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RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI 

privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Boldeşti-Scăeni 
 

     

 În temeiul art. 255, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, vă prezint următoarele: 

 

Referitor la starea economica a orașului: 

         În anul 2020 veniturile totale prevăzute în bugetul local au fost în sumă de   

39.370.960 lei din care pentru secțiunea de funcționare 18.523.560 lei  si 

20.847.400 lei pentru secțiunea de dezvoltare. 

        La finele anului au fost realizări totale de 29.410.513 lei, procent 74,7 %, din 

care 18.242.443  lei (98,4%) la secțiunea de funcționare si 11.168.070 lei(53.5%) 

la secțiunea de dezvoltare. 

         Veniturile secțiunii de funcționare in suma de 18.242.443 lei au avut 

următoarea componentă pe surse: 

- venituri proprii                                             12.401.207 lei 

- sume defalcate din TVA                                 4.285.943 lei 

- subvenţii de la alte administraţii                        600.000 lei      

- subvenții de la bugetul de stat                            955.293 lei 

  

        Sursele cele mai importante ale veniturilor proprii sunt compuse din impozit 

pe veniturile din tranzacții imobiliare din patrimoniul personal 26.834 lei, cote și 

sume defalcate din impozitul pe venit 8.340.413 lei, impozite și taxe pe proprietate 

3.336.152 lei, taxe pe utilizarea bunurilor 1.085.907 lei, venituri nefiscale 909.820 

lei şi vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare -1.297.919 lei. 

        Veniturile secțiunii de dezvoltare in suma de 11.168.070 lei s-au constituit din 

următoarele surse: 

- sume primite de la U.E/alți donatori                     24.099 lei 

- venituri din capital                                                  6.017 lei 

- subvenţii de la bugetul de stat – PNDL            9.840.035 lei 

- vărsăminte din secţiunea de funcţionare           1.297.919 lei                              
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          Pentru debitele restante aferente mai multor ani a fost necesară efectuarea 

executării silite atât asupra veniturilor persoanelor fizice cât şi asupra conturilor 

persoanelor juridice, pe parcursul anului derulându-se un număr de 63 executări 

silite prin OUG nr.29/2020; prin OUG nr.99/2020 și OUG nr.181/2020 executarea 

silită a fost suspendată până la 25-decembrie-2020. 

           Referitor la persoanele juridice, de menționat este faptul că, la finele anului 

2020 un număr de 14 societăți comerciale erau declarate în stare de insolvență, 

instituția noastră fiind înscrisă la masa credală pentru suma de 523.206 lei. 

          Sumele defalcate din TVA, respectiv 4.285.943 lei, au fost utilizate pentru 

cheltuielile cu bunuri şi servicii la capitolul ”Învățământ”  679.000 lei, finanţare 

drepturi copii cu cerinţe educaţionale speciale 125.093 lei pentru plata drepturilor 

stabilite  de Legea 248/2015  privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 5.000 lei, pentru cheltuielile 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - 94.000 lei  ajutor pentru 

încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru 

beneficiarii de ajutor social 14.790 lei, drepturile asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap și indemnizații 1.426.060 lei şi sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.942.000 lei.            

Subvențiile de la bugetul de stat au acoperit, în secțiunea de funcționare, 

subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire cu lemne și combustibil lichid 

pentru persoanele care nu beneficiază de ajutor social (656lei) și subvenții pentru 

finanțarea sănătății (954.637 lei). 

         În cursul anului 2020, s-au efectuat cheltuieli totale in valoare de 28.181.579 

lei din care: 16.441.814  lei cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și 11.739.765 

lei cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare. 

         La secțiunea de funcționare, cheltuielile au fost utilizate pentru: 

 

- cheltuieli de personal    -                                                               8.554.096   lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii  -                                                    3.469.266   lei 

- alte transferuri -                                                                                      2063  lei 

- transferuri pentru UAMS Boldești-Scăeni   -                                2.406.995  lei 

- asistenta sociala    -                                                                        1.612.687   lei 

- alte cheltuieli  -                                                                                  414.191  lei 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent           - 17.482  lei 

        La secțiunea de dezvoltare cheltuielile au fost utilizate pentru lucrările de 

investiții aprobate prin hotărâri ale consiliului local, repartizate pe capitole de 

activități astfel: 

- autorități executive  -                                30.183  lei 

- învățământ   -                                          370.318  lei 

- locuințe, servicii si dezvoltare publica  -  17.005 lei 

-  protecţia mediului –                         10.034.677 lei 

- transporturi   -                                     1.287.582 lei 

- asigurări şi asistenţă socială –                    9.338 lei 



 

