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RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economic`, social` ]i de mediu a localităţii B`ile Ol`nesti la finele
anului 2012
In conformitate cu prevederile art.63 alin.3, litera a din Legea 215/2001, republicat`,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, vă prezint Raportul cu privire la starea economic`,
social` ]i de mediu a Unitatii administrativ teritoriale-ora]ul B`ile Ol`ne]ti, raport care
constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice
locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi
patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.
Preocuparea principal` a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, în anul 2012, a fost
gospod`rirea eficient` a ora]ului, a bugetului local ]i, nu în ultimul rând, bun`starea
cet`\enilor din ora]ul B`ile Ol`ne]ti viz[nd atragerea de investi\ii, repararea ]i între\inerea
drumurilor din ora] ]i din localit`\ile componente, în limita bugetului local; asigurarea
transparen\ei în ceea ce prive]te cheltuirea banilor publici ]i a ac\iunilor întreprinse de
administra\ia public`; eficientizarea serviciilor aparatului prim`riei prin asigurarea condi\iilor
]i a climatului optim de lucru în cadrul Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti, cât ]i în rela\iile cu
cet`\enii, beneficiarii direc\i ai acestor servicii;
În spiritul transparen\ei ]i respectului pe care îl datorez cet`\enilor ]i ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, voi încerca s` sintetizez, în acest Raport, principalele ac\iuni ce s-au desf`]urat în
2012, în cadrul compartimentelor Prim`riei pe domenii:

I. Stare Civil`
Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2012 = 4544 locuitori

-

Num`r decese [nregistrate [n anul 2012 = 46

-

Num`r naşteri = 3

-

Num`r c`s`torii [ncheiate in anul 2012 = 18

II. Buget - contabilitate
La data de 31.12.2012 totalul veniturilor bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti a
fost de 8311733 lei(sum` ce reprezint` 97,60 % din prevederile bugetare definitive), iar
cheltuielile la aceeasi data au fost de 7747881 lei.

