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PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU
A COMUNE I CORMSTI. J UDTT T- DAMBOVITA

Doamnelor Ei domnilor consilieri!

Conform prevederilor an. 155, alin. 3, lit. a din O.U.G. n. 57 /2019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, vd
prezint Raportul privind starea economici, sociali 9i de mediu a comunei
Comegti pentru anul 2021.

Anul 2021, un an in care am avut palte, in continuare, de virusul
COVID -19, virus care a dus la restrictii dure, un an il care nu au existat
finanpri pentru proiecte de dezvoltare, in calitate de primar al comuner
Comeqti am incercat si dezvolt din bugetul propriu cdt mai multe realizdri gi

am efectuat urmAtoaxele:
- s-a demarat procedura pentru receplia lucrdrilor la $coala cu clasele I JV
lbrianu, obiectiv finantrat prin Programul Nalional de Dezvoltare Locald 2017-
2020 (lucrdrile au lost executate cu firma SC GRAND TECHOLOGY
SYSTEM SRL Tdrgovigte);
- la Grddinila nou6 ComeEti - au fost efectuate branqamente utilit.dti (gaze

naturale, energie electricA, ap6 potabild, panouri solare), urmdnd a se dota
incinta gadinilei cu locuri de joacd qi imprejmuirea imobilului respectiv;
- s-a demarat procedura pentru receplie lucrdri teren de mini- fotbal Comegti;
- s-au efectuat demersuri -intocmire qi depunere proiecte pentru infiintare
rejea de distribulie gaze naturale in satul Bujoreanca, precum qi pentru
extindere relea gaze naturale in restul comunei;
- s-a depus qi s-au accesat fonduri pentru lucrdrile de imegistrare sistematica
in cadrul Programului nalional de cadastru 9i carte funciari, program finanlat
de AgenJia NaJional6 de Cadastru qi Publicitate Imobiliara -finan{are VII;
- s-a demarat procedura simplificatd penfiu executie lucrdri -Modemzare
drumuri de interes local in comuna Comesti;

S-au efectuat urmdtoarele achizitrii:
- achizitii directe de nroduse: pavaje, complex loc joacd pentru copii,

tocdtor crengi, lirnitatoare vitez6, camere supraveghere video, produse birotic6



Si papedrie, materiale de cudfenie qi dezinfeclie, diplome gi ca4i pentru elevi,
toalete ecologice, etc.;

- achizitii directe de lucriri: igienizare unitdfi de inv6{6mdnt, pietruire
dumuri comunale gi de exploatare, plombare drumuri asfaltate, renovare sa16

spofi, moniaj pavaj zona SPCLEP, montaj figld metalica SPCLEP, PoftA si
Dispensar Uman Comeqti, reabilitare qi igienizare interior Dispensar Uman
Come$ti, amenajare teren minifotbal in satul Comeqti qi parcare pavata, montat
parchet in 2 sili de curs la $coala Comeqti, montat ugi qi ferestre PVC la $coala
Bujoreanca, iluminat public, construire gard Grddinita Ibrianu qi amenajare
parcare pava6, consluire toaletd la Biserica Crivelu, toaletare arbori in satele
Bujoreanca, Frasinu, etc)

De asemenea, au fost efectuate lucriri de igienizare (zona CrivAtu baltA,
Vdrtegca, V6duceanu) qi defriqare vegetalie in toate zonele din comun6, lucrdri
efectuate Ei cu ajutorul salariafilor din aparatul propriu.
A fost acordat sprijin financiar pentru urmdtoarele lucrdri: acoperiq Biserica
ortodoxA CrivAfu, acoperig Biserica oftodoxA Frasinu, acoperiq gi capeld
Biserica ofiodoxd Ibrianu, alee betonati + branqament gaze qi montare centrald
termicd Biserica ortodoxA Comeqti, montare cantrala termicd +construire
capeld Biserica oftodoxd Cdtunu.
-achizitji<lirqqlg sgrylqii: implementarea platfomei de pldli on-line Gigeul.ro,
implementarea plStii cu cardul, introducerea sistemului de primire solicitiri on-
line Regista, dezdpezle 2020 - 2021, proiectare, cadastrare, etc.