Referitor la asistenţa socială 

 

Ȋn ceea ce privește acordarea beneficiilor de asistenţă socială, situația 

dosarelor, pe categorii de beneficii de asistenţă socială, se prezintă după cum 

urmează: 

-nr. dosare de alocație pentru susținerea familiei 40 

-nr. dosare depuse in vederea acordării indemnizației pentru creștere copil:  

129 

-nr. dosare depuse  in vederea acordării alocației de stat pentru copii: 105 

-nr. dosare depuse in vederea acordării alocației de stat pentru copii cu 

handicap 15 

-nr. dosare depuse in vederea acordării ajutorului pentru încălzirea  locuinței 

cu gaze naturale pentru perioada sezonului rece ( nov 2019- martie 2020) -  37 

-nr. dosare depuse in vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuințelor 

cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familii și persoane singure care nu sunt 

beneficiare de ajutor social  -  3 

-nr. dosare depuse   in vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familii și persoane singure 

beneficiare de ajutor social -   51 

-nr. dosare depuse in vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuințelor 

cu energie electrică - 0 

Situația beneficiarilor de ajutor social, în anul 2020, se prezintă după 

cum urmează : 

- in luna  ianuarie     - 63  beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna  februarie    - 62 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna  martie           - 60 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna aprilie     - 61 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna mai          - 61 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna iunie        - 63  beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna   iulie       - 57 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna   august             - 59 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna septembrie    - 63  beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna octombrie   - 68 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna  noiembrie   - 69 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna decembrie   - 67 beneficiari, familii și persoane singure. 

 

În evidentele primăriei au fost înregistraţi în anul 2020 un număr de 27 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi un număr de 96 

persoane beneficiare a indemnizației pentru persoanele cu handicap.    

 

 

 



 

 

Referitor la protecția mediului 
 

În cadrul  aparatului de specialitate al primarului  există o persoană  

desemnată cu atribuții în acest sens. Instituția  noastră colaborează în același timp 

și cu celelalte instituții angrenate în activitatea de protecție a mediului:  Garda 

Naționala de Mediu –Comisariatul Județean Prahova, Agenția pentru Protecția 

Mediului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Prefectura Prahova, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară -”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 

Prahova,  A. N. Apele Române – S.G.A. Prahova, Direcția  Sanitar  Veterinară  și 

pentru Siguranța  Alimentelor Prahova, urmărindu-se ca prin  măsuri certe să 

contribuim la îmbunătățirea calității  mediului  înconjurător. In anul 2020  am  avut 

diferite controale de la personalul din instituțiile mai sus menționate. 

Începând  cu  luna mai a anului  2020 a fost reziliat contractul  de prestare de 

servicii nr. 18207/80/ B 255/ 20.11.2017  cu operatorul de salubritate  BRAI- 

CATA  S.R.L., punct de lucru Boldești. Motivele rezilierii au fost : 

-neasigurarea logisticii necesare in vederea executării serviciului ( lipsa mijloc 

de transport, lipsa unelte necesare etc.); 

-neasigurarea pentru sezonul rece a utilajelor necesare pentru deszăpezire și 

inducerea în eroare a autorităților locale cu privire la existenta acestor utilaje; 

-lipsa unui responsabil de lucru care sa urmărească efectuarea serviciului; 

-efectuarea necorespunzătoare atât cantitativ cât și calitativ a serviciului de 

maturat stradal și deszăpezire. 

În primele  patru luni ale anului 2020 operatorul de salubritate BRAI-CATA 

S.R.L. - punct de lucru Boldești  a efectuat pe raza orașului următoarele operațiuni: 

-măturat manual – 1.478.936   m.p. cu o valoare a facturii de 41.870,64  lei; 

-întreținere zilnică a căilor de circulație – 1.147.584  m.p. cu o valoare a 

facturii de 21.652,68 lei; 

În cursul anului 2020  au fost montate și/sau schimbate  un număr de 25 de 

coșuri de gunoi  stradal de-a lungul arterelor de circulație, în parcuri, locuri de 

joacă pentru copiii, în zonele cu stații de microbuz  .  

Pe  parcursul anului 2020  au fost executate periodic  lucrări de salubrizare și  

igienizare a zonelor cu “probleme ” de mediu  din oraș, și anume: 

-igienizarea  malului stâng al râului Teleajen de la podul rutier până la fosta 

Mucava Cahiro,  

-salubrizarea arterelor de circulație de pe raza  orașului , inclusiv DN 1A, 

-salubrizarea tuturor șanțurilor de pe raza orașului si curățarea secțiunilor de 

scurgere ale podurilor și podețelor, 

-igienizarea zonelor  unde există depozite necontrolate de deșeuri ( str. 

