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 În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu    prevederile Codului 

Administrativ aprobat prin OUG  nr.57/2019, precum şi cu Legea nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informaţiile de interes public,  la fiecare început de an, întocmesc un raport 

de activitate aferent anului precedent, pe care vi-l prezint, aducându-l la cunoştinţă 

cetăţenilor Comunei Măneşti, prin mijloacele de comunicare pe care le -am la dispoziţie: 

pagina de internet www.primaria.manesti@yahoo.com, sau pe pagina Comunei Mănești de 

Facebook. 

 Alături de dezbaterile publice organizate cu cetăţenii, lucrarea de faţă este unul din 

instrumentele prin care, Primăria comunei  Măneşti pune la dispoziţia cetăţenilor,  date 

concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici.  

Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a 

serviciilor publice din subordinea acestuia, fără personalitate juridică. Consider, ca datele 

prezentate în raport,  pot oferi cetăţenilor comunei o imagine generală asupra activităţii 

noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii 

locale.  

 Acest raport nu vreau să reprezinte doar un act administrativ impersonal, ci să fie un 

instrument de informare a cetăţenilor comunei, cu privire la modul şi eficienţa rezolvării 

treburilor publice, a acţiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de 

îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestându-mi 

încă o dată deschiderea şi transparenţa faţă de cetăţean. 

  Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an, calitatea şi eficienţa muncii noastre. Pentru 

atingerea scopurilor propuse am folosit prerogativele conferite de lege, autorităţii executive 

în condiţiile legislaţiei actuale, cu respectarea principiilor fundamentale conferite de lege: 

descentralizare, autonomie locală, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit . 

 Şi în anul 2019, la toate realizările instituţiei, un aport deosebit de important a fost 

adus de întregul aparat de specialitate al primarului şi de personalul serviciilor subordonate, 

care convins de importanta muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru obţinerea 

rezultatelor care vor fi prezentate în continuare.  

          În vederea elaborării politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem 

referire  în prezentul raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori şi s-a continuat 

procesul de eficientizare a serviciilor la nivelul primăriei, nefiind neglijată nici eficacitatea, 

nici calitatea prestaţiilor oferite. În acest interval s-au înregistrat rezultate bune şi foarte 

bune, personalul înțelegând pe deplin responsabilitatea pe care o poartă, atât pentru 

respectarea legalităţii, dar şi pentru a veni în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor, repliindu-

se ca de fiecare dată la cerinţe şi făcând faţă cu succes acestora.  



 
 

 Atribuţiile care îmi sunt conferite prin lege, nu se pot îndeplini decât prin intermediul 

întregii structuri a Primariei, de aceea în calitate de conducator al administraţiei publice 

locale, în acest raport se vor regasi rezultatele tuturor compartimentelor de resort şi ale 

serviciilor subordonate.  

 Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate 

din sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, 

educaţie, sănătate, cultură, tineret, ordine publică, situaţii de urgenţă, dezvoltare rurală, 

evidenţa populaţiei, poduri şi drumuri publice, servicii de utilitate publică, activităţi de 

administraţie social-comunitară.  

 În anul 2019, într-un trend ascendent, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, s-au 

înregistrat un număr de  11479 documente înregistrate faţă de 11230  documente în anul 

2018, pondere mare având solicitările de eliberare adeverinţe şi certificate.  

 O atribuţie importantă a întregului aparat de specialitate, o constituie fundamentarea 

proiectelor de acte normative adoptate sau emise de autorităţile locale, precum şi susţinerea 

materialelor în plenul şedinţelor de consiliu local. 

 În intervalul analizat, am convocat un număr de 10 şedinte ordinare ,  2  ședințe 

extraordinare ale consiliului local  Mănești și o ședință de îndată, am iniţiat un număr de 93  

proiecte de hotărâri, care au fost supuse spre dezbatere Consiliului Local şi aprobate, 

colaborarea excelentă existentă între Primar şi Consiliul local având impact în rezultatele 

întregii instituţii.  

 În anul 2019 am emis un numar de 232 dispoziţii cu caracter nominal sau general, 

marea majoritate venind în întâmpinarea dorinţelor cetăţenilor, nici una din dispoziţiile 

emise nefiind atacată în instanţa de contencios administrativ, aici fiind meritul secretarului 

comunei Măneşti care vizează pentru legalitate actele administrative adoptate sau emise de 

autoritatea publică.  

 Pe data de 8 septembrie 2019, am organizat ediţia  numarul 14  a zilei Comunei 

Mănești - Sărbătoarea  Castanilor.  

            La finele anului 2019 , au fost depistate două cazuri de pestă porcină africană(PPA) 

în satul Coada Izvorului unde s-a intervenit de către Comitetul Local de Sprijin împreună cu 

DSVSA Prahova  și s-au luat toate măsurile care s-au impus. 

  În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ din Comuna Măneşti,  în anul 2019 am 

alocat sume pentru diverse lucrări de reparaţii  la  Şcoala  Gimnazială Ghorghe Diboș 

Mănești,    dorind astfel să asigurăm condiţii decente şi moderne pentru desfăşurarea actului 

didactic, în beneficiul copiilor noştri.   În Consiliile de Administraţie ale unităţilor şcolare 

sunt desemnaţi reprezentanţi ai Consiliului Local şi ai Primarului, precum şi reprezentanţii 

părinţilor.  

 În continuare permiteţi-mi să vă prezint rezultatele instituţiei, pe principalele   

compartimente şi domenii de activitate.  

 

 

                                                    SECRETAR 

            Până la data de 23.10.2019 a fost secretar general al U.A.T. Mănești dl Enache 

Nicolae Mădălin , iar din data de 24 octombrie 2019 a preluat atribuțiile de secretar dna 

Streche-Tudoricu Maria-Irina , Consilier Superior Compartimentul Asistență Socială , care 



 
 

era și înlocuitorul dlui secretar. 

            Aceștia au  colaborat cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului  şi cu serviciile publice județene pentru rezolvarea problemelor autorităţii şi 

elaborarea proiectelor de hotărâri în domeniu şi consultanţă de specialitate cu Consiliul 

Local al Comunei Mănești , Primar și dna Viceprimar, cu compartimentul financiar-

contabil, pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la compartimentele pe 

care le coordonează, în funcţie de specificul lor  și cu  cetățenii în vederea sprijinirii 

inițiativei cetățenești a unor proiecte de hotărâri. 

          Au avizat , pentru legalitate, toate dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului 

local. 

           Au participat la ședințele de consiliului local  Mănești 

          Au asigurat  transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele 

 interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2004 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Au asigurat procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunicarea ordinei de zi, au întocmit procesele-verbale ale şedinţelor de 

consiliu local ,  redactează  hotărârile consiliului local; 

          Au dat curs tuturor cererilor de deschidere a succesiunilor, au răspuns tutror petițiilor 

în termen. 

          

 

                      COMPARTIMENT CONTABILITATE -CHELTUIELI 

 

          În conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, activităţile 

preponderente executate în cadrul compartimentului  Financiar-Contabil – cheltuieli  în 

perioada de referinţă a avut în vedere în principal îmbunătăţirea activităţii de gestionare a 

fondurilor publice la nivel local. 

 Compartimentul Financiar-Contabil – cheltuieli  funcţionează cu un număr de 2 

posturi din care 2 posturi ocupate, începând cu data de 18.03.2019 , acestea asigură 

înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea 

ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a 

patrimoniului aflat în administrare, şi întocmesc contul trimestrial si anual de execuţie a 

bugetului.  

 Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin 

respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de intrare în 

unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate 

în contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu 

planul de conturi pentru instituţiile publice.  

 Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea 

Mare.  Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt 

determinate aritmetic, corect totalizate şi centralizate.  

 Conducerea evidenței tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea 

notelor contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, 



 
 

evidenţierea salariilor pe fişe în baza ștatelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile 

primare pentru operaţiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific. 

 Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, furnizat de SC 

ADICOM SRL Sibiu în baza contractului de asistenţă tehnică de specialitate nr. 

1318/18.03.2010.  

Acesta este un soft integrat care cuprinde următoarele meniuri şi îndeplineşte următoarele 

funcţii: 

  evidenţa mijloacelor fixe cu selectarea grupei şi subgrupei;  

  evidenţa angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată; 

  evidenţa documentelor primare şi a stocurilor (materiale, obiecte de inventar, 

mijloace fixe);   evidenţa operaţiunilor de plată şi încasare derulate prin caseria unităţii 

sau prin trezorerie; 

  urmărire furnizori şi clienţi; 

  evidenţa mişcării fondurilor financiare şi materiale în contabilitate; 

  Registrul jurnal;  

  Registrul numerelor de inventar.  

 Activitatea contabilităţii cheltuieli se împarte în activităţi lunare şi activităţi 

trimestriale. 

 Activitatea lunară a contabilitaţii se  evidentiază dupa cum urmează: 

·întocmirea cererii  de TVA pe cote aferente fiecărei luni în parte , pentru virarea cotelor 

defalcate în Trezorerie de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova cu termen 

de depunere pâna pe data de 10 a fiecărei luni; 

·întocmirea adresei de plaţi restante  şi a adresei contului de execuţie   şi transmiterea 

acestora la  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova  cu termen de depunere pâna pe 

data de 5 a fiecărei luni; 

·întocmirea  monitorizării  cheltuielilor  de personal transmiterea acesteia în format de 

hârtie şi în format electronic precum şi a loturilor aferente acesteia către Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Prahova pâna pe data de 10 a fiecărei luni 

·întocmirea  situaţiilor recapitulative aferente statelor de plata ale salariaţilor din cadrul 

institutiei şi transmiterea acesteia   către Direcţia Generală a Finanţelor  Publice Prahova 

pâna pe data de 10 a fiecărei luni 

·întocmirea situatiei  numărului de personal  din cadrul institutiei şi transmiterea acesteia 

către Direcţa Generală a Finanţelor Publice Prahova pâna pe data de 10 a fiecărei luni 

·întocmirea monitorizării cheltuielilor de investiţii şi   transmiterea acesteia  în format de 

hârtie şi în format electronic  către Direcţa Generală a Finanţelor Publice Prahova pâna pe 

data de 10 a fiecărei luni 

·întocmirea anexei 3 aferentă împumulului pe care institutia la  datorat către  Banca 

Comerciala Română conform contractului nr. 266/18512/19.07.2007, ce a avut  termen de 

finalizare în iulie 2019 şi  transmiterea acesteia  în format de hartie şi în format electronic  

către Direcţia Generală a Finanţelor Publice  Prahova pâna pe data de 10 a fiecarei luni 

·întocmirea Extrasului BVC pe sursa A ( bugetul primăriei) si a extrasului BVC pe sursa 

G(bugetul Clubului Sportiv Măneşti 2013)  şi a bugetului general centralizat şi  

transmiterea acestuia  în format de hârtie şi în format electronic  către Direcţa Generală a 

Finanţelor  Publice Prahova pâna pe data de 10 a fiecărei luni 



 
 

·întocmirea statelor de plata  pâna pe data de 12 a fiecarei luni care implică  realizarea 

următoarelor documente  

  ● pontajul salariaţilor; 

  ●introducerea pontajului în programul de salarii  şi generarea situatiilor 

recapitulative pe   fiecare capitol in parte ; 

  ●introducerea situaţiilor recapitulative în programul de contabilitate  si 

generarea    ordinelor de plată precum şi listarea acestora cu documentele 

justificative specifice lor; 

  ●întocmirea presasajului,  listarea anexelor  şi exportarea bazei de date pentru 

asistenții   personali şi a persoanelor cu indemnizaţii; 

  ●întocmirea cecurilor de ridicare de numerar aferente salariilor; 

  ●programarea tuturor plăților aferente salariilor  în sistemul de raportare 

Forexbug; 

 În ceea ce priveşte salariaţii contactuali  datele acestora referiror la contractul de 

muncă din  cadrul Primăriei se prelucrează în programul Revisal, baza de date exportată 

fiind încarcată pe  site-ul Inspectoratului Teritorial de muncă Prahova. 

·întocmirea  datoriei publice    şi transmiterea acesteia  şi a loturilor aferente  către Directia 

Generală  a Finanţelor Publice Prahova pâna pe data de 10 a fiecărei luni; 

·lunar în cusul anului s-a constituit garanţia  legă pentru salariaţii cu gestiuni, stabilirea, 

reţinerea şi încasarea ratelor lunare şi virarea acestora în conturile de garanţii deschise la 

BCR si Banca Transilvania; 

·lunar până pe 5-10 a fiecarei luni s-a virat împrumutul şi dobânda aferentă contractului de 

credit care s-a aflat în derulare până în luna iulie  2019; 

·în ceea ce priveşte sistemul Forexbug până pe data de 20 a  fiecărei luni trebuiesc întocmite 

şi încărcate electronic următoarele documente: 

-Formularul plaţi restante; 

-Formularul nontrezor ; 

-Formularul balanţa de verificare ; 

·până pe data de 25 a fiecărei luni  trebuie  întocmite şi transmise electronic urmatoarele 

declaraţii: 

- declaraţia D112 – aferentă contribuţiilor şi impozitelor reţinute  salariaţilor; 

- declaraţia M500-  datele referitoare la salariaţi conform legii 153/2017; 

- declaraţia P2000- referitoare la încarcarea tuturor datelor tuturor cetățenilor de pe raza 

comunei în sistemul Partimven pentru verificarea încrucişată a datelor pe site-ul 

Ministerului Finanţelor Publice; 

· la sfarşitul fiecărei luni are loc închiderea lunară  şi anume: 

- se înregistrează amortizarea lunară ; 

-se face nota contabilă şi procesul  verbal de predare primire a tuturor obiectelor de inventar 

şi a mijloacelor fixe intrate în gestiune; 

-se calculează consumul de motorină şi se face nota contabilă; 

-se înregistrează extrasul de cont de la BCR, actualizându-se soldul creditului la cursul 

BNR; 

-se introduce execuţia bugetară din trezorerie şi se verifică cu plățile efectuate în program ;

  



 
 

 Pe langă activitatea lunară a contabilitaţii cheltuieli la trimestru se  mai întocmesc 

urmatoarele documente: 

·bilanțul fiecărui trimestru în parte: 

·întocmirea şi încaracarea electronică a următoarelor formulare în sistemul Forexbug: 

* anexa 40-F1125- Situația activelor şi datoriilor financiare; 

*anexa 19 -F1114 Situația plaţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota parte aferentă 

cheltuielilor finanţate din FEN postaderare 

*anexa 27-F1122 Situaţia plaţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56 si titlul 58) 

 *anexa 28-F1123 Situaţia plaţilor efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu  

finanţare rambursabilă";  

 În cursul anului 2019 până la data de 31.12.2019, au avut loc un număr de 8 

rectificări bugetare. 

 Rectificarea de buget implică întocmirea următoarelor documente: 

·modificarea sumelor în programul de buget pe fiecare capitol şi alineat în parte, după care 

generarea loturilor pentru verificarea lor la Adimistrarea Finanţelor Publice Prahova; 

·listarea bugetului în 3 exemplare  care sunt  înaintate după cum urmează: unul la 

Administaţia Financiara, unul la Trezoreria Boldeşti Scăieni şi unul rămane în cadrul 

Primariei; 

·întocmirea listei de investiţii aferente secţiunii de dezvoltare; 

·întocmirea proiectelor de angajamente a listei de investiţii; 

·întocmirea situaţiilor angajamentelor legale  aferente proiectelor de angajamente; 

·întocmirea notei justificative; 

·întocmire cereri deschiderea de credite ; 

·întocmire  dispoziţii de repartizare credite; 

·întocmirea  centralizatorului dispoziţiilor de repartizare credite ; 

·întocmire  dispoziţii de retrageri de credite dacă este cazul ; 

·întocmirea  centralizatorului dispoziţiilor de retrageri de  credite  dacă este cazul ; 

·importarea bugetului pe sistemul Forexbug pentru validarea acestuia;  

 Conform execuţiei la data de 31.12.2019 ,  din execedentul anului 2018 s-au cheltuit 

1.392.291,76 lei  astfel Comuna Măneşti are un excedent pe secţiunea de dezvoltare de 

481.774,35 lei, iar pe secţiunea de funcţionare de 480.901,67 lei. 

