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RAPORT
privind situatia economico-sociala a comunei Gângiova pe anul 2021
Domnilor consilieri,
In exercitarea atributiilor referitoare la relatia cu Consiliul Local, in calitate de primar imi
revine obligatia de a prezenta raportul anual privind starea economico-sociala si de mediu pe
anul 2021.
In anul 2021, impreuna cu salariatii Primariei comunei Gângiova si cu sprijinul Consiliului
Local, am reusit sa finalizam unele investitii incepute si demararea altora.
Raportul de activitate reprezinta pentru noi nu numai obligatie, dar si o necesitate, in
contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.
Dorim si incercam sa imbunatatim in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre, aceasta
facandu-se prin participarea locuitorilor comunei la procesul administrativ, la luarea deciziilor
intr-un mod corect si deschis.
Alaturi de dezbaterile publice, de intalnirile cu cetatenii, de sedintele Consiliului Local,
care sunt publice, de pagina de internet a Primariei, acest raport reprezinta unul din
instrumentele prin care institutia pe care o conduc pune la dispozitia cetatenilor in format scris
si electronic, modalitati pentru a se informa in permanenta asupra activitatii noastre.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze
administratia locala, redau mai jos, activitatea desfasurata in anul 2021 pe domenii de
activitate:
FINANCIAR – CONTABIL
Bugetul local al comunei Gângiova pentru anul 2021 a fost suma de 7.957.000 lei, din care
venituri propri in suma de 1.861.000 lei.
Veniturile realizate in anul 2021 au fost in suma de 6.806.968 lei.
Cele mai importante surse de venituri proprii de la bugetul local sunt incasarile din taxe si
impozite si veniturile din taxe administrative.
Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor asistentei sociale au fost in
suma de 452.000 lei.
De asemenea, au fost alocate sume din taxa pe valoare adaugata, dupa cum urmeaza:
-pentru drumuri 48.000 lei
-echilibrarea bugetelor locale 1.617.000 lei.
Total sume alocate din taxa pe valoarea adaugata 1.665.000 lei:
-cote alocate din impozitul pe venit 253.000 lei.
Cheltuielile efectuate in anul 2021 au fost in valoare de lei, din care:
-cheltuieli salarii 1.743.638 lei
-cheltuieli asistenta sociala 838.781 lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.358.318 lei
-alte cheltuieli-burse elevi 25.225 lei
-proiecte nerambursabile 86.570 lei

TAXE SI IMPOZITE
In anul 2021 activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale s-a desfasurat in cadrul
compartimentului de taxe si impozite locale care are sarcina de a stabili si incasa impozitele si
taxele locale, incasarea amenzilor ce sunt venit al administratiei locale prevazute in Codul
Fiscal si legislatia in vigoare, asigurarea prelucrarii datelor cu aplicatie de informatica de
gestionare a impozitelor si taxelor locale, precum si verificarea respectarii prevederilor legale
din domeniu.
La solicitarea contribuabililor, atat persoane juridice cat si fizice, au fost eliberate un numar
de 327 certificate de atestare fiscala.
S-au primit si verificat un numar de 4 dosare depuse de persoane fizice care au solicitat
scutire de la plata impozitului, persoane care se afla in urmatoarele situatii:
-persoane cu handicap grav – 0, persoane cu handicap accentuat - 4, persoane cu invaliditate
gradul I - 0;
Lista de ramasite la data de 31.12.2021 pentru persoanele juridice a fost in suma de 15.920
lei. pentru debitul ramas la contribuabilii persoane juridice s-au emis titluri executorii, astfel
ca restantele pe care acestea le datorau au fost reduse.
Lista de ramasite pentru contribuabilii persoane fizice a fost la sfarsitul anului de 546.029
lei. Din totalul de 1838 de pozitii, 1382 de contribuabili, persoane fizice au ramas restantieri.
Pentru acestia s-au emis somatii si titluri executorii, popriri la Casa de Pensii, societati
comerciale, etc.