Referitor la Veniturile [ncasate la bugetul local la data de 31.12.2012,
se constat` c` acestea au cuprins urm`toarele categorii de venituri:
I. In ceea ce priveste realizarea veniturilor fiscale fat`
de prevederile bugetare definitive la data de 31.12.2012, mentionam
urm`toarele :
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a.1 {n categoria veniturilor fiscale intr` : impozite si taxe pe
proprietate, impozite si taxe pe bunuri si servicii, taxa hotelier`, impozit pe
spectacol, impozit mijloace de transport, taxe pentru eliberarea de licente si
autorizatii, alte impozite si taxe fiscale
Veniturile Fiscale au fost realizate in procent de 96,39%
- impozitele si taxele pe proprietate – 99,26%
- alte impozite si taxe generale( taxa hoteliera) – 66,30% ;
- taxe pe servicii specifice( imp spectacole) – 9,30%
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit, realizate [n procent de
96,08% ;
- alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii au fost realizate in procent
de 101,18% ;
- taxe pe utilizarea bunurilor(impozit mijloace de transport, taxe si tarife
pentru eliberarea de licen\e si autoriza\ii), au fost realizate [n procent de
100,84% fa\` de prevederile bugetare definitive.
a.2.Venituri nefiscale
{n categoria veniturilor nefiscale sunt incluse: [ncas`rile din
concesiuni , [nchirieri ]i utilizarea temporar` a locurilor publice; taxe din
agricultura; taxele de traversare a ora]ului ; tax` valorificare produse
ob\inute la sera de flori sau alte prest`ri de servicii privind spa\iile ]i zonele
verzi ;
In ceea ce priveste realizarea veniturilor nefiscale fat` de
prevederile bugetare definitive la data de 31.12.2012,
mention`m
urm`toarele :
Veniturile nefiscale încasate la data de 31.12.2012, au fost
realizate in propor\ie de 58,71% din care :
-venituri din proprietate(concesiuni si inchirieri)= 118007 lei, realizate in
procent de 45,21% fata de prevederile bugetare definitive.
-venituri din taxe administrative= 44757 lei, realizate in procent de 101,72%
fata de prevederile bugetare definitive
-venituri din amenzi= 68182 lei, realizate in procent de 98,81% fata de
prevederile bugetare definitive
-diverse venituri= 1036 lei, realizate in procent de 2,88% fata de prevederile
bugetare definitive
- venituri din prestari servicii = 13271 lei, realizate in procent de 75,62% fata de
prevederile bugetare definitive.
- transferuri(donatii si sponsorizari) = 14.000 lei, realizate in procent de 100 %
fa\` de prevederile bugetare definitive.
- venituri din capital = 2036814 lei din care sume virate de Ministerul
Dezvoltarii pentru blocul de locuinte sociale = 2034824 lei
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a.3.Subven\ii de la bugetul de stat- au fost facute pl`\i in suma de
207.146 lei pentru :
- finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate – 50000 lei ;
- finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar – 62410 lei
- sus\inerea derul`rii proiectelor finan\ate din fonduri FEN – 68627 lei ;
- acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne – 26109 lei.
II. Lista de r`m`]i\` privind crean\ele bugetului local, stabilit`
la data de 31.12.2012 este de 1376208 lei, la care se adaug` Lista de
r`m`]i\` a Clien\ilor [n sum` de 184420 lei.
III. Valoarea Datoriilor comerciale, furnizori neachita\i la data
de 31.12.2012 este de 43652 lei, din care datoriile scolilor 2136 lei
IV. {n ceea ce prive]te Cheltuielile bugetului local la data de
31.12.2012, acestea au fost [n sum` de 7747881 lei, acestea fiind folosite
pentru finan\area urm`toarelor activit`\i :
1.Autorit`\i locale - pentru aceast` activitate s-a cheltuit suma de
969405 lei ;
2. Serviciul public comunitar de eviden\` a persoanei = 125562
lei
3.Tranzactii privind datoria public` ]i imprumuturi(acest
capitol include comisionul bancar aferent [mprumutului contractat la BCR
]i dobanzile aferente)- s-a cheltuit pentru aceast` activitate suma de 27101 lei;
4. Ordine public` - aceast` activitate include cheltuiala aferent`
Serviciului de Poli\ie Comunitar` ]i Serviciului de protec\ie civil` ]i
protec\ie contra incendiilor, pentru care s-a cheltuit suma de 170352 lei ;
5. {nv`\`m@nt - sume cheltuite 1817561 lei ;
6. Cultur`, recreere ]i religie - [n cadrul acestui capitol au fost
efectuate cheltuieli [n sum` de 264058 lei, din care pentru :
6.1.Biblioteca or`]eneasc` =22839 lei ;
6.2.Reabilitarea c`minului Cultural Cheia =141590. lei;
6.3 Sport- echipa de fotbal =5294. lei ;
6.4.{ntre\inere gr`dini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive ]i
de agrement = 61938. lei- bancute de parc
6.5. Sustinere cultelor = 15000 lei.
7.Asisten\` Social` - suma cheltuit` la data de 31.12.2012– 391238
lei, din care :
7.1.Asisten\` social` [n caz de boli ]i invalidit`\i (asistenti
personali+ indemnizatii persoane cu handicap)= 323649 lei ;
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7.2. Cre]a = 28260 lei;
7.3.Ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu
lemne, carbuni = 31329 lei ;
8.Servicii si dezvoltare public`, locuin\e - sume achitate la acest
capitol 3019687 lei, din care :
8.1.Locuin\e = 2305862 lei ;
8.2.Iluminat public = 240902 lei.
8.3.Alte servicii [n domeniul locuin\elor, serviciilor ]i dezvolt`rii
comunale =472923 lei, din care pentru salarii s-a cheltuit suma de 206298 lei si
pentru cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 199215 lei(carburanti, gunoi,
incalzire, energie electrica, piese auto, RCA, rovignete)
9.Protectia mediului(salubritate) – pl`\i efectuate la data de
31.12.2012 – 117114 lei ;
10.Energie termic`(subven\iile acordate pentru energia termic`
livrat` popula\iei) – pl`\i efectuate = 90563 lei ;
11..Transporturi- pl`\i efectuate la acest capitol – 456583 lei din