 Până pe data de 31.12.2019 au fost întocmite un număr de 1430 de ordine de plată 

care sunt însoțite de propunere bugetară, angajament bugetar şi ordonanţare de plată  

acestea fiind  programate în sistemul de raportare Forexbug pe fiecare furnizor în parte.

  

 Din lista de investiţii din totalul de 25 de obiective de investiţii până la 31.12.2019 s-

au realizat un număr de 18 obiective  şi anume: 

 -Achiziţionare remorcă-cisternă vitanjare cu kit de stingere incendiu; 

 -Construcţie școala P+1 , anexa sat Măneşti (depunerea şi incasarea cererilor de 

rambursare, transmiterea primei cereri de plată – în derulare ADR SUD MUNTENIA); 

 -Realizare sistem de alimentare cu apa  și stație de tratare a apei în Com 

Mănești(depunere și încasare situație de plată nr. 1, depunerere spre decontare situatie de 

plata nr. 2 - investiție în derulare (MLPDA); 



 
 

 -Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor în Com Măneşti(avize-

investiţie la care așteptăm finanțarea )  

 -Întocmire carte tehnică şi expertiză tehnică privind Școala cu clasele I-IV şi 

grădiniţa Coada Izvorului; 

 -Achiziţionare complex echipamente de joacă copii; 

 -Proiectare şi lucrări de extindere sala multifuncţională sat Zalhanaua; 

 -Proiectare şi execuţie extindere reţea gaze naturale în comuna Măneşti, sat Băltiţa 

(avize-investiţie în derulare); 

 -Extindere sistem de alimentare cu gaze strada Livezilor, sat Măneşti (autorizație – în 

derulare); 

 -Extindere sistem de alimentare cu gaze strada Canalului, Izlazului şi Bisericii sat 

Zalhanaua (în derulare- stadiu de proiectare); 

 -Amenajare teren sintetic Gura Crivăţului; 

 -Modernizare iluminat public Comuna Măneşti, suma de 197.283,56 lei finanţată prin 

contract de asociere cu Consilul Judeţean Prahova; 

 -Documentaţie tehnică obţinere autorizaţie de securitate la incendiu, 

 -Măsurători topografice şi parcelări terenuri, 

            - PUG Localităţi – in derulare 

 -Proiectare şi execuţie Construire punte pietonală peste râul Cricovul Dulce în sat 

Coada Izvorului 

            -Studiu de fezabilitate săli multifuncţionale sat Coada Izvorului şi Zalhanaua, 

            -Amenajare (reabilitare) drumuri comunale şi platou parcare primărie. 

 În exercitarea atribuţiilor ce ne revin, am colaborat cu urmatoarele instituţii:  

·Trezoreria Boldesti Scaieni; 

· Administraţia Finanţelor Publice Ploiesti ; 

· Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Ploiesti; 

·Consilul Județean Prahova;  

·Casa județeană de sănătate Prahova; 

·ITM Prahova; 

· Banci comerciale – CEK BANK , BANCA TRANSILVANIA , BCR; 

 

 

 

                                 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  

 

    În anul bugetar 2019 au fost supuse vizei CFPP un numar de 1430 ordine de plată , 

pe statele de plată ,pe situațiile recapitulative de la salarii, pe pontajele de la state,  pe 

contractele de lucrării, contractele de prestări  de servicii, pe comenzi,  borderourile de 

repartizare de credite,  cererile de deschidere de credite,  pe lista de investiții de la buget , 

pe statele de plată cu cheltuieli materiale, pe actele adiționale , pe fișa de calcul al ajutorului 

social.    

  De asemenea s-au supus vizei de CFPP  următoarele lucrării: 

         -Deschideri de credite 

         -Borderou dispoziţii bugetare 



 
 

        -Repartizări/ retrageri de credite 

        -Virări de credite bugetare 

        -Nota justificativă pentru deschiderea  de credite 

        -Dispoziţii bugetare de repartizare /retragere credite 

        -Cereri  de  deschidere de credite 

        -Lista obiectivelor de investiţii 

        -Toate contractele pe care Comuna Mănești le are în derulare. 

       -În anul 2019 au fost aprobate un număr de  8 rectificări de Bugete venituri   şi 

cheltuieli   (se supun vizei CFPP proiectele de angajament , lista de investitii) 

      -Contracte de prestării servicii , contracte de furnizării de servicii, contracte de lucrării  

etc. 

  

                    CONTABILITATE VENITURI  , TAXE ȘI IMPOZITE 

 

            În   anul 2019,  activitatea  de gestiune și  încasare  a impozitelor și taxelor locale  s-

a desfășurat  privind impozitele și taxe  locale  , conform   Legii 227 /2015 privind  Codul 

fiscal cu modificările și completările ulterioare , Legii 207 /2015 privind  Codul de 

procedură fiscală  cu modificrăle și completările ulterioare și H.C.L.  nr. 84 /18.12.2018.                  

 Activitatea s-a concretizat  în constatare, stabilirea,  impunerea,   incasarea / 

urmarirea  și executarea  silită  a debitelor  provenite din impozite și taxe  locale, de la 

persoanele fizice  și juridice , reglementate  de  Legea 227/2015 privind Codul  fiscal  și 

centralizarea  veniturilor  în evidența contabilă. 

  În cursul anului 2019, evidența fiscală, nominală  și centralizată  a fost  condusă  cu 

ajutorul  Programului  DATIS Impozite  și taxe -persoane  fizice, Programului  Impozite și 

taxe -persoane  juridice si Programul  chirii/ concesiuni – persoane  fizice  și  juridice, in 

vederea  stabilirii, impunerii, încasării și urmăririi debitelor, privind impozitele și taxele 

locale, iar evidența contabilă  nominală și centralizată , pentru partea  de venituri  a  fost 

condusă cu  Programul  ADICOMSOFT  de contabilitate, nominal pe debitori și centralizată 

pe conturile de venituri. 

 Începand cu  01.01.2019 pana la  data de  31.12.2019  au fost emise  și soluționate  

un număr de documente , dintre care : 

·Certificate fiscale  pentru persoane fizice si juridice - un numar de 1.200 cereri recalculare  

impozit  pe clădire  și teren , modificări  ale bazei de date (in urma  planurilor cadastrale )în 

numar de 478 Instituțiilor   publice: Politie, Judecatorie, executori bancari,  executori  

judecătorești, A.N.F.   în număr de 410 

                          -Solicitări de informații de la diferite  institutii publice  în vederea  clarificării și stablilirii  

reale  a situației  fiscale în număr de 210 

                         -Adrese către  agenții  economici  emise în vederea  clarificării situației patrimoniale  a  

acestora , în cazul  constatării  unor neconcordanțe  și în cazul  în care a  constatat  lipsa 

documentelor  justificative(acte  de dobândire, balanțe de verificare , certificate de  

inregistrare  )în număr de 140 

                        -S-au introdus  în baza de date fiscală  și contabilă   un număr de 115  procese verbale de 

contravenție, în vederea încasării  și urmăririi acestora. 

                     -În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019,  în cadrul compartimentului am înregistrat  4.900  



 
 

operări în baza  de date , constând  în  completări,  modificări, înregistrări, încetari  de 

matricole : teren, clădire , mijloace de transport și amenzi. 

