
RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI AXINTELE PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE
MEDIU A COMUNEI PENTRU ANUL 2018

Activitatea primarului comunei Axintele in cursul anului 2018 a fost axata pe:
 continuarea investitiilor incepute in anul 2017;
 coordonarea activitatii aparatului propriu din primarie;
 rezolvarea pe cat posibil a problemelor cetatenilor comunei;
 rezolvarea problemelor de mediu;
 dezvoltarea si diversificarea activitatilor culturale, sportive si altele;

Un obiectiv important realizat in cursul anului 2018 a fost construirea unui spatiu cu destinatie Dispensar, cat si a
unui punct de lucru al Primarie Axintele care sa deserveasca comunitatea din satul Horia.

Au fost efectuate lucrari de imprejmuire la:
 Scoala Horia avand o valoare de 55.932 lei
 Gradinita Bratia avand o valoare de16.604.71 lei
 Scoala Frumusica avand o valoare de 18.864.71 lei
 Cimitir Bratia avand o valoare de 64.426.12 lei

Un alt obicetiv important realizat pe parcursul anului 2018 a fost extinderea partii carosabile (pietruire) a drumului comunal
DC 40 Axintele, Ialomita avand o valoare de 312.120 lei si modernizarea drumurilor de interes local (asfaltare) – 2,400 km.

Instalatiile de iluminat public au fost revizuite pe tot pe parcursul anului 2018 avand o valoare de 67.260 lei.

Tot in acest an au fost realizate lucrari de :
 intretinere suvite de pamant,
 deszapezire cu buldoexcavatorul, 
 decolmatare canale de scurge Axintele – Dig Ialomita ( 10 km ),
 achizitia de lemne de foc pentru unitatile scolare din comuna,
 organizarea zilelor comunei Axintele in luna August.

PROIECTE CE SE VOR REALIZA IN COMUNITATEA NOASTRA

Avem in depunere proiecte cum ar fi :

 infiintarea unei platforme de gunoi in satul Horia
 reparatii la scolile din comuna Axintele
 reparatii punct sanitar Frumusica
 intretinerea canalui de desecare al comunei Axintele.
 montarea de camere video in localitate
 extindere la lucrarile pentru apa potabila si canalizare din Axintele, Barbatescu si Horia.
 modernizare drumuri de interes local si asfaltare ( in jur de 7 km)
 infiintarea unei retele de gaze in comunitatea noastra ( satul Barbatescu, Axintele si Horia)
 reparatii curente la blocurile P+1 Politie
 reparatii capitale la caminul cultural Axintele si Horia
 infiintarea unui parc in satul Axintele si Horia
 infiintarea unui teren de fotbal scoala Horia si gradinita Bratia
 achizitionarea de lemne de foc pentru unitatile scolare din comuna

SPRIJINIREA SISTEMULUI DE INVATAMANT DIN COMUNA AXINTELE PENTRU CA ACTIVITATEA
DIDACTICA SA SE DESFASOARE IN CONDITII CAT MAI BUNE

Acest obiectiv s-a realizat in stransa colaborare cu directorul scolii si profesorii din localitate pentru a rezolva problemele
intr-un timp cat mai scurt in vederea desfasurarii in conditii bune a activitatilor scolare.
 platile salariale au fost asigurate fara nicio intarziere;
 plata navetei cadrelor didactice
 plata burselor scolare
 asigurarea cu lemne de foc
 asigurarea materialelor de intretinere si curatenie
 procurarea de  echipamente de filtrare a apei (aparate si dozatoare), apa potabila imbuteliata „ La Fantana”



 asigurarea transportului elevilor cu 2 microbuze .