care :
11.1.- Str`zi – 456583 lei, din care :
- cheltuieli de reparatii curente = 153000 lei(vopsea marcaje, reparatii asfaltice,
strazile 1 Decembrie, Forestierilor, Livadia, bailor, Infratirii, AI Cuza si 158000
lei pentru servicii de deszapezire, balast, macadam
12. Sanatate – s-a cheltuit suma de 81874 lei, la cl`direa nou` a
Dispensarului medical pentru recompartimentare imobil, strada 1
Decembrie’’;
13. Alte ac\iuni economice = 216783 lei, din care :
- Transferuri de la bugetul local la Serviciului public, Departamentul de
operare a proiectului « Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti » =
96000 lei, iar diferenta de 120783 lei, s-a cheltuit pentru investitii
Referitor la structura cheltuielilor bugetului local la data de
31.12.2011 se observ` :
* Ponderea mai mare [n totalul cheltuielilor o de\in cheltuielile
curente [n procent de 64,15%, iar [n cadrul acestora, cheltuielile de personal in
sum` de 2707176 lei(pondere 34,94% in total cheltuieli), din care pentru
{nv`\`m@nt 1482826 lei.
* Cheltuielile privind bunurile ]i serviciile [n sum` de 1626698
lei de\in o pondere de 21% din totalul cheltuielilor.
Cheluieli semnificative cu bunurile ]i serviciile au fost pentru :
- [nc`lzit, iluminat , apa, canal, salubritate ;
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- carburanti si lubrifianti ;piese de schimb, asigurare RCA , posta,
telecomunicatii, radio TV ;
- maturat str`zi, materiale si prest`ri servicii cu caracter functional, obiecte de
inventar ;
- deplasari, preg`tire profesional`;
- cheltuieli judiciare ]i extrajudiciare derivate din ac\iuni [n interesul ora]ului;
consultan\` ]i expertize, publicitate;
- repara\ii curente str`zi, trotuare.
* Dob@nzile au avut o pondere de 0.35% [n total cheltuieli;
* Subven\iile cuprinse [n bugetul local au fost acordate pentru
acoperirea diferen\elor de pre\ ]i tarif la energia termic` livrat` popula\iei
precum ]i pentru compensarea cre]terilor neprevizionate ale pre\urilor la
combustibil totalul acestor cheltuieli fiind [n procent de 1,17% ;
* Transferuri curente utilizate pentru plata cheltuielilor la:
Serviciile Publice Comunitare de Eviden\a Persoanei; C`minele Culturale;
finan\area
Serviciului
public-Departamentul
de
operare
a
proiectului,,Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti’’ pondere [n
total cheltuieli = 1,16% ;
* Asisten\a social` a avut o pondere de 3,32%;
* Ramburs`ri de credite, ponderea lor [n total cheltuieli =
0,99%;
* Proiecte ce vor fi finan\ate din Fonduri externe
nerambursabile postaderare, pondere [n total cheltuieli = 0,77% ;
* Cheltuieli de capital de\in o pondere de 34,89%.
Prezent`m mai jos Lista Obiectivelor de investi\ii realizate p[n` la
data de 31.12.2012, cu finan\are de la bugetul local ]i bugetul veniturilor
proprii :
1. CAP.66.02 ,, S`n`tate ‘’ = 81.874,00 lei
- Repara\ii capitale la cladirea nou` a dispensarului medical din strada
1 Decembrie, recompartimentare imobil = 81.874,00 lei ;
2.CAP.67.02 ,,Cultur`’’ = 136197,00 lei
- Cheltuieli de proiectare, proiect tehnic, studii topo, documenta\ii,
taxe aferente avizelor/ acordurilor pentru proiectul Asez`m[nt cultural reabilitat,
modernizat si dotat [n Cheia—B`ile Ol`ne]ti = 42918,00 lei ;
- achizitionare fosa septica pentru camin cultural Cheia = 3472 lei ;
- transfer programme de dezvoltare din bugetul local in contul CNI =
89807,00 lei
3.CAP.70.02,,Locuin\e, servicii ]i dezvoltare public`’’ = 2.373.272,00
lei
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- Cheltuieli de proiectare privind documenta\iile de cadastru, topografice
]i intabul`ri de terenuri din domeniul public si privat = 5000,00 lei.
-Pentru obiectivul « Bloc de locuin\e sociale[n ora]ul B`ile Ol`ne]ti », a
fost cheltuit` suma de 2.305.862,00 lei [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti
- Cheltuieli de proiectare pentru Programul privind Sistemul
Informa\ional specific domeniului imobiliar-edilitar ]i b`ncilor de date
urbane=62.410,00 lei
4.CAP.84.02,, Transporturi’’ = 141231,00 lei
- Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic ]i a
detaliilor de execu\ie pentru obiectivul Consolidare cu zid de sprijin la p[r[ul
Cheia pentru protejarea str`zii Cheia = 5.952,00 lei ;
- Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate a
proiectului « Asfaltarea str`zilor Plea]a, Mura, P`cii ]i V[lcele » =29.700,00 lei.
- consolidare Valea de Case – Rau = 41508,00 lei ;
- consultanta pentru intocmire documentatie aferenta proiectului
« Asfaltarea strazilor Pleasa, Mura, Pacii, Valcele = 20000,00 lei ;
- cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate a
proiectului »Asfaltarea strazilor Fata Dealului si Cumpana = 24771,00 lei ;
- cheltuieli aferente proiectului »Reabilitarea infrastructurii rutiere [n orasul
Baile Olanesti » = 9000,00 lei ;
- consultanta pentru intocmirea documentatiei de organizare a licitatiei –
10000,00 lei.
5. CAP.87.02 ,,Alte ac\iuni economice’’ = 120783,00 lei
* Pentru proiectul « Izvoarele de aur de la B`ile Ol`ne]ti »t , s-a
cheltuit suma de 40796,00 lei din care :
- consultanta proiect = 10912,00 lei
- realizare site/partial = 29884,00 lei ;
*- Indicator localitate aferent zonei turistice si de agrement din sta\iunea
B`ile Ol`ne]ti = 45.279,84 lei ;
* - Indicatoare Localit`\i componente aferente zonei turistice ]i de agrement
din sta\iunea B`ile Ol`ne]ti = 24.800, 00 lei ;
* - Embleme indicator cu Stema Rom@niei, Consiliul Local ]i Prim`ria din
zona turistic` - sta\iunea B`ile Ol`ne]ti= 9.907,60 lei ;
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INDICATORII
Execu\iei bugetare la data de 31.12.2012
A. Execu\ia de ansamblu a bugetului local
- lei Prevederi
Nr