Salcâmilor, str. Poienilor, zona “Cioburi”, str. Nucilor), 

Aceste  lucrări, cât și altele de mai mică  importanță, au fost realizate  cu 

persoanele apte de muncă  beneficiare ale venitului minim garantat cu respectarea 



”Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local” aprobat prin HCL nr.12 din 

28.01.2020. 

În baza  Legii nr. 132/ 30.06.2010  privind  colectarea selectivă a deșeurilor, 

împreună cu operatorul de salubritate S.C.  ROSAL  GRUP  S.A. sucursala 

Ploiești, de pe domeniul public al orașului Boldești-Scăeni  unde există  amplasate 

containere de  capacitate  de 1,1  mc. destinate  colectării selective a deșeurilor și 

prin sistemul de colectare cu saci “din poartă în poartă “, în perioada ianuarie – 

decembrie 2020  a  fost colectata  selectiv o cantitate  de deșeuri reciclabile ( cod 

200101 și cod 200139) de 87,84 tone. 

De pe raza orașului  Boldești-Scăeni în anul 2020  au fost capturați un număr 

de  165 câini fără stăpân in baza contractului de concesiune privind serviciul de 

gestionare a câinilor fără stăpân nr. 4701/ 21.07.2006   ce a fost prelungit prin HCL 

nr. 106 din 27.07.2016 pentru o perioadă de 5 ani . 

   

 

Referitor la aspectul estetic    

 

Salariații de la spatii verzi își desfășoară activitățile specifice de întreținere si 

amenajare a zonelor verzi din oraș, respectând tehnologia, la care s-a acordat o 

atenție deosebita îndeplinirii funcțiilor de bază  sanitară, recreativă și decorativă. 

Compartimentul spatii verzi a fost structurat pe mai multe domenii de 

activitate : 

- întreținere și amenajare spații verzi; 

- activitate de salubrizare ( măturat manual stradal și colectat deșeuri din 

coșurile stradale ); 

- dezinfectat din luna martie 2020 pentru a prevenii răspândirea noului 

coronavirus ( Covid 19) in oraș și la locul de muncă ( primărie ). 

Obiectivul principal al compartimentului spatii verzi a constat in 

dezinfectarea cu produse biocide pe baza de clor sau alcool. 

S-a efectuat zilnic in primele trei luni ale anului (martie, aprilie, mai), 

dezinfectarea parcurilor, mobilierului urban, locurilor de joacă pentru copii, stațiile 

mijloacelor de transport în comun, intrărilor blocurilor din oraș. 

 În perioada aprilie – iulie 2020 s-a realizat  dezinfecția trotuarelor din oraș  

doua zile/săptămână cu atomizoarele din dotare. 

 Din luna aprilie s-au umplut zilnic recipientele montate  la intrările 

blocurilor cu dezinfectant pentru mâini dar,  ulterior acestea au fost rupte și  

aruncate, iar activitatea de umplere cu dezinfectant a fost făcuta la  solicitarea 

locatarilor interesați. 

 Începând cu luna iunie s-au efectuat lucrările de dezinfecție in funcție de 

evoluția cu virusul Covid 19, adică de doua –trei ori pe săptămână, dar in situațiile  

de urgență s-a revenit la dezinfectatul zilnic. 

 In perioada martie – decembrie 2020 s-a dezinfectat interiorul birourilor din 

primărie săptămânal, în fiecare zi de vineri. 



 Activitatea de salubrizare in anul 2020 a constat in: golirea zilnică a 

coșurilor stradale, iar din luna mai 2020 am preluat și activitatea de măturat stradal 

a orașului Boldești-Scăeni, împreună cu cei patru salariați ai firmei de salubrizare . 

 În anul 2020 s-au plantat mai puține  flori și arbuști, in proporție de 50% față 

de anii anteriori, cauza fiind nesiguranța prezenței salariaților, unii rămânând  in 

autoizolare sau carantină, in asemenea situații am păstrat personalul prezent pentru 

efectuarea lucrărilor de dezinfecție, cosit și greblat zone verzi, erbicidat anumite 

suprafețe invadate de ambrozie. 

 În perioadele secetoase din an s-au udat arbuștii mai tineri și zonele verzi din 

parcuri și aliniamentele stradale . 

 Începând cu luna decembrie 2020 personalul din cadrul compartimentului 

spații verzi mătură spațiile special amenajate pentru containerele de gunoi 

(platformele de la blocuri) după colectarea  acestora  (luni, miercuri și vineri). 
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