                        -S-au  întocmit  un număr de  4.580 de inștiințării/decizii de plată , pentru contribuabilii: 

persoane  fizice  și juridice 

·-S-au  primit și verificat 115  dosare- depuse  de persoane fizice  și juridice  care au 

solicitat  scutirea  de la plata impozitului( persoane cu handicap grav, accentuat  , cu 

invaliditate de gradul I , reprezentanții minorilor- persoane cu handicap, veterani  de razboi 

, văduve de veterani, persoane scutite  conform prevederilor legale ,etc.)                                   

                        -Sau întocmit 679 borderouri de scădere -bonificație , pentru  persoane fizice și juridice 

·S-au întocmit  un numar de 56 de referate  în vederea  restituirilor/ compensărilor  și 

reglărilor,  aferente  persoanelor  fizice și juridice de sume virate  eronat sau provenite în 

urma  modificării situației fiscale 

·S-au  emis  un număr de 290  de titluri executorii  și somații  de plată , pentru persoane 

juridice 

                        -S-au  înființat  un numar de  25 de  popririi  pe conturi bancare, pentru persoane juridice 

                        -S-au   întocmit  4 dosare  , pentru înscrierea la masa credală , a creanțelor fiscale   

datorate  bugetului local  de către  persoanele  juridice    

                        -Au întocmit  Raportul de specialitate privind   stabilirea impozitelor și taxelor locale în 

vederea aprobării Consiliului Local,  pentru  impozite și taxele locale , conform legislației 

în vigoare. 

                       -Au întocmit  Raportul de specialitate privind   aprobarea  Bugetului  local annual  și 

estimările-Partea de venituri 

                       - Au întocmit Situația contabila -partea de venituri -în vederea   raportării situației  

,,Darea  de seamă “ trimestrială 

                       -Au întocmit  procese verbale  de verificare  , inopinant a  numerarului din casă. 

                       -Zilnic  se verifică  registrul de casă , cu  încasarile  aferente  borderoului desfășurător  al 

încasărilor  

                       -Se efectuează  verificarea  încasarilor  din  casă și banca ,  aferente evidenței  fiscale cu 

încasările din contabilitate  și execuția  din  Trezorerie  

·-Se întocmesc  procesele verbale de verificarea a stării de insolvabilitate  , pentru debitele  

înscrise în evidentă separată. 

·-Particip la  inventarierea anuala al patrimoniului 

·- Au primit un numar de 137 de adrese, de la diferite  instituții publice , care se 

înregistrează  în registrul de petiții -Impozite și taxe, după care se  rezolvă în termenul legal 

și se comunică ( cu confirmare de  primire ) petiționarilor.   

Activitatea pe  parcursul anului a fost direcţionată în vederea realizării cu 

operativitate şi eficienţă a acestor sarcini specifice concretizându-se în special  pe încasarea 

veniturilor fiscale și nefiscale  în anul 2019   dupǎ cum urmeazǎ: 

 

                                                 

Denumire indicator Prevederi  

Buget-lei 

Incasări  

Realizate -lei 

 

      % 

                        2    



 
 

Venituri  fiscale /nefiscale  4729400 4564025 97.00% 

Impozit pe venit transfer  imobiliar 145000 146764  

Cote defalcate din impozitul pe venit 438000 427788  

Sume alocate din cote defalcate 754000 753976  

Sume repartizate din fond Cons Jud 103400 82455  

Impozitul şi taxa pe clădiri pers fizice 

 

72000 78540  

 Impozitul şi taxa pe clădiri pers juridice 63000 65323  

Impozitul şi taxa pe teren pers fizice  72000 74473  

Impozitul şi taxa pe teren pers juridice  31000 35274  

Impozitul şi taxa pe teren extravilan 149000 108471  

Sume defalcate din t.v.a. 2198000 2137031  

Taxe  auto pers fizice 110000 122514  

Taxe  auto pers juridice 110000 101664  

Taxe judiciare de timbru 51000 57244  

Venituri din concesiuni/chirii 219000 223688  

Venituri din amenzi 200000 223688  

Donatii si sponsorizari 14000 14000  

  

  Încasările au  fost efectuate cu ajutorul  Programului  DATIS - Impozite  și taxe -

persoane  fizice, persoane  juridice și Programul  chirii/ concesiuni – persoane  fizice  și  

juridice. 

•Începând cu  01.01.2019  pana la  data de 31.12.2019  s-au emis    un număr de 5324 

chitanțe  fiscale , pentru persoane fizice  și juridice , care și-au achitat impozitele și taxele  

locale 

•s-au eliberat un numar de  1.100 adeverințe din  Programul  Patrimven  în vederea 

executării silite , pentru  Compartimentul  impozite și pentru  Compartimentul Asistență 

socială . 

                          -s-au primit spre încasare și urmărire  un  număr de 675 de procese verbale  de contravenție, 

pentru persoane fizice și juridice 

                          -s-au  emis  un număr de 675 de inștiințări de plată  pentru  procesele verbale  de 

contravenție, aferente persoanelor  fizice și juridice 

                          -s-au  întocmit  și expediat  un număr de  8.600 tiluri executorii și 8.600 somații pentru  

persoane fizice , aferente debitelor restante  pe clădiri, teren , auto și amenzi    

                        -s-au  întocmit  158 de dosare de executare , în vederea  recuperării debitelor restante,  prin 

inființare  de  popririi a  disponibilităților pe conturi bancare, pensii și salarii 

                        -s-au întocmit 158 de instiințării, către persoanele fizice , prin care li s-a comunicat  că  nu 

și-au  achitat în termenul  legal  impozitele , drept pentru  care  conturile vor fi 

indisponibilizate 

•s-au întocmit  18 dosare de insolvabilitate 

•participarea  la inventarierea  anuala    



 
 

•Dna casieră   se deplasează în teren , în satele:Mănești, Coada Izvorului, Băltița , 

Zalhanaua și Gura Crivățului pentru încasarea impozitelor și înmanarea  inștiințărilor de 

plată , titlurilor executorii și somații. 

•depune încasările conform  foilor de vărsământ  la Trezorerie  

•ridică și  distribuie  drepturile  bănești  aferente salariaților  lunar  

•ține evidența  chitanțierilor  

•întocmește situația  lunară privind  încasarile efectuate    

•       

                

 

                                      COMPARTIMENT  URBANISM 

 

          Activitatea Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Primăriei comunei Manesti se desfăşoara conform organigramei aprobata prin HCL, prin 

compartimentul de specialitate al Primarului”Urbanism” respectiv consilier superior Ilie 

Anisoara  

         În vederea emiterii corecte a actelor administrative , precizez o parte din legislație 

care stă la baza acestui serviciu, cea mai mare parte a lor suferid modificări și completări 

recent: 

          -Legea nr.50/1991 republicata, modificata si completata- privind autorizarea 

lucrarilor in constructii; 

    -Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare-privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism; 

       -Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.350/2001-privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a 

documentatiilor de urbanism; 

           -HGR 525/1991-republicata, modificata si completata-privind Regulamentul general 

de urbanism; 

           -Legea 10/1995-privind calitatea in constructii, reactualizata, modificata si 

completata; 

           -Legea nr.287/2009, republicata, modificata si completata-privind Codul Civil; 

           -Codul admiistrativ; 

          - Legea nr.52/2003- privind transparenta decizionala in administratia 

publica,republicata, modificata si completatata, Legea nr.544/2001 actualizata in 2016-

privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si alte acte legislative si 

dispozitii legate de acest sector de activitate cum este si Dispozitia nr.82/11.04.2017 emisa 

de dl.Primar Constantin Nitoi prin care sunt desemnata sa efectuez activitatea de control, 

constatare si sanctionare a contraventiilor si urmarire a discimplinei in constructii pe 

teritoriul administrativ al UAT Manesti. 