RESURSE UMANE
Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale si aparatul
propriu de specialitate constituie Primaria, institutie publica cu activitate permanenta, care
duce la indeplinire hotararile Consiliului Local Gângiova, legile, hotararile si solutioneaza
problemele curente ale comunei.
Primaria comunei Gângiova este organizata pe compartimente, conform organigramei
aprobate de Consiliul Local. Intreaga activitate a primariei este organizata si condusa de catre
primar, compartimentele fiind subordinate direct acestuia sau viceprimarului si secretarului
general al comunei, care asigura si raspund de realizarea atributiilor ce revin acestora, in
conditii de legalitate si eficienta.
Prin bugetul primariei se asigura plata drepturilor pentru asistenta sociala, respectiv salarii
pentru un numar de 11 asistenti personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatii pentru un
numar de 8 persoane incadrate in grad cu handicap grav.
REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR
Pe total in comuna Gângiova avem un numar de 1400 pozitii de rol, din care: GÂNGIOVA
– 800, COMOSTENI – 527. Pe parcursul anului 2021 s-au eliberat un numar de 160
adeverinte pentru APIA. Subventiile primite de agricultori au facilitat aprovizionarea cu
samanta certificata, procurarea ingrasamintelor chimice si a ierbicidelor necesare obtinerii
unor productii bune.
Impreuna cu membrii Consiliului Local am sprijinit si vom sprijini in continuare toate
initiativele venite, fie din partea persoanelor fizice, fie din partea Asociatiei Crescatorilor de
Bovine, impreuna cu care ne-am implicat in realizarea obiectivelor pe care aceasta le-a
asumat.

ASISTENTA SOCIALA
Activitatea in cadrul compartimentului de asistenta sociala in anul 2021 s-a desfasurat dupa
cum urmeaza:
-primire 90 cereri – acte doveditoare privind acordarea ajutorului de incalzire pentru perioada
sezonului rece (noiembrie-martie), intocmirea referatelor, centralizatoarelor si a statelor de
plata, efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitantilor;
-efectuarea unui numar de 135 anchete sociale la domiciliul solicitantilor, conform cererilor
inregistrate in registrul de intrare-iesire (pentru acordare burse, bani de liceu, pentru comisia
de handicap, pentru incredintare minori in urma divorturilor, etc.);
-monitorizarea celor 19 persoane incadrate in gradul de handicap prin vizite la domiciliul lor,
in vederea stabilirii modului de ingrijire de catre familie sau asistent personal;
-efectuarea de anchete sociale de revizuire a alocatiilor de sustinere a familiei si a ajutoarelor
sociale, in vederea stabilirii la fata locului daca se mai incadreaza sau nu, sa primeasca in
continuare aceste drepturi. Aceste anchete au fost in numar de 410.
-intocmirea situatiilor trimestriale solicitate de DGASPC DOLJ;
-intocmirea si transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind cheltuielile cu plata
indemnizatiilor, asistentilor personali si beneficiarilor de ajutor social;
-intocmirea si actualizarea contractelor de munca pentru asistentii personali si urmarirea lor
pentru un numar de 11 persoane;
-intocmirea lunara a situatiilor privind ajutorul social, ajutorul de incalzire, alocatiile de
sustinere a familiei, a raportului statistic privind ajutorul social si inaintarea lor la AJPIS
DOLJ;
-s-au intocmit un numar de 32 dosare pentru alocatii de stat si un numar de 60 dosare pentru
alocatii de sustinere.
STARE CIVILA
Pe parcursul anului 2021 au fost inregistrate acte in registrele de stare civila ale comunei,
dupa cum urmeaza:
-acte deces – 37, acte casatorie - 18, acte nastere transcrise – 8, adoptii – 0, inregistrari
tardive – 0, inregistrari ulterioare – 0 .
De asemenea, s-au eliberat un numar total de 166 certificate de stare civila, si anume:certificate de nastere – 49, certificate de deces - 83, certificate de casatorie – 34 .
S-au operat in registrele de stare civila ale comunei mentiunile corespunzatoare si s-au
inaintat la Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj.