A fost inchiriatd prin licitalie publicd suprafa{i pdgune fermierilor de pe
raza comunei ComeEti.
S-au depus proiecte prin programul Anghel Saligny peniu realizarea
urmAtoarelor obiective: canalizare, construire pod Ungureni, amenajare
trotuare/piste biciclete, reabilitare drumuri.

- A fost acordat sprijin echipelor de fotbal.
- Am efectuat nenumarate campanii de sterilizare gratuite.
-Am pafticipat la discutii cu cetdjenii comunei pentru a md informa

despre nevoile acestor4 prin deplasarea in fiecare sat.

Activitatea in cadrul compafiimentelor din cadrul aparatului de specialitate qi

anume:
STAREA CIViLA
ln anul 2021 au fost Inregistrate urmAloarele activitali:
* 32 Casatorii;
* 126 Decese;- 2 Divorfuri ;* 2 transcrieri cefiificate de na$tere;
* 2 Rectificdri acte de stare civila.
Certificate de stare civil6 eliberate:
. l7 certilicate de nattere;
' 52 certificate de cisitorie;



. 169 certificate de decese;
Extrase multilingve eliberate:
. 7 extrase de casatorie;
Au fost transmise la Directia de Statisticl buletine statistice, astfel:
' 32 de cdsdtorie;
. 126 de decese;

' 2 de divo4.
Au fost transmise citre SPCLEP Corneqti sau alte SPCLEP-uri:. un numir de 126 acte de identitate ale decedaJilor.
Au fost intocmite gi afiqate la avizierul institufiei 9i pe site 32 publicafii de
cisitorie,

Au fost intocmite gi transmise citre Regishul Nalional Notarial al Regimurilor
Matrimoniale un numdr de 32 de extrase de pe actele de cisAtorie cu
menfiunea privind regimul matrimonial ales.

Toate menliunile primite si transmise pe marginea actelor de nagtere si
cdsdtorie din anul202l - 540. din sare:

- primire de la alre localitili 90.
- transmise la exemplarul 2 al actelor de stare civild la Consiliul Judelan

Dambovita- 344;
- comunicate la alte localitAli- 106;

Au fost eliberate rm numdr de 49 extrase de pe actele de stare civild la
solicitarea instanlelor judecitoreqti si altor institutii ale statului:

Au fost intocmite un numdr de 180 anexe 24 oentru deschiderea
procedurii succesorale.

Activitatea pe linie de stare civild s-a desfilurat in conformitate cu
prevederile legale, fapt confirmat qi de cAtre controlul efectuat de
reprezentanli din partea Direcliei Publice Comunitare de Evidenla Persoanelor
Ddmbovila prin Procesul Verbal imocmit.

POLITIA LOCALA:
Ca urmare a organizdxii activitAtrii de inscriere a vehiculelor care nu

necesita inmatriculare, au lost inregistrate umdtoarele:
' 15 Tractoare.
. 7 Mopede:
. 4 Remorci;
. l Combina;
. I Vidanj6;
' IATV.

Acestea au fost efectuate de cdtre poliJiqtii locali care au desfasurat qi alte
activitAli: paftulare pentru asiguraxea ordinii ;i liniqtii publice in comund, la
gcoli qi gradinile, au intervenit in mai multe situalii in vederea respectirii
curdteniei localidlii, avertizdnd cetdJenii care aruncau guroaiele in locuri
nepermise, au monitorizat camerele de supraveghere video montate.



Au fost imegistrate sesizdri care au fost solulionate cu aportul celor doi
agenli de la polilia localA.

La majoritatea activitalilor poliliei locale a participat qi inspectorul
SVSU, acesta desfXqurAnd qi activitdli pe linia de interven{ie gi prevenire a
incendiilor.

in activitatea Consiliului local in cursul anului 2021 au fost adoptate un numar
de 88 hot6rdri qi au fost emise de cdhe primar un num6r de 393 de dispozilii .