IN DIRECTIA IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE MEDIU S-A PROCEDAT LA:
 efectuarea serviciului de salubrizare de o firma autorizata EcoEurocab Cosereni unde sunt asociate 3 comune 
 S-a intervenit acolo unde a fost cazul (acumulari de apa) prin saparea unor canale pentru scurgerea apelor de pe

aceste suprafete.
 Concesionarea islazului si conditionarea administratorilor acestora de a respecta conditiile de mediu.
 S-au incheiat aproximativ 300 de contracte de salubrizare 

PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA A LOCUITORILOR

Statistic am putea spune:
 principala ocupatie a populatiei active este agricultura in proportie de 80%
 in urma recensamantului s-a constatat ca populatia stabila este de 2465
 gospodariile populatie sunt in numar de 1724 impartite astfel:

Axintele – 1137, 
Barbatescu – 195, 

Horia – 392
 In unitatile de invatamant avem inregistrat un numar de 222 de elevi si 72 copii prescolari
 in categoria de varsata 0-3 ani avem inregistrati un numar de 67 de copii
 suprafata comunei este de 12189 ha din care:
 suprafata arabila : 8400 ha
 paduri: 2663 ha
 pasune: 479.9242 ha
 ape: 167 ha
 suprafata intravilan: 431 ha
 Helesteuri Barbatescu: 7,00 ha
 Frumusica : 12 ha
 automobile:68
 tractoare: 50
 bovine: 703
 ovine: 4650
 caprine: 1250
 suine: 1300
 cai: 2800
 pasari: 7400

ACTIVITATEA CULTURALA SI SPORTIVA IN COMUNA       S-A CONCRETIZAT INTR-O SERIE DE
MANIFESTARI DUPA CUM URMEAZA:

 s-a organizat Ziua Comunei in comunitatea noastra  si putem spune ca a fost o activitate apreciata de locuitori si de
catre toti participantii la aceasta sarbatoare ce a avut loc in data de 18-19 august 2018.

 s-a platit suma de 100 lei familiilor celor care au implinit varsta de 25, 50 de ani de casnicie
 s-au adus cantareti renumiti
 s-au organizat meciuri de fotbal pe stadionul din localitate
 s-a participat la hramurile bisericilor din comuna 
 echipa de fotbal Viitorul-Axintele a fost si este sustinuta de primarie fiind inscrisa in Campionatul Judetean Liga a-

IV-a si beneficiaza de toate conditiile pentru a-si desfasura activitatea

PROIECTE DE VIITOR PENTRU: PRIMAR, VICEPRIMAR, CONSILIUL   LOCAL SI APARATUL PROPRIU
AL PRIMARULUI

 Imbunatatirea iluminatului public in comuna si satele componente:
 Imbunatatirea infrastructurii drumurilor comunale
 Rezolvarea problemelor privind salubrizarea
 Buna gospodarire a comunitatii
 Accesarea si depunerea de proiecte pe fonduri europene
 Inceperea lucrarilor de executie la proiectele aprobate



 Achizitionarea de programe pentru primarie in sistem deschis
 Participarea la cursuri de perfectionare a angajatilor

IN CEEA CE PRIVESTE ACTIVITATEA PRIMARIEI (APARATULUI PROPRIU AL PRIMARULUI)

Legatura  de  colaborare  permanenta  cu  viceprimarul  comunei  Axintele  se  concretizeaza  prin  indeplinirea  cu
responsabilitate a indatoririlor ce-i revin prin fisa postului, participarea concreta la stabilirea strategiei de dezvoltarea a
comunei, acordarea de audiente si rezolvarea pe cat posibil a doleantelor cetatenilor. 
Din multitudinea sarcinilor primite si rezolvate cu succes amintim:
 Participarea la sedintele si Adunarile generale ce au loc in cadrul asociatiilor din care comuna Axintele face parte 

 Coordonarea, planificarea si  urmarirea modului cum realizeaza orele de munca cei ce beneficiaza de prevederile
Legii 416/2001.