Ca urmare a deceselor inregistrate s-a operat radierea persoanelor decedate din listele
electorale permanente ale comunei.
RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
In anul 2021 au fost convocate 16 sedinte ale Consiliului Local Gângiova, din care: 11
sedinte ordinare, 1 de indata si 4 sedinte extraordinare.
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost aduse la cunostinta publica, prin afisare
la sediul primariei.
Au fost adoptate un numar de 39 de hotarari. Toate proiectele de hotarare au fost initiate de
catre primar, sedintele au fost publice, la ele au putut participa atat cetatenii, cat si salariatii
aparatului de specialitate al primarului, atunci cand situatia o impune. Hotararile cu caracter
individual au fost aduse la cunostinta persoanelor respective. Prezenta consilierilor la sedinta

a fost de cele mai multe ori foarte buna, existand colaborare si intelegere intre Consiliul Local
si primar, in promovarea intereselor comunei.
ACTELE EMISE DE PRIMAR
Dispozitiile emise de primar in anul 2021 au fost in numar de 738, marea majoritate fiind
cu caracter individual, care au fost aduse la cunostinta persoanelor.
Acestea au vizat dreptul la alocatia de sustinere, dreptul la ajutor social, dreptul la ajutorul
de incalzire pentru perioada sezonului rece, convocari sedinte consiliu, constituire comisiii,
salarizare, etc.
GOSPODARIRE COMUNALA SI DE MEDIU
In cursul anului 2021 s-au efectuat controale de catre Garda de mediu care a dispus ca
masura mentinerea curateniei pe raza comunei. Pe parcursul anului au avut loc la nivelul
comunei actiuni de igienizare locale, organizate de primarie, prin care au fost curatate
cursurile de apa, zona adiacenta drumului judetean si locuri publice. Lucrarile de deszapezire
din comuna sunt executate de catre angajatii unitatii noastre cu utilajele proprii ale primariei.
In cadrul comunei noastre isi desfasoara activitatea si 2 lucratori de paza, angajati ai unitatii
noastre.
Cu beneficiarii Legii nr.416/2001 au fost efectuate numeroase lucrari, cum ar fi:
-lucrari de igienizare zone de interes public, prin colectare gunoi;
-lucrari de intretinere santuri acolo unde situatia a fost impusa;
-lucrari de intretinere a albiei raului aflat pe teritoriul comunei;
-aprovizionare cu lemn de foc la sediul primariei si la scolile din comuna;
-lucrari de spargere a lemnelor de foc si depozitarea acestora la primarie si scoli.
ACTIVITATEA DE URBANISM
In anul 2021 au fost eliberate un numar de 5 certificate de urbanism si 7 autorizatii de
constructie.
Urmare a controlului Inspectoratului Teritorial in Constructii Dolj au fost trimise adrese
cetatenilor care nu au respectat documentatiile tehnice ale constructiilor pentru intrarea in
legalitate. Pe plan local, prin dispozitia primarului, dl. viceprimar s-a deplasat periodic pe
toata raza comunei pentru a urmari executarea lucrarilor de constructie.
SITUATII DE URGENTA
-s-a reorganizat Comitetul Local al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
-verificarea si intretinerea sirenei electrice;
-s-a instruit personalul angajat al Primariei comunei Gângiova privind protectia impotriva
incendiilor sau a altor situatii de urgenta;
-s-au efectuat controale la gospodariile populatiei din comuna Gângiova;
-s-au intocmit programele de interventie in situatii de urgenta privind inlaturarea efectelor
temperaturilor ridicate, temperaturilor scazute in situatii de ninsori abundente sau inzapezire;
-s-a efectuat monitorizarea codurilor portocalii sau rosii de caldura, ger, viscol sau
temperaturi scazute;
-s-au efectuat intalniri periodice de pregatire cu personalul component al Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Gângiova, in vederea prelucrarii teoretice a actelor
normative privind interventia in cazul producerii unei situatii de urgenta;

-s-au incarcat stingatoarele care au fost folosite sau expirate.