Prevederi bugetare
Bugetare

.crt.

Realiză ri
definitive

initiale
1

0

2

3

8515780

8311733

6263570

5871280

VENITURI
A.

TOTALE (I+II+III

5061940

+IV )
VENITURI
I.
CURENTE(1+2)

4960940

1. Venituri fiscale

4725390

2. Venituri nefiscale

235550

5822020

5612027

441550

259253

100500

215010

207146

100500

215010

207146

500

2037200

2036814

-

-

196493

SUBVENŢII, DIN
II
CARE:
- Subventii de la
bugetul de stat
III

Venituri din capital
Sume primite de la

IV
UE
B.

CHELTUIELI

8

TOTALE, din care:

5118690

8478530

7747881

- Cheltuieli de
personal

2656600

2739600

2707176

- Bunuri si servicii

1168340

1673570

1626698

- Transferuri intre
unitati ale

80000

97500

96000

Alte transferuri

-

90000

89807

- Asistenta sociala

248750

270250

257472

- Subventii

100000

100000

90563

- Rambursari credite

77500

77500

76771

- Dobanzi

29000

29000

27101

- Active nefinanciare

478500

3000710

2703454

din fonduri externe

275000

385500

60096

- Alte Cheltuieli

5000

15000

15000

administratiei publice

-Proiecte cu finantare

- Plati efectuate in anii
precedenti si
recuperate in anii

-100

-

anteriori

9

-2257

B. Situa\ia privind realizarea principalelor categorii de venituri ale bugetului
local la data de 31.12.2012
- lei Nr.
crt
.

Denumire indicatori

Realizări

Grad de
realizare
%

Prevederi
bugetare
definitive

0

1

2

4

5

TOTAL VENITURI BUGET
LOCAL(rd.2+rd.18+ rd.20 +22)

8515780

8311733

97,60

1.
93,74

2

I.Venituri curente(rd.3+rd.11)

3

A. Venituri fiscale din care:

5822020

4

- Impozit pe venit

1337000

5

- Impozite si taxe pe proprietate

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

6263570

5612027

96,39

1284650

96,08

1581693
15914

99,26
66,31

507640
163000
2187880

837
511929
164920
2052084

9,3
100,84
101,18
93,79

441550

259253

58,71

118007

45,21

13271
44757
68182

75,62
101,72
98,81

1593500

- Alte impozite si taxe
generale(taxa hoteliera)
- Taxe pe servicii
specifice(imp.spectacole)
- Taxe pe utilizarea bunurilor
- Alte impozite si taxe
- Sume defalcate din TVA
II. Venituri nefiscale
(rd.12+rd.13 +
rd.14+rd.15+rd.16+rd.17)

24000
9000

- Venituri din
proprietate(concesiuni si
inchirieri)
- Venituri din prestari servicii
- Venituri din taxe administrative
- Amenzi

261000
17550
44000
69000
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5871280

Nr.
crt
.