Nu am awt situalii in care sd fie contestate ca nelegale de cAhe Institulia
Prefectului nici o hotdrdre adoptat6 de Consiliul Local sau dispozilie emisd de
primar in cursul anului 202 1 .

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
Activitatea acestui compadiment consta in identihcarea gi solulionaxea

problemelor sociale ale comunitdlii din domeniul protecJiei copilului, adulfllor,
v6rstnicilor Ei familiei, activitatea fiind complexd, iar volumul de munca este

-foarte mare raportat la numerul de locuitori ai comunei.
In conformitate cu prevederile Legii nr.4161200l privind venitul minim
gamntat, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, precum qi HG nr. 50/2001
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Le gr nr.416/2001
privind venitul minim garantat sunt imegistrate un numdr de 29 dosare ajutor
social din care: 19 persoane apte de munc6.

Semestrial se intocmesc anchete sociale privind respectarea condiliilor
legale de acordare a ajutorului social.

Lunar se intocmesc situalii nominale cu persoanele apte de muncA care
presteaze ore Si lucrdri de acliuni de interes local, gi comunicarea acestora la
AJPIS Ddmbovila;

UrmArirea lunara a intrunirii condiJiilor de acordare a ajutorului social;
intocmirea lunara a rapoartelor statistice si comunicarea acestora la AJPIS

Dambovi,ta.
in anul 2021 sunt inregistrate un numdr de:

- 52 dosare de alocatrie pentru suslinerea familiei.
- 49 dosare pentru acordarea alocaliei de stat;
- 43 dosare pentru acordarea indemnizaliei pentru crefterea copilului qi

stimulent de inse4ie;
- 35 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru inc6lzirea locuinJei cu

lemle ;
- 3 cereri pentru acordarea ajutorului penuu incilzirea locuinJei cu gaze;
- 6 dosare pentru acordare tichete sociale pentnr copii din invdlamantul

orescolar.
in inul 2021 au fost intocmite un numir de 7 anchete sociale pentru:
minori 9i 60 de anchete sociale pentru adultii cu dizabilitnli necesare
pentru dosarul de experlizd medicala pentru incadrare intr-un grad de
handicap.

La sfdrgitul anului 2021 erau incadraji 31 de asistenJi personali, din care:
l0 penLru copii 5i 2 | pentru adulli.



Pentru copii cu handicap, indiferent de gradul dc handicap, au fost
intocmite semestrial rapoarte de monitorizare.

Trimestdal sc rapofieazA cdtre DGASPC Dambovita situalia copiilor cu
pdrinlii plecali la munca in straindtate.

S-au intocmit anchete sociale la solicitarea instanlelor in diferite dosare,
qi anume: divor! cu minori, exercitarea drepturilor pdrinte$ti, majorare pensie
intretinere. instituire curatelA.

S-au eliberat adeverinle pentru beneficiarii de ajutor social necesare la
cabinete medicale /spital.etc.. S-a formulat rdspuns la adresele transmise de
AJPIS Dambovita cu privire la suspiciunile beneficiarilor de ASF, VMG -
verificare si confirmare suspiciuni prin intocmire de anchete sociale privind
recuperarea debitului.

S-au intocmit anchete sociale la solicitarea notarului privind asistarea
persoanei vdrstnice, la cererea acesteia sau a biroului notarial, la inchererea
unui actjuridic de instrdinare.

S-au intocmit anchete sociale pentru scutirea taxei de habitat, la cererea
beneficiarilor.
COMPARTIMENTUL IJRBANISM