REALIZARI DE INVESTITII PE PLAN LOCAL
In anul 2021 s-a urmarit realizarea urmatoarelor obiective:
-igienizare Scoala Gimnaziala Gângiova ;
-modernizare iluminat public 41 lampi cu led, proiect pe GAL 2019, contract de finantare
semnat;
-asfaltare drumuri comunale, contract de finantare semnat cu MDRAP, lucrari incepute.
SERVICII LOCALE
Principalele servicii locale de care beneficiaza populatia comunei Gângiova sunt:
-alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza comunei;
-servicii de asistenta medicala umana efectuata prin trei cabinete de consultatii ( 2 cabinete
medicina de familie si 1 cabinet stomatologic);
-serviciu de asistenta veterinara;
-post de politie;
-serviciu de telefonie fixa digitala prin Romtelekom;
-serviciu de telefonie mobila cu acoperire de 90% in retelele Orange, Vodafone, Cosmote,
Digi;
-serviciu de televiziune prin cablu;
-serviciile de posta pentru comuna Gângiova sunt efectuate dupa cum urmeaza: sat Comosteni
-1 factor postal si sat Gângiova – 1 factor postal;
-serviciul de paza, SVSU.
INVATAMANT
Cu sprijinul Consiliului Local si al Primariei comunei Gângiova, prin implicarea
angajatilor, elevilor si parintilor, cu sprijinul Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj, procesul
instructiv-educativ din Scoala Gimnaziala Gângiova si din structurile arondate s-a desfasurat
in conditii bune.
Conform reglementarilor legale reteaua scolara este aprobata de Consiliul Local, cu avizul
conform al ISJ Dolj. In anul 2020-2021 a functionat Scoala Gimnaziala Gângiova si 1
gradinita, avand in total 236 de prescolari si elevi. Toate cadrele didactice sunt calificate,
majoritatea avand o experienta bogata.
BIBLIOTECA
In sprijinul activitatii instructiv-educative a elevilor si chiar a tineretului, in comuna isi
desfasoara activitatea si biblioteca. Aceasta detine peste 1000 de volume din toate domeniile
si pot satisface cerintele utilizatorilor, contribuind la imbogatirea culturii generale si a
studiului individual, deoarece principala menire a bibliotecii este de a pune la dispozitie
intreaga informatie necesara, precum si mijloacele de documentare de care dispune.
Biblioteca din comuna beneficiaza de servicii moderne de internet prin programul “ Biblionetlumea in biblioteca mea”. Astfel, in anul 2021 numarul total de servicii Biblionet a fost de
peste 500, din care 300 vizite pentru servicii internet, iar 200 reprezinta alte servicii (
utilizarea computerelor in alte scopuri).
SANATATE

La nivelul comunei noastre functioneaza 2 cabinete medicale care isi desfasoara activitatea
prin cadre medicale calificate: doi medici si doi asistenti medicali care asigura asistenta
medicala pentru majoritatea cetatenilor inscrisi la medicul de familie, precum si un cabinet
stomatologic, unde, de asemenea, isi desfasoara activitatea un medic stomatolog.
Activitatea sanitar-veterinara este asigurata de un medic specialist si de un tehnician
veterinar avand ca scop mentinerea starii de sanatate a animalelor prin actiuni de prevenire a
unor boli, tratamente curente, supravegherea clinica a efectivelor de animale, precum si
supravegherea si stoparea bolilor transmisibile la om. Ghidul actiunilor sanitar-veterinare este
planul intocmit de ANSVSR in functie de efectivele de animale si de situatiile ce se impun.
BISERICA
Cel mai de pret suport spiritual al cetateanului, biserica, aceasta a avut si are un rol deosebit
in viata omului. In cele doua sate ale comunei cetatenii apartin si altor culte religioase.
Consiliul local a sprijinit si va sprijini in continuare activitatea cultelor din comuna Gângiova.