Realizări

Grad de
realizare
%

4
14000

5
100

36000
2037200

1036
2036814

2,88
99,98

2037200

2036814

99,98

215010

207146

96,34

215010

207146

96,34

-

196493

-

-

196493

-

Denumire indicatori
Prevederi
bugetare
definitive

0
17

1
- Transferuri (donatii si
sponsorizari)
- Diverse venituri

18

III. Venituri din capital(rd.19)

19

Venituri din valorificarea unor
bunuri

20

IV. Subventii(rd.21)

21

- Subventii de la bugetul de stat

22

V.Sume primite de la UE(rd.23)

23

Sume primite in contul platilor
efectuate in anul anterior

16

2
14000

C. Situa\ia privind execu\ia cheltuielilor pe ansamblul bugetului local la data
de 31.12.2012
-lei Credite
bugetare
initiale
0

1
CHELTUIELI
TOTALE 50.02

1.

Credite bugetare
definitive
2

din care pentru:
Autorităţi publice si
actiuni externe 51.02
- Cheltuieli de
personal
- Bunuri si servicii

Plati
efectuate
4

5118690

8478530

7747881

X

X

X

1094550
735000

1033660
611110

969405

278050

285150

282445

11

610368

2.

3

4.

- Rambursari de
credite
- Proiecte cu finantare
din fonduri FEN
- Plati efectuate in anii
precedenti si
recuperate in anul
curent
- Cheltuieli de capital
Alte servicii publice
generale 54.02
- Cheltuieli de
personal
- Bunuri si servicii
Tranzactii privind
datoria publica
55.02
- Bunuri si servicii
- Dobanzi
Ordine publica si
siguranta nationala
61.02
-Cheltuieli de personal
-Bunuri si servicii

5.

Invatamint 65.02
-Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
Plati ef.in anii
precedenti si
recuperate in anul
curent
Cheltuieli de capital

6
7

Sanatate 66.02
-Cheltuieli de capital
Cultura, recreere si
religie 67.02
- Cheltuieli de
personal
- Bunuri si servicii
- Proiecte cu finantare
din FEN
- Alte transferuri
- Chelt de capital
- Alte cheltuieli

77500

77500

-

60000

-

-100

4000

-

-

74950
66000

128130
107840

125562

8950

20290

18943

30000

30000

1000
29000

1000
29000

27101

197000

172210

170352

181000

155210

154815

16000

17000

15537

1524000

1856990

1817561

1299000
220000

1512500
339490

1482826
336813

-

-

5000

5000

60000
60000

87000
87000

81874
81874

136900
12900

283540
12740

264058

59000
56000

104600
5000

100377

4000
5000

90000
56200
15000

89807
46390
15000

12

76771
-

-179

106619

27101

-2078
-

12484
-

8

9

10
11
12

Asigurari si asistenta
sociala 68.02.
- Cheltuieli de
personal
- Asistenta sociala
Locuinte, servicii si
dezvoltare publica
70.02.
- Cheltuieli de
personal
- Bunuri si servicii
- Cheltuieli de capital
Protectia mediului
74.02.
- Bunuri si servicii
Combustibil si
energie 81.02.
-Subventii
Transporturi 84.02.
-Bunuri si servicii
- Cheltuieli de capital
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- Proiecte cu finantare
din FEN
Alte actiuni
economice 87.02
-Transferuri
- Proiecte cu finantare
FEN
- Cheltuieli de capital