 Verificarea lucrarilor efectuate in anul 2018 impreuna cu comisia.
 Implicarea in buna desfasurare a campaniei APIA din fiecare an,
 Participarea la anchetele sociale 
 Participarea la masuratorile terenului agricol atunci cand situatia o impune
 Urmarirea tuturor lucrarilor ce se executa cu buldoexcavatorul din dotarea primariei,
 Buna gospodarire a localitatii

         
           DIN RAPORTUL SECRETARULUI SINTETIZAM:

 conceperea,  redactarea  si  transmiterea  catre  instituitia  prefectului  a  Hotararilor  de  Consiliu  Local  in  termenul
prevazut de lege.

 redactarea si transmiterea catre institutia prefectului a Dispozitiilor primarului comunei Axintele;
 pregatirea sedintelor de Consiliu Local
 arhivarea documentelor;
 urmarirea implementarii legilor fondului funciar 
 intocmirea documentatiei pentru inchiriere pasune
 inregistrarea si transmiterea documentelor pentru pentru vanzare teren
 completarea documentatiei pentru dezbaterea succesiunii
 completarea registrului electoral
 coordonarea activitatii angajatilor din subordine

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA

 intocmirea, completarea si evidenta documenetelor de stare civila pentru casatorii, decese, nastere
 intocmirea dosarelor pentru indemnizatii crestere copil, stimulent de insertie, alocatii de stat 
 intocmirea anchetelor sociale
In 2018 sunt inregistrate:
 persoane cu handicap 66 din care  persoane cu handicap grav 20
 decese: 39
 nasteri: 25
 alocatii: 25
 alocatii pentru sustinere familie : 34
 anchete sociale: 100
 casatorii: 8
 asistenti personali: 13
 asistenti cu indemnizatie: 8

COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE
 urmarire, evidenta, calcul, incasare rol fiscal
 inregistrare/radiere autoturisme
 eliberare certificate fiscale

DIN RAPORTUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE DESPRE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
AXINTELE IN ANUL 2018 AFLAM URMATOARELE:

 venituri  proprii  prevazute  din taxe si  impozite-  debit  la  01.01.2018 de 1.763.216 lei  si  incasat  in cursul  anului
1.139.138 lei, in procent de  65 %.

 privind nivelul incasarilor avem



 incasari din amenzi 97.678 lei
 incasari din concesiuni 17.867 lei
 impozit cladiri 211.477 lei
 impozit mijloace transport 68.934 lei
 teren extravilan 442.385 lei
 taxa urbanism 3.301 lei
 inchiriere pasune 23.005 lei
 timbru judiciar 274.491 lei

SERVICIUL DE URBANISM
 emite certificate de urbanism, autorizatii de construire
 obtine avize pentru proiecte
 contribuie si urmareste realizarea investitiilor realizate in comuna   finantate din surse bugetare si extrabugetare
 intocmeste si transmite rapoartele statistice prevazute de lege in domeniul sau de activitate

 certificate urbanism: 14
 Autorizatii- constructii: 13

CASIERIA
 tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind incasarile si platile prin casierie
 incasarea  sumelor de bani  prin numarare faptica in prezenta persoanelor ce platesc
 raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat  in contul unitatii
 respecta plafonul de casa plati/zi si incasarea maxima/client/zi conform legislatiei in vigoare
 raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite
 inregistreaza cereri pentru ajutorul social si realizeaza anchete sociale pentru aprobarea acestora

REGISTRUL AGRICOL

 completari – inregistrari in registrele agricole
 tinerea registrelor agricole in format electronic
 deplasari in teren in vederea efectuarii de masuratori
 eliberarea de adeverinte necesare la APIA, dosare scoala, dosare pentru obtinerea ajutorului de incalzire, obtinerea de

carti de identitate si altele
 inregistrarea de contracte de vanzare-cumparare, donatii si mostenirii
 verificarea in totalitate in teren a suprafetelor ce se folosesc fara a se face dovada, preluarea acestora si punerea in

posesie a celora ce le apartin de drept aceste terenuri
 elibererea diverselor adeverinte (carti identitate,rol agricol, nomenclatura stradala, venit, enel, etc.)
 intocmeste evidente  si raspunsuri catre Directia Agricola Judeteana si alte institutii
 verifica si intocmeste procese-verbale de constatare a lucrarilor efectuate pe pasune
 intocmeste documentatia necesara pentru realizarea Amenajamentului Pastoral
 completeaza si tine evidenta Atestatelor de producator si a Carnetelor de Comercializare 