POLITIA
Mentinerea ordinii si sigurantei publice reprezinta ansamblul masurilor intreprinse si al
activitatilor desfasurate de catre Politia Romana, pentru protejarea si respectarea drepturilor
fundamentale ale cetatenilor, functionarea normala a institutiilor statului, a normelor de
conduita civica, a regulilor de convietuire sociala, a celorlalte valori supreme, precum si a
avutului public si privat.
In acest sens, lucratorii postului de politie Gângiova, in cursul anului 2021 au desfasurat
activitati de patrulare, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, actionand in special pentru
asigurarea climatului de ordine si siguranta publica a cetatenilor de pe raza comunei
Gângiova, pentru prevenirea si descoperirea faptelor antisociale, identificarea problemelor din
domeniul ordinii si sigurantei publice cu care se confrunta cetatenii si stabilirea unor
modalitati de rezolvare a parteneriatului cu acestia, asigurarea unei interventii eficiente la
evenimentele semnalate, cresterea autoritatii lucratorilor de politie si imbunatatirea imaginii
politiei in randul populatiei.
De asemenea, au fost desfasurate activitati cu caracter preventiv-educativ in unitatile
scolare si de pregatire antiinfractionala a populatiei, vizand persoanele in varsta si care
locuiesc singure sau au locuinte izolate, situate la periferia localitatii.
Este necesar sa avem in vedere pentru anul 2021 asigurarea mai eficienta a pazei la nivelul
comunei, aducerea unor imbunatatiri la sistemul de supraveghere video stradal si extinderea
acestuia pe viitor in satele de pe raza comunei.
TRADITII
In data de 15 august 2021, de Sf. Maria, nu a avut loc in localitatea Gângiova balciul
traditional, manifestare organizata de catre Primaria comunei Gângiova, datorita restrictiilor
impuse de autoritati pentru COVID-19.
Am incercat in prezentul raport sa redau imaginea reala a situatiei social-economica si de
mediu a comunei si progresele inregistrate pe parcursul anului 2021.
Fondul funciar (terenul agricol) reprezinta principala resursa naturala a comunei, care
valorificata corespunzator, ar reprezenta baza dezvoltarii economice a comunei. Extinderea pe
o suprafata semnificativa a pasunilor/fanetelor favorizeaza cresterea animalelor, practicarea

zootehniei. In acest sens exista o preocupare deosebita din partea noastra pentru informarea
eficienta a agricultorilor/crescatorilor de animale, potentiali fermieri de pe raza comunei,
pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile in cadrul PNDR, proiecte ce permit
infiintarea, modernizare/extinderea fermelor agricole. Angajatii din cadrul primariei sprijina
solicitantii si ofera consultanta in depunerea dosarului de finantare pentru proiectele europene.
Constituie o provocare pe termen mediu cerinta de a sprijini in continuare infiintarea de
exploatatii agricole viabile, in paralel cu atragerea de fonduri si investitori in procesarea
produselor agricole.
Desi situatia financiara la nivel national nu a fost una din cele mai favorabile, in comuna
Gângiova, printr-o puternica implicare a conducerii administratiei locale, s-a reusit
continuarea investitiilor demarate in anul anterior, precum si deschiderea de noi investitii
strategice pentru comunitate. Nu putem afirma ca obiectivele noastre au fost atinse integral,
pentru ca permanent ne dorim mai mult pentru cetatenii acestei comune si in acest sens ne
oferim intreaga energie, dar consider ca ne putem declara multumiti de activitatea desfasurata
si in anul 2021, mai ales avand in vedere conditiile socio-economice in care ne-am desfasurat
activitatea. Vreau sa va multumesc tuturor celor care ati venit cu propuneri constructive si ma
bazez pe aceeasi colaborare fructuoasa si in acest an. De asemenea, am obtinut finantare
pentru proiectele cu finantare nerambursabila depuse spre evaluare, care vor contribui la
dezvoltarea infrastructurii locale si implicit la dezvoltarea economico-sociala a comunei. Vom
manifesta aceeasi disponibilitate si sustinere a investitorilor ce se orienteaza catre zona
noastra, investitiile reprezentand baza unei dezvoltari durabile.

PRIMAR,
PREDA CRISTACHE

