind proiectul de asfaltare a 8 km de
sosea;
 demararea procedurilor de licitatie privind proiectul de constructia unui
dispensar uman;
 demararea procedurilor de licitatie privind proiectul de canalizare si statie de
epurare;
 demararea procedurilor de licitatie privind proiectul de modernizare iluminat
public;
 achizitia unui buldoexcavator prin proiect finantat AFIR;
 implementarea proiectului ,,Măsuri privind creșterea participării la educație și
prevenirea abandonului” – ID 106886, finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020.
Dezvoltare urbanistică
Pe parcursul anului 2018, s-au eliberat 22 de certificate de urbanism, 3
autorizaţii de construire/desființare.

Economie locală
Creşterea numărului de firme atrage creşterea investiiţiilor, a veniturilor la
buget și, cel mai important, a numărului de locuri de muncă.

Agricultura
Zootehnia este în declin în comuna noastră. Criza economică a amplificat
importanţa sectorului secundar şi terţiar în localitatea noastră, în special în ceea ce
priveşte industria şi serviciile, în detrimentul agriculturii. Terenurile agricole nu mai
aduc profit dacă nu sunt lucrate eficient după tehnici moderne. Preţul terenurilor
agricole a crescut la 5.500 euro/ha în ultimul an.
În cursul anului 2018 s-au efectuat 212 de proceduri pentru vânzarea de
terenuri agricole.

Situaţii de urgenţă
În ceea ce privește anul 2018, voluntarii din cadrul SVSU Curcani au procedat
după cum urmează:
•
•

intervenţii la incendii: 3 dintre care 2 incendii de mirişte şi 1 la gospodării;
o intervenție cu material antiderapant la deszăpezire;

Învăţământ
În decursul anului 2018 s-au realizat lucrări de modernizare a sistemelor de
încălzire la școală și grădiniță și s-a realizat împrejmuirea proprietății la școală. De
asemenea, s-a realizat proiectul tehnic și s-a contractat lucrarea de reabilitare a
clădirii ciclului primar.
Factori care influenţează activitatea din învăţământ:
 relaţiile părinte - elev şi părinte - profesor nu sunt la un nivel
acceptabil de comunicare;
 schimbarea de la an la an a profesorilor, influenţează negativ
procesul educaţional.
 recompense pentru premianţi;
 burse sociale, de merit și de excelență;
 manifestările realizate de şcoală în colaborare cu Primăria;

Stare civilă
In anul 2018 s-au inregistrat un numar de 111 de acte de stare civila din care:
- nasteri
8
- casatorii 30
- decese
73
Au fost intocmite lunar situatii statistice de nastere casatorie si deces si
timise in termen la Directia Teritoriala de Statistica Calarasi si Serviciul Public
Comunitar de Evidenta a Persoanei.
Exista o preocupare permanenta pentru identificarea si punerea in
legalitate cu acte de stare civila si respective acte de identitate a persoanelor de
etnie roma in conformitate cu H.G.430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor si a Planului de masuri nr.
B/134850/21.11.2001 pentru punerea in legalitate cu acte de stare civila si acte
de identitate a populatiei de etnie roma la nivel national.
Asistenţă şi protecţie socială
Asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si a altor persoane,
grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala.
-intocmeste referatele de ancheta sociala si dosarele pe linie de
autoritate tutelara si asistenta sociala
- întocmeşte ancheta sociale pentru judecătorie si tribunal ,politia
municipala, pentru DGASPC, Calarasi si alte instituţii
- tine evidenta nominala a cazurilor de ocrotire a minorilor
problema - 11 cazuri
-intocmeste dosarele privind alocaţia de stat pentru copii - 80 dosare

-intocmeste dosarele privind indemnizaţia pentru creştere a
copilului - 24 dosare
-primeste înregistrează si soluţionează dosare pentru ajutorul social
conform legilor in vigoare si stabileşte cuantumul acestora prin fisa de calcul 342 dosare
-intocmeste rapoartele statistice lunare privind ajutoarele sociale
-tine evidenta însoţitorilor permanenţi ai persoanelor cu handicap
grav de gradul I - 5 dosare asistent personal
-tine evidenta si eliberează laptele praf gratuit pentru copii cu
vârsta cu prinsa intre 0-1 an
- primeşte , înregistrează si soluţionează dosarele privind ajutorul de
încălzire a populaţiei cf. OUG. nr. 3/2005-500 dosare
-tine evidenta dosarelor privind alocaţia complementara si
monoparentala cf. Legii 277/2010 -60 dosare complementare- 7 dosare
monoparentale

Cultură şi activităţi recreative







Biblionet;
8 martie – ziua femeii;
Seara tradițională;
Spectacol de Crăciun;
Seri de colinde;
Biblioteca Comunală:total vizitatori: 300;

Perspective - proiecte
 Implementarea celor 3 proiecte cu finanțare europeană în cadrul PNDR;
 Implementarea proiectului câștigat prin PNDL;
 Proiect tehnic extindere Primărie;
 Licitaţia pentru alimentare cu gaz;
 Finalizarea PUG-ului;
 Implementarea strategiei de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014 –
2020;
 Extindere alimentare cu apa a comunei Curcani;
 Gospodarie de apa noua;
 Asfaltare
 Construirea a doua gradinite noi, la Scolile nr. 1 si nr. 2;

 Reabilitare Scoala nr. 2 Curcani;
 Reabilitare Scoala nr. 1 Curcani si constructie ateliere-scoala;
Primarul comunei Curcani,
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