367650
118900

404090
133840

391238

248750

270250

257472

926300
243800

3227070
206360

3019687

333000
349500

459200
2561510

440117
2373272

140000
140000
100000

119500
119500
100000

117114
117114

100000

100000

180340

633840

90563
456583

112340

327340

315352

56000

211000

121931

12000

95500

19300

287000
80000

402500
97500

216783
96000

207000
-

225000
80000

40796
79987

133766

206298

90563

III. Compartiment resurse umane
La inceputul anului 2012, organigrama Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti a
fost aprobat` cu un num`r de 77 posturi din care: 28 func\ionari publici ]i 49
personal contractual. Dintre acestea vacante sunt: 3 post de fun\ionar public ]i 4
posturi de personal contractual.
La sfir]itul anului 2012, Primaria orasului Baile Ol`ne]ti a avut un numar
de 77 salaria\i, din care: 27 func\ionari publici si 50 personal contractual.
Dintre acestea vacante sunt: 3 posturi de fun\ionari publici ]i 5 posturi de
personal contractual.
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IV. Asistenţă socială
A. Beneficiari de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare în anul 2012
LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL

BENEFICIARI
19
20
18
17
16
17
16
17
16
13
18
18
X

SUMA
2488
2613
2367
2265
2019
2265
2019
2265
2227
1779
3047
2824
28178

B. Subvenţii beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne
conform
Conform O.U.G nr.70/31.08.2011 privind mă surile de protecţie socială în
perioada sezonului rece
NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013
Beneficiari

SUMA TOTALĂ (NOIEMBRIE
2012 - MARTIE 2013)

111

- LEI3950

C. Venitul minim garantat (beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu lemne - venit minim garantat conform Legii nr.416/2001).
NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013
Beneficiari - VMG
20

SUMA TOTALĂ
-LEI5626
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D. Subvenţiile beneficiarilor de energie termică pentru încălzirea locuinţei
LUNA
NOIEMBRIE 2012
DECEMBRIE 2012
IANUARIE 2013
FEBRUARIE 2013
MARTIE 2013
TOTAL