Au fost elibemte in nul2021:
- un numdr de 363 cefiificate de urbanism privind construire/ desfiin{arel

extindere, brangamente utilitaf i;
- un numfu de 37 Autorizalii construire/desfiinlare/ extindere;
- un numdr de 65 autorizati7 acorduri in zona drumului pentru

branEamente utilitif i;
-un numir de 45 adeverin{e conlorm PUG;
- un numdr de 75 certificate de atestare a edificdrii constructiilor:
-un numdr de 2l auroriza!ii branlamente elecrrice.
Au fbst solulionate si sesizd.ri privind Legea nr.50/1991, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare care reglementeazA disciplina in construclii.
Au fost intocmite documentatrii pentru avize gi aprobare in comisia

tehnicd a Consiliului Judelean D6mbovila.
COMPARTIMENTUL RXGISTRATURA -RELATII CU PUBLICUL $I
ARJHTVA
in anul 2021 au fost inregistrate 54 petitii, solu{ionate prin comunicare de
rbspunsuri qi ingtiinldri, prin adrese cdtre alte institulii ale statului, pdn
efectuarea de deplasdri in teren incheindu-se procese verbale, la care au
consimlit petilionarii.

Problemele ridicate de cetAtreni au pdvit:
-reclamalii cate vecini privind: incdlcdri ale legislaliei privind

medirl toaletare pomi, intre{inerea qi curdlenia gospodiriei, arderea
necontrolatd a resturilor vegetale, de{inere de c6ini de talie mare ldsafi
nesupravegheati;

- incdlcdri ale prevederilor Legii nr. 50i 1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de construcfii, republicat6 $i actualizatA;



-monitorizare caz minor,
-emitere titlu proprietate in conformitate cu prevederile Legii

23t/2018;
- clarificdri situatie teren.
PrecizAm cA toate petiliile au fost rezolvate de c6tre compadimentele

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Come$ti.
In cadrul compartimentului registraturd relalii cu publicul au fost

primite, inregistnte Si eliberate solicitdri ale cetd{enilor pentru diferite
adevednte: brangamente de utilitali, eliberare CI, subvenlie ApIA gi motorind,
intocmire acte notariale, etc.

De asemenea, se inregistreazd coresponden{a primita prin poqtd./ email/
poEta politiei, iar dupd avizarea acesteia de c6tre primar, se repartizeazd pe
compartimente pentru rezolvare.

Evidenla concediilor de odihnd qi concediilor medicale.
- intocmirea,/actualizarea foilor de prezenlE. pentru anul 202 1 ;
- evidenla prezenlei salarialilor, in zilele lucrdtoare, prin condica de

prezenld.

Transmitere diferite rdspunsuri prin email/ poqt6.
Transmiterea documentelor penhr reprezentaxea intereselor instituliei

cAtre dl. Avocat.
Au fost acordate audienle in fiecare zi, la audienle participand $i

salariali din cadrul aparatului de specialitate, in functrie de necesitate.
Au fost efectuate deplasdri in teren de fiecare data c6nd s-a considerat

necesar, in vederea rezolvirii problemelor de interes public ai ale cetdlenilor,
fiindinsolit de angajalii cu responsabilitdlile din domeniile care au lost sesizate.

Compartimentul Agricol, fond funciar Ei cadastru:
Principalele activitdli desfdgurate in anul 2021:

- deplasarea in teren cu ocazia punerilor in posesie la solicitarea persoanelor
indeptAfte;
- participarea la expertize;
- s-au inregistmt oferle in baza Legii 17/2014 privind unele mdsuri de
reglementare a vdnzdrii cumpdrdrii terenurilor agricole situate in extravilan gi
de modificare a Legii nr. 268i2001 privind pdvatizarea societatilor comerciale
ce delin in administrare terenud proprietate publicd qi privatd a statului cu
destinatrie agricold Ei infiintrarea Agentriei Domeniilor Statului;
-au fost demarate lucrdrile de inregistrare sistematicA;
-completarea qi aducerea la zi a registrul agricol pe suport de hafiie, cat $i ir
format elecrronic;
-au fost eliberate ;i vizate atestate producator agricol.
Compartimentul taxe, impozite qi executiri silite

Principalele activitdli deslagurate in anul 2021:
- emitere certificate fiscale pentru persoane fizice gi juridice;
- au fbst acordate scutiri de la plata impozitului pe cladiri qi teren pentru



penoane ]lzlce El pgrsoane Jurlolce ;

- au fost verificate 9i operate declaralii de impunere penuu stabilirea
impozitului pe clddiri, declaralii de impunere pentru stabilirea impozitului pe

teren gi declaralii de impunere penlru stabilirea impozitului pentru mijloace de

ransporT ;