                  Principalele activităţi desfăşurate de copartimentul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului in perioada raportata sunt:                                                                                

  -obtinere avize pentru emitere CU si AC de la Consiliul judetean Prahova-Institutia 

Arhitect Sef, privind realizarea unor obiective de utilitate publica ,precum si pentru cladiri 

cu alta destinatie decat locuire si anexele acestora din intravilan,atat petru persoane fizice 



 
 

cat si pentru persoane juridice :    

   -eliberarea unui numar de 68 certificate de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de 

construire  pe baza documentaţiilor depuse conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare pentru: locuinte si anexele acestora,bransamente 

de gaze si de energie electrica,pentru desfiintari constructii, certificate de urbanism 

pentru alipiri,dezmembrari sau rapoarte de evaluare a terenurilor, din care 4 de interes 

local ( realizare sistem centralizat de apa si statie de tratare in comuna 

Manesti,desfiintare cladiri anexe din curtea scolii Manesti,extindere retea gaze 

naturale pe str,Livezilor din satul Manesti,punte pietonala peste Raul Cricov,satul 

Coada Izvorului,extindere retea distributie gaze aturale in satul Baltita,desfiitare anexe 

scoala Zalhanaua,extindere sala multifunctionala satul Zalhanaua); 

    -s-au emis un numar de 64 autorizaţii de construire/desfiintare atat pentru constructii cat 

si bransamente de gaze naturale si bransamente electrice,  în conformitate cu 

prevederile aceleiaşi legi .De interes local au fost urmataoarele: autorizatie de 

construire pentru scoala din Manesti,extindere sala multifunctionala satul 

Zalhanaua,realizare sistem de alimentare cu apa si statie de tratare comuna 

Manesti,spatii anexe parter pentru spatiul de agrement proprietar SC Coni SRL din 

Manesti,extindere conducta gaze naturale joasa presiune str.Livezilor din satul 

Manesti, punte pietoala peste Raul Cricov in satul Coada Izvorului,extindere retea 

gaze naturale in satul Baltita,extindere retea distributie gaze naturale joasa presiune 

str.Morii,comuna Manesti. 

   -efectuarea recepţiilor la finalizarea lucrărilor de construcții, regularizarea taxei de 

construire atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice  si aducerea la 

cunostinta prin adrese scrise sa declare constructiile realizate la compartimentele 

agricol, impozite si taxe locale, ISC Prahova ,precum si recomandarea de inscriere in 

cartea funciara  a constructiilor edificate.  

  - membru comisie  si participant la receptiile  privind investitiile la nivelul UAT Manesti, 

  -întocmirea certificatelor de atestare a edificării construcţiilor, în vederea notării acestora 

în Cartea      Funciară, precum si a altor dovezi si certificate solicitate de persoane 

fizice si juridice cu privire la anumite  imobile amplasate pe raza UAT Manesti. 

  -efectuarea periodica a controalelor pentru prevenirea si intrarea in legalitate in cazul in 

care s-au incalcat prevederile Legii 50/1991, atat la persoanele fizice cat si la 

persoanele juridice,  

·  -rezolvarea cererilor şi petiţiilor in termenul prevazut de lege numai dupa ce s-a constatat 

in teren daca sesizarile au fost intemeiate sau nu,mentionez faptul ca sectorul de activitate in 

cursul anului 2019 a fost  verificat de 3 ori de reprezentantul Inspectoratului de Stat in 

Constructii Prahova si de 2 ori de reprezentantul Consiliului Judetean Prahova-Institutia 

Arhitectului Sef, respectiv reprezentantul Institutiei prefectului judetului Prahova,urmarind 

modul de organizare a structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii si 

autorizarii lucrarilor de constructii in cadrul Primariei comunei Manesti, controale in urma 

carora nu au fost constatate nereguli sau abateri de la prevederile legale in vigoare. 

·comunicarea lunara la ISC si Directia de Statistica Prahova,a tuturor situatiilor legate de 



 
 

Legea 50/1991, a strategiei de dezvoltare a comunei sau fisa localitatii. 

întocmirea rapoartelor de specialitate necesare proiectelor de hotărâri pentru Consiliul 

Local al comunei Manesti cu privire la acest sector de activitate; 

  - conform fisei  postului,  am indeplinit si alte sarcini de serviciu in afara celor legate strict 

de compartimentul urbanism,  un exemplu fiind participarea la  efectuarea inventarierii 

bunurilor ce apartin patrimoniului  comunei Manesti (respectiv mobile  si  imobile) 

  -nu intamplator relatez spre finalul raportului de activitate o mare problema cu care ne 

confruntam, baza acestui compartiment si de care sunt convinsa ca aveti cunostinta.Este 

vorba de Planul de Urbanism General si Regulamentul Local de Urbanism.Inca din anul 

2008 au fost demarate procedurile de intocmire a documenatiei. Incepand cu anul 2011 

documentatiile au fost depuse in vederea obtinerii AVIZULUI UNIC din partea 

Comisiei Tehnice de Avizare Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice-

Judetul Prahova. Din nefericire dupa luni sau ani documentatiile au fost restituite 

deoarece  unele avize se expirau,  legislatia se modifica si chiar factorul uman a 

contribuit ca aceast aviz sa intarzie. In acest moment s-a reluat refacerea intregii lucrari, 

S-au obtinut principalele avize,a intrat in dezbatere publica iar in prezent la afla la CJ 

Prahova, pentru comisia CTATU. Daca va informez ca au fost facute nenumarate 

demersuri verbale si scrise, din partea conducerii primariei si a firmei de proiectare, nu 

ne onoreaza cu nimic  deoarece  PUG-ul si RLU-lul cel reactualizat al localitatii 

Manesti poate fi aplicat numai dupa aprobarea sa prin adoptarea HCLManesti (ultimul 

act administrativ). 

     -în prezent si pentru viitor doresc  sa acumulez mai multe cunostinte  pentru a le pune in 

aplicare si a imbunatatii  activitatea  compartimentului  de specialitate si a intregii 

activitati executive a Institutiei „Primaria  Manesti „ reprezentata  si condusa  de 

dl.Primar  Constantin  Nitoi. 

   

 

 

                                    COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE  

 

 Activitatea Compartimentului Achiziţii publice constă în următoarele: elaborarea 

documentaţiilor în vederea iniţierii procedurilor de achiziţii publice de lucrări, servicii, 

furnizare produse, desfăşurarea licitaţiilor la nivelul instituţiei în urma publicării pe SEAP a 

procedurilor, corespondenţa cu operatorii economici în ceea ce priveşte soluţionarea 

contestaţiilor depuse în termenele legale, atribuirea contractelor prin evaluarea ofertelor 

depuse de operatorii economici conform Legii 98/2016 privind e achiziţiile publice,  de 

către Comisia de evaluare constituită prin Dispoziţia primarului , în cadrul fiecărei 

proceduri, prevederile HG 395/2016 de aplicare a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, 

precum si Legea 101/2016.. 



 
 

           În anul 2019 până la sfârșitul lunii septembrie2019 postul de achiziții publice a fost 

ocupat de dl Vișoiu Marian Sorin , iar de la plecarea dânsului , atribuțiile au fost delegate 

dnei Roman Ramona Mihaela. 

            În anul 2019 la nivelul  comunei Măneşti s-au finalizat următoarele obiective de 

investiţii: 

             - lucrari de extindere sala multifunctionala sat Zalhanaua 

            - atribuire contract fonduri europene scoala Manesti si inceperea lucrarilor 

            - atribuire contract si demarare lucrari pentru realizare sistem alimentatre cu apa 

comuna Manesti 

            - amenajare teren sintetic sat Gura Crivatului 

            - amenajare platou parcare primarie 

            - infiintare servicu de evidenta a populatiei 

            - s-a semnat contractul de cofinantare a investitiei de extinderea reţelei de 

alimentare cu gaze în satul Zalhanaua ( strazile Canalului, Islazului si Bisericii)  

            - s-a achizitionat si montat loc de joaca la gradinita Manesti 

            - s-a completat cartea tehnica a cladirii si expertiza tehnica privind Scoala cu clasele 

I – IV si gradinita Coada Izvorului. 