BENEFICIARI
17
16
16
16
16
X

SUMĂ
1765,76
1915,27
2179,42
1915,27
1714,93
9490,65

Un număr de 45 de persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de
asistenţă, dintre aceştia un num`r de 10 au beneficiat de serviciile asistenţilor
personali, iar 35 persoane sunt beneficiare de indemnizaţie conform ordinului
794/380/2002.
Suma totală cheltuită pentru plata salariilor asisten\ilor personali şi
indemnizaţii în anul 2012 este de 323649 lei.
V. Urbanism - amenajarea teritoriului
{n anul 2012, au fost eliberate un num`r de 124 certificate de urbanism ]i
un num`r de 100 autoriza\ii de construc\ie.
Pentru certificatele de urbanism eliberate, Prim`ria ora]ului B`ile Ol`ne]ti
la data de 31.12.2012 s-a [ncasat suma de 2336 lei iar pentru autoriza\iile de
construc\ie ‚]i autoriza\iile de defiin\are , a fost [ncasat` suma de 276032,73 lei.
Pentru regularizarea autoriza\iilor de construc\ie pe anul 2012, a fost
[ncasat` suma de 14724,0 lei. Total sume [ncasate pe activitatea de urbanism [n
anul 2012 = 293092,73 lei.
VI. Sănătate
In ora]ul B`ile Ol`ne]ti au functionat si functionează 3 cabinete medicale
individuale- medici de familie: dr. Balaban Rodica, Dr. Popa Elena ]i dr. Borza
Silvia. Personalul de specialitate este format din 3 medici şi 4 cadre cu studii
medii, care asigură asistenţa primară la nivelul localităţii.
Conducerea primariei a avut ca preocupare principala [n anul 2012,
amenajarea sediului modern pentru Dispensarul medical al orasului, in spatiul
achitizionat la sfir]itul anului 2009 prin credit bancar.
Activitatea medical` a avut
]i are o contribu\ie important`
la
imbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i a
localit`\ilor componente.
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VII. Învăţământ
În ora]ul B`ile Ol`ne]ti funcţionează 3 şcoli şi 3 grădiniţe: Liceul teoretic
„Justinian Marina” din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, Scoala cu cls I-VIII Dumitru
Badescu- Ol`ne]ti sat, ]i Scoala cu clasele I-VIII Ionescu Cheianu din localitatea
component` Cheia.
{n vara anului 2012, elevii care au absolvit clasa a VIII-a la Grupul Scolar
Justinian Marina, au ob\inut rezultate foarte bune, fiind admi]i la colegiile ]i
liceele cu renume din jude\ul Valcea: Colegiul Lahovary, Colegiul Mircea cel
Bătrân, Colegiul Matei Basarab, Colegiul Economic ,etc.
VIII. Audit public intern
Compartimentul audit public intern din cadrul Prim`riei ora]ului B`ile
Ol`ne]ti ]i-a desf`]urat activitatea [n baza:
- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
- Ordinului Ministrului Finan\elor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea
Normelor generale pentru exercitarea activit`\ii de audit public intern;
- O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic` a
auditorului intern;
- Normelor proprii ale Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti, privind exercitarea
activit`\ii de audit public intern
- Planului de audit public intern pentru anul 2012
Principalele misiuni de audit public intern realizate pe anul 2012, sunt
urm`toarele :
1.
{ntocmirea raportului anual privind activitatea de audit public
intern pe anul 2011 ;
2.
Evaluarea sistemului de organizare ]i exercitare a controlului
financiar preventiv propriu ;
3.
Verificarea acord`rii ajutoarelor sociale ]i a ajutoarelor pentru
[nc`lzirea locuin\ei ;
4.
Evaluarea modului [n care s-a efectuat inventarierea patrimoniului
pe anul 2011 ;
5.
Evaluarea procesului ]i a stadiului de implementare a sistemelor de
control intern/managerial la data de 30.06.2012 ;
6.
{ntocmirea planului de audit public intern pentru anul 2013 ;
7.
{ntocmirea raportului anual de audit public intern pe anul 2012,
raport transmis at[t la DGFP Valcea c[t ]i la Camera de Conturi Valcea
IX. Proiecte – Investi\ii anul 2012
1. A fost continuat proiectul ,, Bloc Locuin\e sociale, str. B`ilor, nr. 22”
[n cadrul c`ruia au fost realizate 32 de apartamente destinate chiria]ilor evacua\i
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din vile retrocedate ]i cazurilor sociale de pe raza ora]ului, [n conformitate cu
OUG 74/2007, efectuindu-se lucr`ri [n valoare de 8.300.000 lei.
2.. Au fost efectuate lucr`ri de repara\ii capitale la conducta de ap` de
joas` presiune de pe strada Pacii, lucrare executat` [n regie proprie cu sprijinul
S.C.Apavil S.A ;
3. S-au executat lucr`ri de investi\ii la obiectivul ,,Consolidare VALEA
DE CASE – R^U’’.
4. Au fost licitate lucrarile pentru proiectul « Reabilitarea infrastructurii
rutiere in statiunea Baile Olanesti », [n cadrul Programului Opera\ional Regional
2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului,
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice . Prin acest proiect se urm`re]te reabilitarea unui num`r de 23 de str`zi
(ap`, canal, asfalt) din Sta\iunea B`ile Ol`ne]ti ]i modernizarea a 2 parcuri si
par\ial a re\elei de apa ]i canal.
5 .Au inceput lucrarile de executare materiale publicitare la „Izvoarele de
aur de la Băile Olăneşti”, [n cadrul Programului Opera\ional Regional 20072013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului,
Domeniul de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică”, operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovării produselor specificeşi a activităţilor de marketing
specifice”. Prin acest proiect se urm`re]te promovarea poten\ialului turistic din
Sta\iunea B`ile Ol`ne]ti.
6. Au fost finalizate lucrarile la „Aşezământ cultural reabilitat,
modernizat şi dotat în Cheia Băile Olăneşti” prin ,,Programul Prioritar
Na\ional pentru reabilitarea, modernizarea, ]i dotarea a]ez`mintelor culturale din
mediul mic urban “.
7. S-a semnat contractul de executie statie de epurarare si se lucraza la
proiect retele apa canal din masterplanul jude\ean pe ap` ]i canal, [n prezent se
liciteaz` studiile de fezabilitate ]i proiectul tehnic pentru proiectul derulat prin
ADI-Apa Valcea „Reabilitarea ]i extinderea sistemului de aduc\iune a apei ]i
managementul apei uzate, care are o valoare de aproximativ 15 milioane euro.
Asadar exista motive intemeiate sa abordam anul 2013 cu incredere si
speranta.

PRIMAR,

Ec. Vasile Sorin Vasilache
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