DIN RAPORTUL SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA SPECIFICAM:
 

 intocmirea documentelor, adreselor, planurilor privind managementul situatiilor de urgenta si transmiterea acestora
catre ISU Ialomita

 s-au efectuat 48 controale la gospodariile populatiei
 seful serviciului voluntar de urgenta se perfectioneaza prin participarea la toate instruirile care se organizeaza de

catre ISU Ialomita.
 Participarea si intocmirea rapoartelor de deszapezire
 prin  dispozitia  primarului  a  primit  si  sarcina  de  a  se  ocupa  de  biblioteca  comunala  activitatea  constand  in

imprumutarea si indrumarea cititorilor spre cunoasterea tainelor cartilor.
 Prin dispozitia primarului urmarirea amenzi
 Intocmeste instiintari de plata, somatii si titluri executoriu, 
 Intocmirea adreselor de infiinare popriri

ORGANIGRAMA

Angajati: 12
 2 demnitari (primar si viceprimar)
 4 functionari : (1 secretar, 1consilier superior urbanism-casier, 1 consilier superior stare civila-taxe si impozite  si 1

inspector asistent registrul agricol)
 1 sef serviciu voluntar; 
 2 guarzi; 



 2 soferi microbuze scoala, 
 1 sofer buldo-excavator)

COLABORAREA PRIMARULUI CU INSTITUTIILE PUBLICE SI SOCIETATILE COMERCIALE DE PE RAZA
COMUNEI

Primaria Comunei Axintele si societatilor comerciale s-au sprijinit reciproc in organizarea evenimentelor ce au avut loc in
aceasta comuna pentru care s-au primit si sponsorizari pentru evenimentele ca:

 Ziua Comunei
 1 iunie – Ziua copilului
 Sfintul Nicolae – Hramul Bisericii
 Ajunul Craciunului – Cadourile pentru elevi
 Evenimentele sportive privind echipa de fotbal

Sponsori pentru toate aceste evenimente au fost:

1 SC Onedia Distribution SRL
2 SC Ferma Frumusica SRL
3 SC Eco New Energy SRL
4 SC Marcos Provit SRL
5. II Lungu Adrian
6. II Tudor Marian
7. II Tudor Ionelia
8. SC. Comtib SRL
9. SC. Conte Impex
10. SC Dobre Agro
11. SC Viitorul Axintele

        COLABORAREA PRIMARULUI CU MEMBRII CONSILIULUI LOCAL

As vrea sa spun de la inceputul anului 2018 – prezent s-a colaborat foarte bine cu Consiliul Local membrii acestuia fiind
interesati de probelemele dezbatute astfel incat proiectele au fost aprobate in unanimitate.

Noi suntem alesi pe o perioada de 4 ani pentru a conduce comunitatea si a realiza dezvoltarea acesteia si as dori as va
multumesc pentru hotararile luate in folosul ei.

Pe  viitor  am rugamintea  sa  participati  la  sedintele  Consiliului  Local  si  sa  veniti  cu  diferite  propuneri  in  folosul
comunitatii.

In acest sens imi manifest deschiderea la o colaborare cat mai buna cu comisiile de specialitate cat si cu Consiliul Local
si-i voi informa de fiecare data  in legatura cu toate activitatile realizate in localitatea noastra.

Realizarile ce s-au prezentat in Raportul pe care l-am incheiat si prezentat in fata dvs. imi ofera bucuria si speranta ca voi
avea o colaborare stransa cu apratul  propriu,  Consiliul  Local  si  institutiile publice de pe raza comunei   cat  si  cu locuitorii
comunei.

Inchei urandu-va succes in toate.
Dumnezeu sa ne ajute !

25.01.2019                                         Intocmit

                                                            Primarul comunei Axintele
             

                                     GRIGORE TUDOR