- s-a incheiat contractul pentru executarea puntii pietonale peste raul Cricovul Dulce, 

in satul Coada Izvorului – proiect finalizat 

În afara investiţiilor menţionate anterior, s-au aprovizionat bunuri materiale şi s-au 

executat reparaţii şi verificări la unele clădiri, astfel: 

            - înlocuirea materialelor de pavoazare (steme, staguri, panouri de afişaj) 

            - verificarea şi executarea unor lucrări de întreţinere la sistemul de alarmare în cazul 

situaţiilor de urgenţă; 

            - actualizarea periodică a documentelor necesare Sistemului Centralizat Intern de 

Management; 

            De asemenea, în aceasta perioadă s-a acordat o atenţie deosebită şi activităţilor 

intretinere si reparare a utilajelor de mica mecanizare pentru lucrarile zilnice de întreţinere a 

spaţiilor verzi, sălilor multifuncţionale, clădirilor şi altor obiective cu costuri minime şi cu 

implicarea angajaţilor serviciului de gospodarire locală al comunei, precum şi a  

persoanelor care beneficiaza de ajutor financiar din partea primăriei. 

 



 
 

 

                SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ   A  

                                                PERSOANELOR MĂNEȘTI 

           Actele normative, instrucţiunile şi radiogramele DEPABD transmise prin FTP în 

trimestrul IV 2019 privind evidenţa persoanelor au fost înregistrate, studiate , vizate şi puse 

în aplicare de către personalul SPCLEP Mănești. 

          În cursul trimestrului IV 2019 a fost desfăşurate activităţi de distribuire a actelor 

normative specifice evidenţei persoanelor prin afise afisate la avizierele si scolile din 

localitățile din comună. 

 În cursul trimestrului IV 2019 au fost primite şi înregistrate de către lucrătorii 

SPCLEP Mănesti un număr de 234 cereri din care: 213 cereri pentru eliberarea cărţilor de 

identitate, 6 cartii de identitate provizorii, 5 cereri cu procură specială, 1 carte de identitate 

prin DEPABD, 1 cerere schimbare de domiciliu din străinătate in Romania şi 8 cereri pentru 

înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. 

       Verificarea şi avizarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate si a celor pentru 

înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei. 

          Înmânarea cărţilor de identitate 

Raportarea activităţii la ghişeu şi a situaţiei zilnice. 

     Întocmirea şi transmiterea lucrărilor, lunare şi trimestriale la D.J.E.P. şi B.J.A.B.D.E.P. 

Prahova. 

         Cooperarea cu organele de poliţie locală în vederea diminuării numărului de 

restanţieri (se va urmări primirea rezultatelor verificărilor realizate în teren de către poliţiştii 

de ordine publică ). 

 

 

   ACTIVITATEA PE LINIE DE STARE CIVILĂ PE ANUL 2019 

 Înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă. 

             În   trimestrul 2019 compartimentul de stare civilă din cadrul SPCLEP Mănesti  a 

întocmit 2 act de naştere, 23 acte de căsătorie şi 38 acte de deces, ocazie cu care au fost 

completate şi eliberate certificatele de stare civilă aferente  . 

Eliberarea la cerere sau din oficiu a certificatelor de stare civilă. 

    În cadrul compartimentului de stare civilă  au fost soluţionate toate cererile pentru 

eliberarea certificatelor de stare civilă.  Astfel au fost eliberate la cerere şi la solicitarea altor 

primării un număr de138 certificate după cum urmează: 23 certificate de  naştere ,39 

certificate de căsătorie  76 certificate de deces şi 0 extrase multilingve. 

 Completarea şi eliberarea livretelor de familie 

     În cursul anului 2019 au fost completate şi eliberate un număr de 8  livrete de 

familie ca urmare încheierii  căsătoriei şi la cererea solicitanţilor. 

Întocmirea si transmiterea dosarelor  pentru obţinerea avizului  la Consiliul Judeţean 

Prahova ,DJEP pentru transcrierea în registrele de stare civila române a actelor încheiate în 

străinătate  

       În cursul anului 2019 au fost întocmite 2 dosare de transcriere pentru  certificat de 

naştere ,eliberate de autorităţile străine. 

Întocmirea dosarelor pentru rectificarea unor rubrici din actele de stare civilă si transmiterea 



 
 

dosarelor  pentru obţinerea avizului  la Consiliul Judeţean Prahova –DJEP.  

        În cursul anului 2019  au fost înregistrate 3 cereri de rectificare a unor rubrici din 

actele de stare civilă . 

Soluţionarea cererilor pentru eliberarea extraselor de stare civilă. 

   În anul 2019 au fost intocmite şi transmise 5 extras după actul de naştere, 2 dovezi de pe 

acte de stare civilă, 3 extrase după acte de căsătorie şi 4 extras după actul de deces.  

 

                                                      POLIŢIA  LOCALĂ  

  

 În perioada de referință,  Poliția Locala, in baza Legii 155/2010 a Politiei locale, si a 

HG1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, si-

a desfasurat activitatea cu un efectiv de 2 functionari publici specifici, respectiv politisti 

locali. 

 Politia Locala a comunei Manesti lucreaza permanent la indeplinirea obiectivului de 

asigurare a ordinii si linistii publice, fiind prezenta in mijlocul cetatenilor comunitatii 

noastre si descurajand astfel producerea faptelor antisociale cu un program de 8 ore atat pe 

timp de zi cat si pe timp de noapte. 

 Prin deschiderea fata de cetateni, politistii locali au preluat sesizari venite de la 

acestia si, in functie de obiectul sesizarii, politistii locali le rezolva pe loc, se adreseaza 

Politiei Nationale, sau le aduc la cunostinta conducerii Primariei comunei Manesti, spre 

solutionare.  

 In conformitate cu prevederile cap.III din legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, 

aceasta are atributii in urmatoarele domenii prioritare: al ordinii si linistii publice, precum si 

al pazei bunurilor, al circulatiei pe drumurile publice, al disciplinei in constructii, al 

afisajului stradal, al protectiei mediului, al activitatii comerciale prestate in comuna si al 

evidentei persoanelor.  

                                        ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ 

  

 Poliţia Locală a lucrat permanent la îndeplinirea obiectivului de asigurare a ordinii şi 

liniştii publice, fiind prezentă în mijlocul cetăţenilor comunităţii noastre, descurajând astfel 

producerea faptelor antisociale. Prin deschiderea faţă de cetăţeni, poliţiştii locali au preluat 

încă din teren sesizări venite de la acestia; în funcţie de complexitatea sesizărilor, agenţii 

trec la rezolvarea lor sau cer sprijin şi îndrumare de la conducerea instituţiei.  

 Poliţiştii locali au participat la asigurarea menţinerii ordinii publice cu ocazia 

desfăşurarii tuturor manifestarilor cultural-artistice, sportive şi religioase din comună. 

Totodată au participat la măsuri de ordine fiind primii care au ajuns la faţa locului în cazul 

mai multor incendii de vegetaţie produse pe terenurile agricole aferente comunei.  

  Poliţiştii locali au accentuat, în special în timpul nopţii, patrularea pe tot teritoriul 

comunei, cu accent pe zonele cu risc de infracţionalitete, precum şi pe timp de zi în special 

în zonele instituţiilor de învăţământ. 

             Poliţiştii locali au  dat 3 avertismente scrise în anul 2019 , au rezolvat 27 de 

raclamații favorabil. 

 Compartientul de poliţie locală participă frecvent la acţiuni comune cu organele ale 

poliţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, îndeplinesc , prin 



 
 

cumul, activităţile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi alte activităţi stabilite de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Pentru aceasta activitate s-a preocupat şi de achizitionarea materialelor specifice 

încadrării structurilor de voluntari, precum şi a celor necesare prevenirii şi stingerii 

incendiilor. 