- s-a intocmit corespondenta cu alte institutrii gi s-a rispuns la petiliile
persoanelor fizice ;

- s-au verificat gi operat declaralii de impunere/declarafii de scoatere din
evidenla penuu stabilirea impozitului gi taxei pe clidiri, declaralii de impunere
pentru stabilirea impozitului Si taxei pe teren, declaralii de impunere pentru
stabilirea impozitului pe mijloace de transpod < 12 tone sau > 12 tone, alte
tipuri de impozite gi taxe locale ;

- s-au emis qi comunicat decizii de impunere pentru contribuabili
persoane juridice ;

- s-au intocmit adrese catre AJIP, executori judecdtoregti 9i alte
institutii:

- s-au intocmit borderouri de scddere, precum gi restituiri de procese
verbale contravenlionale pentru amenzile achitate in termen de 48 h ;

- s-au intocmit declaralii rectificative pentru contribuabilii persoane
juridice, stabilindu-se dilerenle de impozite gi tare locale, $i accesorii aferente.

In cadrul executArii silite a des{Egurat urrndtoarele activifili pentru
contribuabilii persoane fi zice:

- a emis gi comunicat inqtiinJiri de plat6 pentru contribuabilii persoane
fiz:ce',

- a emis gi comunicat somalii gi titluri executorii;
- a intocmil adrese infiinlare a popririi:
- a intocmit procese verbale de introducere in insolvabilitate ;
- a intocmit adrese de sistare a popririi urmare incasArii sumelor poprite;
- a procedat la corelarea si modificarea domiciliului pozilii de rol

persoane fizice;
- s-a procedat la intocmirea gi transmiterea de adrese cA e Casa

Judeleani de Pensii, SPCLEP, etc., precum qi verificarea in programul
PATRIMVEN, pentru persoanele fizice rdu platnice;

- s-au luat in evidenld in vederea urmbririi, incasirii a proceselor-
verbale de contravenlie;

- a intocmit adrese de restituire a proceselor-verbale de contravenlie care
au fost transmise eronat institutiei noastrel

- a intocmit registru de evidenta a taxelor pentru mijloace de ffanspofi in
vederea inscrierii mijloacelor de transport gi/sau scdderii mijloacelor de
transpofi insffdinate sau distruse.

- au fost incasate sume din executare silitd persoane fizice gi persoane
juridice.

- emiterea declaraliilor de impunere privind stabilirea taxei pentru
folosirea mijloacelor de reclami qi publicitate, precum qi pentru firma instahte



penoane ]rzlce 91 persoane Jurlorce ;

- au fost verificate 9i operate declaratii de impunere pentru stabilirea
impozitului pe clddiri, declaralii de impunere pentm stabilirea impozitului pe

teren qi declaralii de impunere pentru stabilirea impozitului pentru mijloace de

ranspolT ;

- s-a intocmit corespondentd cu alte institutrii gi s-a rispuns la petiliile
persoanelor fizice ;

- s-au ve ficat qi operat declaralii de impunere/declaratii de scoatere din
evidenld pentru stabilirea impozitului qi taxei pe clddiri, declaralii de impunere
pentru stabilirea impozitului qi taxei pe teren, declaralii de impunere pentru
stabilirea impozitului pe mijloace de transpofi < 12 tone sau > 12 tone, alte
tipuri de impozite qi taxe locale ;

- s-au emis $i comunicat decizii de impunere pentru contribuabili
persoane juridice ;

- s-au intocmit adrese catre AJFP, executori judecdtoregti gi alte
institutii;

- s-au intocmit borderouri de scidere, precum qi restituiri de procese
verbale contravenlionale pentru amenzile achitate in termen de 48 h ;

- s-au intocmit declaralii rectificative pentru contribuabilii persoane
juridice, stabilindu-se dilerenle de impozite gi tare locale, qi accesorii aferente.

ln cadrul executarii silite a desfdgurat urmdtoarele activiGli pentru
contribuabilii persoane fizice:

- a emis gi comunicat ingtiinfdri de platd pentnr contribuabilii persoane
fizice;

- a emis gi comunicat somalii gi titluri executorii;
- a intocmil adrese infiinlare a popririi:
- a intocmit procese verbale de introducere in insolvabilitate ;
- a intocmit adrese de sistare a popririi urmare incasdrii sumelor poprite;
- a procedat la corelarea si modificarea domiciliului pozilii de rol

persoane fizice;
- s-a procedat la intocmirea gi transmiterea de adrese cetre Casa

Judeleand de Pensii, SPCLEP, etc., precum gi verificarea in programul
PATRIMVEN, pentru persoanele fizice riu platnice;

- s-au luat in evidenld in vederea urmdririi, incasdrii a proceselor-
verbale de contravenlie;

- a intocmit adrese de restituire a proceselor-verbale de contravenlie care
au fost transmise eronat instituliei noastrel

- a intocmit registru de evidenla a taxelor pentru mijloace de ffanspofi in
vederea inscrierii mijloacelor de transport qi/sau scdderii mijloacelor de
transport insffdinate sau distruse.

- au fost incasate sume din executare silitd persoane fizice qi persoane
juridice.

- emiterea declaratiilor de impunere privind stabilirea taxei penlu
folosirea mijloacelor de reclamd gi publicitate, precum gi pentru firma instalatd



la locul exercitirii activititii.

Compaft iment Financiar- Contabilitate
Principalele activititi desldqurate in anul 2021:
Inregistrarea in evidenta contabila, in mod cronologic gi sistematic a

tutuor operaliunilor patrimoniale.
Venitudle bugetare au fost incasate qi inregistrate in eviden{a contabila

pe structura clasifi catriei bugetare.
Cheltuielile aprobate au fost electuate pe capitole, subcapitole, titluri $i

articole, gi au avut asigumte resursele financiare corespurzAtoare.
PlSlile dispuse de persoanele autodzate ale UAT ComeEti, au fost

efectuate in limita creditelor bugetare qi a destinaliilor aprobate potrivit
dispoziliilor legale.

Efectuarea operaliunilor privind datoria publicd intem6, rezultata din
imprumutu le conffactate sau garantate de consiliul local, inclusiv a celor
privind rambursarea ratelor la scadenlA gi plata dobdnzilor, comisioanelor, 9i
altor costuri aferente.

Compartimentul Financiar-Contabilitate a gestionat deschiderile de
credite^ ale centrelor bugetare denumite in continuare ordonatori secundari.

In sarcina personalului din Compartimentul Financiar-Contabilitate intra
gi intocmirea situaliilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
indrumarea ordonatorilor secundari de credite pentru intocmirea corecti a
situaliilor trimestriale privind bilan{ul contabil, contul de rezultat patrimonial,
darea de seamd, conturi de execulie, detalierea cheltuielilor, fluxurile de

trezorerie, pl6lile restante, disponibilitAJi din mijloace cu destinalie speciala.
ln anul 2021 Comparlimentul Financiar-Contabilitate a efectuat

rectific6ri de bugete in baza adreselor de alocare sume transmise de c6tre
A.J.F.P., Consiliul Judelean, A.J.P.I.S., etc., precum qi in baza referatelor de
specialitate.
Biroul Administrativ, Patrimoniu, Prot€clia Muncii $i Proteclia Mediului

Principalele activitali desfa$urate in anul 2021:
-urmarirea contractelor de concesiune/inchiriere;
-intocmirea rapoartelor la proiecte de hotdrdri care privesc bunurile ce

alcdtuiesc domeniul public qi privat al comunei;
- intocmirea graficului anual de instruire periodici in domeniul

situaliilor de urgenla (lunar, semestrial qi anual) cu duratd de 2 ore pe
categorii de personal;

- intocmirea tematicii instruirii in domeniul situafiilor de urgentra;
- inrocmirea tematicii instruirii in domeniul securitatii si sdndtatii in

munca:
- intocmirea planului de prevenire qi protectie in domeniul securitilii

sAnAtalii in munca:
- intocmirea instrucliunilor proprii de securitate qi sAnAtate in muncA.