  

                        COMPARTIMENTUL  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ   

                                      ŞI AUTORITATE TUTELARĂ 

 

 Misiunea compartimentului de asistenţă socială  este de a asigura activitatea de 

prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele aflate în dificultate în scopul 

îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora. Obiectul de activitate al acestui compartiment il 

constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe şi servicii specializate de protecţie a 

persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate 

şi un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii 

un mod normal şi decent de viaţă. 

             Compartimentul asistență socială este acreditat de către  Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

 Activitatea compartimetului s-a desfăşurat în concordanţă cu dispoziţiile legislative 

şi a constat în:  

 - efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii implicaţi în procese de divorţ şi 

încredinţare, reîncredinţare, stabilire program de vizitare etc.  

 - rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, a organelor de poliţie, 

penitenciarelor, cât şi a spitalelor de psihiatrie prin efectuarea anchetelor sociale;  

 - asistarea persoanele vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii 

contractelor de întreţinere conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice;  

 - monitorizarea minorilor asupra carora s-a instituit tutela prin instanţa de judecată; 

- efectuarea de anchete sociale cu privire la persoanele condamnate care au depus 

cerere de întrerupere a executării pedepsei; 

 - efectuarea anchetelor sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei; 

 - efectuartea anchetelor sociale şi a dispoziţiilor pentru acordarea ajutoarelor de 

urgenţă pentru persoanele aflate în dificultate;  

 - desfăşurarea de activităţi în cadrul biroului concretizate în înregistrarea şi redactarea 

lucrărilor, a opisurilor, scăderea acestora şi îndosarierea lor. 

                   SINTEZA  ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 

 

 Compartimentul de Asistență Socială funcţionează în cadrul Primăriei Mănești , 

Județul Prahova acordând servicii sociale primare , în condiţiile prevăzute de lege, asigură 

aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror 

persoane aflate în nevoie. 

Venitul minim garantat 



 
 

În luna ianuarie 2019 existau un număr de 13  familii sau persoane singure 

beneficiare de aceast beneficiu social ; în decursul anului 2019 s-au primit 8 cererii noi , au 

încetat pe parcursul anului 4 dosare  iar în luna decembrie 2019 au fost în plată 17  familii,.                                                                        

Pentru plata acestor persoane se prelucrează lunar o serie de acte prin care se 

dovedeşte că sunt îndreptăţiţi să beneficieze de ajutorul social; o parte din aceste acte sunt 

înaintate lunar la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova , instituţie care 

efectuează plata ajutorului social. 

Ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare: 

• acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme au fost  în numar de 5  . 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne: 

( pentru două categorii de beneficiari : cei cu ajutor social si cei fară ajutor social ), în 

perioada sezonului rece , pentru cei fără ajutor social s-a făcut prin transfer de la bugetul de 

stat. 

          • consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de plată, 

a rapoartelor statistice. 

Situaţia statistică se prezintă astfel : 

Luna sezonului rece/Nr.beneficiari (cu ajutor social)/(fără aj. Social) 13 beneficiari ajutor 

social și 19 beneficiari ajutor încălzire  cu lemne pe perioada rece Noiembrie 2019-Martie 

2020 și 3 beneficiari la ajutorul de încălzire cu gaze naturale. 

        • consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor întocmirea referatelor, statelor de plată, a 

rapoartelor statistice.  

        • introducerea în baza de date a acestor cereri 

        • întocmirea lunară a referatelor, tabelelor si a rapoartelor statistice, înaintarea 

situaţiilor la ENGIE şi AJ.P.I.S.PRAHOVA. 

          Alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent de 

inserţie sunt preluate dosarele beneficiarilor, toate aceste dosare sunt verificate şi înaintate 

lunar către Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova , instituţie care 

efectuează plata acestor beneficii sociale . 

    Situaţia statistică se prezintă astfel : 

Alocaţii de stat pentru copii –  42 dosare, alocații duble pentru copii cu o forma de handicap 

-2 dosare. 

Indemnizaţii crestere copil și stimulente de inserție. – 43 dosare  

         Anchete sociale pentru familii cu copii aflaţi în diferite situaţii (născuţi în străinătate, 

părinţi şi copii plecaţi în străinătate, copii aflaţi în grija bunicilor)  

Alocaţii pentru susţinerea familiei 

• Verificarea dosarelor, întocmirea de referate şi dispoziţii, întocmire borderouri şi predarea 

lor la A.J.P.I.S. Prahova privind acordarea, modificarea cuantumului, încetarea acestui 

beneficiu social. 

• Actualizarea permanentă a bazei de date privind familiile beneficiare de alocaţie pentru 

susţinerea familiei , numarul acestora fiind la sfârșitul anului 2019 în numar de 27 dosare . 

Protecţia copilului 

• Întocmirea de anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor 

sau din oficiu – 



 
 

• Verificări periodice în teren împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Persoane cu handicap 

• Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, 

adulţi şi copii, necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia 

pentru protecţia copilului Prahova, pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru 

internarea într-un centru specializat  

• Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav care solicită 

acordarea indemnizaţiei sau asistent personal 

– la solicitatrea instituţiilor de învăţământ pentru elevi în vederea acordării drepturilor 

băneşti “ bani de liceu “ –anchete sociale efectuate si pentru bursa sociala  

-anchete sociale pentru evaluare și orientare scolara  

- anchete sociale pentru Judecatoria Ploiesti  

-Fișe de evaluare a riscurilor și de observație pentru copii cu parinți plecați în străinatate  

         În anul 2019 , au fost în control pe Compartimentul Asistență Socială , inspector 

sociali de la Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială  Prahova ,care au lăsat 

doisprezece măsuri care au fost îndeplinite în termen. 

 

COMPARTIMENT AGRICOL 

 

 Compartimentul Agricol funcţionează în cadrul Primariei Măneşti, judeţul Prahova, 

compartiment de interes local fară personalitate juridică, activitate pe linie de cadastru, 

registru agricol, arhivare şi registru intrare-ieşire toate acestea în vederea servirii cu 

promptitudine a cetăţenilor şi soluăţionarea cererilor acestora cu maxima operativitate, în 

termenele legale. 

În anul 2019 în cadrul compartimentului agricol s-au executat următoarele activităţi: 

-completarea şi actualizarea la zi a registrelor agricole conform Ordonanţei nr. 28/2008 

-participarea la expertize tehnice ale judecătoriei 

-întocmire procese- verbale de punere în posesie 

-actualizarea evidenţei clădirilor şi terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat 

al UAT-ului 

-întocmirea referatelor de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale 

Primarului şi de hotarari ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului. 

-întocmire şi înaintare rapoarte statistice Direcţiei Judeţene de Statistică 

-raspundere în termen legal sesizărilor cetăţenilor  

-140 contracte de arenda înregistrate 

-parcursul şi selectionarea documentelor din arhiva 

-48 dosare întocmite la Legea 17/2014 

-6 anexe modificatoare la legile fondului funciar,întocmirea, completarea şi înaintarea 

AGR-urilor 



 
 

-10 documentații emitere și modificare  de titluri de proprietate 

-12 titluri de proprietate emise și corectate 

- am continuat cu executarea lucrări sistematice în sectoarele cadastrale  4,47,63,19,34,37 , 

41,43, cu un total de 1451 de immobile 

-răspunsuri la citaţii şi petiţii către instituţiile statului 

S-au întocmit şi eliberat către cetăţeni: 

-35  atestate de producător 

-600  adeverinţe de teren ptr. somaj, burse sociale şi din registrul agricol 

-903 adeverinţe ptr. APIA 

-260 adeverințe de preschimbare a buletinului 

                                              COMPARTIMENT CULTURĂ 

 

        În decursul anului 2019, Caminul Cultural Manesti a desfăşurat activităţi specifice.  

ACTIVITĂŢI CULTURALE - 15 ianuarie -Ziua Culturii Naţionale ziua naşterii lui Mihai 

Eminescu, supranumit și “Luceafărul poeziei românești”. Eminescu este autorul celui mai 

lung poem de dragoste omologat de Academia Recordurilor Mondiale – Luceafărul, unde 

elevii de la gradinita si elevii claselor a II si a IV-a, au adus un omagiu marelui poet. 