Compartimentul Resurse Umane

f1



Comparlimentul Resurse Umane asigurd realizarea activitAtilor de
resune umane pentru penonalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Comeqti care vizeazdin principal organizarea gi asigurarea
resurselor umane necesare desfigurdrii in bune conditii a activitdlii aparatului
de specialitate al primarului comunei Cornegti.

Principalele activitali desfhgurate in anul 2021:
-au fost organizate un numdr de 2 concursuri de recrutare personal

contractual;
- intocmirea referatelor pentru dispozilii;
- intocmire contmcte individuale de munca $i acte aditionale;
- actualizarea dosarelor profesionale;
- primire, verificare, inregistrare declaralii de avere gi interese pentru

aleqi locali qi salariali;
Serviciul public comunitar local de evidentd a persoanelor
In anul 2021 activitatea de evidenl[ a persoanelor gi ghigeu unic a

fost organizati. qi s-a desfdgurat in conformitate cu actele normative in
vigoare, atat pentru comuna Corneqti, cat 9i pentru localitdjile arondate.

In anul 2021 lucrdtorii Serviciului public comunitar local de evidenld
a persoanelor Comeqti au desftqurat urmdtoarele activitAli:

-au fost luati in evidenjA la na$tere copii nou-n6scuJi;
-s-au efectuat mentiuni de deces ca urmare a comunicdrilor primite de

la Primdliile arondate si cele din FrA;
-au fost intocmite lucrdrile de slbrqit de lund qi trimestre, raportandu-se

in temenele stabilite;
-s-au arhivat documentele conform nomenclatorului arhivistic:
-s-a efectuat rezolvarea listelor de erori rezultate de la actualiza.rca

retururilor primite de la BJABD Ddmbovi!a;
-s-au inregistrat cereri pentru fumizarea de date cu caracter personal, la

care s-a rdspuns in temen legal, respectind prevederile Regulamentului IJE
20t6/679.

La solicitarea persoanelor interesate in colaborare cu autoritelile
administraliei publice locale, s-a procedat la punerea in legalitate a
persoanelor, cu actele de identitate sau vize de regedinld, in aplicarea
dispozifilor art. 5l din H.G. nr. 137512006.

S-a procedat la primirea cererilor pentru eliberarea actelor de
identitate, precum gi a documentelor necesare, preluare imagini,
implementare in RENEP gi s-a actualizat aceast6 bazd cu data inmdndrii,
eliberarea actelor de identitate.

Activitatea de evidentd a persoanelor s-a fEcut cu
respeclarea programului de ghigeu, cu respectarea prevederilor legale
privind derularea activitdtrii pentru eliberarea actului de identitate.

Lunar s-a procedat la distrugerea actelor de identitate retrase
titularilor dupd. depunerea cererilor de eliberare a cA{ilor de identitate.



S-au actualizat schimbdri de statut civil (cAsAtorii, divort,
recunoa$tere paternitate, schimbare de nume pe cale administrativa).

In conformitate cu Legea 54412001 s-a actualizat in permanenjA
punctul de informare - documentare de la sediul S.P.C.L.E.P.
CORNE$TI.

La primdriile arondate gi posturile de polilie s-a inmanat pentru
documentarea locuitorilor din zone, seturi imprimate spre popularizarea
gi informarea cetdjenilor.

DIN PLJNCT DE VEDERE AL STARII DE MEDIU
Vd informez cu aceastA ocazie cd ne confruntim cu probleme serioase privind

curalenia localitAfi datorita unor cetAleni care nu vor sd respecte legislajia gi

aruncd gunoaiele la intdmplare in locurile publice.
Sperim ca prin montarea camerelor de supraveghere video, cdt qi prin

acfiunile de patrulare ale agenlilor de la polilia locald sA se stopeze acest
fenomen,

De asemenea, salarialii -muncitorii calificafi din cadrul aparatului propriu
vor conffibui permanent la mentinerea curdleniei, igienizarea qi infrumuselarea
localit6{ilor comunei.
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