- 24 Ianuarie : Ziua Unirii ”Unirea, un pas decisiv în unirea statelor Moldova și Țara 

Românească sub numel e Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești.in parteneriat 

cu elevii de la Gradinita si Scoala primara Manesti. 

- 1 Martie : Martisor”- confectionare si expunere de martisoare, serbare dedicate tuturor 

femeilor si mamelor, in cadru caruia elevi au cantat si au spus poezi;  

- In data de 8 martie a fost serbata ziua femeii in cadrul Caminul Cultural, unde au 

participat doamnele si domnisoarele de pe raza comunei,  

15 martie - s-a desfasurat un curs de administratie publica sustinut de catre profesorul 

universitar Doctor Mihai Apostolache 

- Aprilie : Obiceiuri si traditi de Pasti- activitate ce s-a desfasurat in colaborare cu Scoala 

primara Zalhanaua au incondeiat oua si au realizat picturi, iar la final elevii au fost premiati 

cu diplome,si metani. 

 

- 1 iunie : Cu ocazia zilei copilului, elevii Scolii gimnaziale “Gheorghe Dibos” au 

desfasurat diferite jocuri, activitati ale copilariei, jocul cu franghia, cu saculeti, un mini 

maraton. 

6 iunie -Ziua Eroilor, mai exact ziua pomenirii eroilor, în aceeași zi cu Înălțarea Domnului a 

fost hotărâtă și de Sfântul Sinod în 1920 și ulterior consfințită prin două hotărâri sinodale în 

anii 1999 și 2001 drept sărbătoare națională bisericească 

În această zi, în toate bisericile se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Țara_Românească
https://ro.wikipedia.org/wiki/Țara_Românească
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_ale_Moldovei_și_Țării_Românești


 
 

veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea 

țării și întregirea neamului 

Copiii de la Gradinita Manesti si clasa 0 au depus flori in cinstea eroilor la monumentul din 

curtea Bisericii Adormirea Maicii Domnului, o traditie continuata de-a lungul timpului.  

-24 iunie : “ Sanzienele” -Sarbatoare ce a fost celebrata prin participarea elevilor din clasele 

a II din cadru Scolii gimnaziale “Gheorghe Dibos” si elevii claselor I-IV ai Scolii Primare 

din satul Zalhanaua la slujba din Biserica “Sf Gheorghe din satul Zalhanaua, unde copii au 

prezentat un program artistic, purtand cu mandrie costume populare iar fetele au avut pe 

cap coronite impletite din spice de grau ce semnificau simbol al rodului bogat al verii cat si 

versuri cantece si jocuri populare specific poporului romanesc. 

26 iunie - Ziua drapelului național a fost sărbătorită de cei mici. 

Drapelul Național este sărbătorit în fiecare an la 26 iunie. Data a fost aleasă în amintirea 

zilei când, în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul roșu-galben-albastru a fost adoptat ca 

simbol al națiunii române. 

Cele trei culori ale Drapelului Național sunt împărțite în mod egal și reprezintă principiul 

egalității, iar orientarea culorilor spre sus semnifică verticalitate. 

-8 septembrie s-a organizat ziua localitati, ca “Sarbatoarea castanilor” un spectacol cu 

diversi artisti si elevii Scoli Gimnaziale din localitate,La aceasta sarbatoare au fost prezenti 

si comuna Abaclia din Moldova impreuna cu un ansamblu popular 

- 20 septembrie s-a desfasurat o campanie de curatenie in cadrul Proiectului Let's do it,prin 

acest proiect vrem să dăm un exemplu de comportament eco-civic semenilor noştri, care 

aruncă deşeurile pe jos cu prea mare uşurinţă.Nu ne place să vedem gunoaie peste tot şi 

vrem să facem ceva pentru a atrage atenţia asupra acestui fenomen.Curăţenia mediului in 

care trăim ne priveşte pe toţi. 

Un proiect în colaborare cu Şcoala gimnazială Gheorghe Dibos 

- S-a acordat atentie deosebita educatiei prin implicarea Primariei ca si colaborator in cadrul 

activitatilor organizate in cadrul proiectului de activitate “Ziua mondiala a educatiei” in 

data de 5 octombrie. 

- “Alaturi de ingeri” o activitate desfasurata pe 8 noiembrie organizata de catre primarie in 

parteneriat cu clasa II din cadrul Scolii Gimnaziale “Gheorghe Dibos” Manesti, pentru 

intelegerea si promovarea valorilor crestine. In cadrul activitatii s-a desfasurat diferite 

concursuri pentru tema de pictura si a unor jocuri , finalizat cu premierea elevilor prin 

oferirea unor diplome, metani si carti de povesti 

 

-SF Andrei si 1 decembrie sarbatoarea nationala a romanilor, proiect desfasurat in 

parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Gheorghe Dibos” Manesti, sarbatorita prin depunerea 

unei coroane in curtea Biserici “Adormirea Maicii Domnului” din Manesti si la Biserica Sf 

Gheorghe din Zalhanaua, unde fiecare preot au tinut o slujba in cinstea eroilor, iar in Sala 

Multifunctionala Zalhanaua s-a derulat un spectacol de catece, dansuri si poezi, o zi 

sarbatorita prin fasole si muraturi. 

In perioada sarbatorilor de iarna se vor desfasura mai multe proiecte culturale in colaborare 



 
 

cu Scoala gimnaziala “Gheorghe Dibos” si cu structurile din comuna in cadrul caruia 

primaria va oferit cadouri elevilor din cadrul scolii. 

In cursul anului 2019 s-a dezvoltat un cerc de dans modern si in colaborare cu Asociatia 

Misionara pentru Educarea copiilor au fost oferite cursuri gratuite pentru copii. 

Alte atributii in anul 2019 a fost intocmirea Planurilor, raporturilor de interventii in 

domeniul Situatiilor de Urgenta, contracte de voluntariat si conventi in cadrul SVSU 

Manesti si atributiile privind registratura. 

 

   SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 

 

              Compartimentul este constituit din personal contractual care  se află sub directa 

subordonare  

 viceprimarului comunei ( 5 muncitori, guard, șofer microbuz transport școlari  și un 

mecanic mașini utilaje).  

Executarea anumitor intervenții ,lucrări de intreținere, pentru care are abilitățile și 

cunostințele necesare, la solicitarea Primarului ,Viceprimarului , Secretarului, Consiliului 

local.  

Au asigurat întreținerea spațiilor Primăriei, au măturat , stropit , spălat  și întreținut 

curățenia pe căile publice (drumuri , străzi, ulițe, etc) , au curățat și transportat cantitățile 

depuse de zăpezii d pe căile publice (drumuri , străzi, ulițe, etc) și menținerea în stare de 

funcționare a acestora pe timp de polei  și îngheț. 

 S-au făcut lucrării în regie proprie  de extindere a sediului nou al Primăriei Comunei 

Mănești pentru compartimentele de Urbanism si contabilitate și lucrării  în regie proprie de 

demolare pentru magazia și sala de sport de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș pentru  

pregătirea terenului aferent construcției  noi școlii. 

Au amenajat și întreținut zonele și  spațiile verzii , parcurile  publice , a terenurilor de 

sport , a locurilor   de agrement și a terenerulor de joacă pentru copii. 

Au amenajat , organizat  și exploatarea parcărilor și a locurilor publice de afișaj și  

reclame , a panourilor publicitare , a moblierului urban  și ambiental. 

Au prestat de servicii cu utilajele din dotare (buldoexcavator și accesorii, autoutilitară  

, tractor cu accesorii, vitanjă) 

             Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora  

unităților de ecarisaj. 

        -Alte lucrări de interes local  

                                                                             PRIMAR  

                                                                      NIŢOI CONSTANTIN 
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