
1 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI 

____________________________________________________________ 

Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287, 

e-mail : pbs@opticnet.ro 

____________________________________________________________ 

                                                                                      Nr. 7739/20.04.2022 

 

 

RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI 

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

 

     

 În temeiul art. 155, alin. (3) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, vă prezint următoarele: 

 

REFERITOR LA STAREA ECONOMICĂ A ORAȘULUI: 

 

În anul 2021 veniturile totale prevăzute în bugetul local au fost în sumă de   

31.518.600 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 21.696.490 lei  și 

9.822.110 lei pentru secțiunea de dezvoltare. 

La finele anului au fost realizări totale de 27.067.824 lei în procent 85,8 %, 

din care 21.761.704  lei (100,3%) la secțiunea de funcționare și 5.306.120 lei(54%) 

la secțiunea de dezvoltare. 

Veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 21.761.704 lei au avut 

următoarea componentă pe surse: 

- venituri proprii                                             13.979.892 lei 

- sume defalcate din TVA                                 5.574.095 lei 

- subvenţii de la alte administraţii                        708.052 lei      

- subvenții de la bugetul de stat                         1.499.665 lei 

  

Sursele cele mai importante ale veniturilor proprii sunt compuse din impozit 

pe veniturile din tranzacții imobiliare din patrimoniul personal 9.165 lei, cote și 

sume defalcate din impozitul pe venit 8.664.889 lei, impozite și taxe pe proprietate 

3.430.396 lei, taxe pe utilizarea bunurilor 1.196.282 lei, venituri nefiscale 

1.186.053 lei, vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 

de dezvoltare -507.000 lei şi alte impozite și taxe fiscale 107 lei. 

Veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.306.120 lei s-au constituit din 

următoarele surse: 

- sume primite de la U.E/alți donatori                     92.744 lei 

- venituri din capital                                                     237 lei 
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- subvenţii de la bugetul de stat                           4.659.738 lei 

- vărsăminte din secţiunea de funcţionare              532.000 lei   

- sume primite de la Fondul de Mediu                      21.401 lei      

       

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 167 executări 

silite. 

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

2021 un număr de 13 societăți comerciale erau declarate în stare de insolvență, 

instituția noastră fiind înscrisă la masa credală pentru suma de 454.653 lei. 

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

cheltuielile cu bunuri şi servicii la capitolul ”Învățământ” – 810.210 lei, finanţare 

drepturi copii cu cerinţe educaţionale speciale – 109.045 lei, pentru plata 

drepturilor stabilite  de Legea 248/2015  privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – 13.700 lei, 

pentru cheltuielile serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor – 

94.000 lei,  burse – 130.140 lei, drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap și indemnizații – 2.418.000 lei şi sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 1.999.000 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 –  28.582 lei și subvenții 

pentru finanțarea sănătății – 1.471.083lei. 

În cursul anului 2021 s-au efectuat cheltuieli totale în valoare de 26.785.864 

lei din care: 19.710.393  lei cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și 7.075.471 

lei cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare. 

 

La secțiunea de funcționare, cheltuielile au fost utilizate pentru: 

- cheltuieli de personal                                                                     9.077.777   lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii                                                        5.211.350   lei 

- alte transferuri                                                                                       6.105  lei 

- transferuri pentru UAMS Boldești-Scăeni                                      2.503.035  lei 

- asistenta sociala                                                                              1.930.444  lei 

- alte cheltuieli                                                                                     557.769  lei 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent             - 70.801  lei 

- dobânzi                                                                                                 67.664 lei 

- ramburs de credit                                                                                427.050 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                                                                   70.444  lei 
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- învățământ                                                                              445.152  lei 

- cultură, recreere şi religie                                                          27.057 lei 

- locuințe, servicii si dezvoltare publica                                1.269.792 lei 

-  protecţia mediului                                                              4.542.825 lei 

- transporturi                                                                            710.378 lei 

- asigurări şi asistenţă socială                                                       9.823 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 25 

- nr. dosare depuse in vederea acordării indemnizației pentru creștere copil:  143 

- nr. dosare depuse  in vederea acordării alocației de stat pentru copii: 125 

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

20 

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

gaze naturale pentru perioada sezonului rece ( nov 2021- martie 2022) -  119 

- 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  -  18 

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

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familii și persoane singure beneficiare de 

ajutor social -   9 

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

energie electrică - 0 

Situația beneficiarilor de ajutor social, în anul 2021, a fost următoarea: 

- in luna  ianuarie     - 58 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna  februarie    - 58 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna  martie          - 53 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna aprilie    - 44 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna mai         - 45 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna iunie       - 47 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna   iulie      - 42 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna   august   - 39 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna septembrie    - 42 beneficiari, familii și persoane singure 

- in luna octombrie   - 50 beneficiari, familii și persoane singure 

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

- in luna decembrie   - 54 beneficiari, familii și persoane singure. 
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În evidențele primăriei au fost înregistraţi în anul 2021 un număr de 30 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi un număr de 107 

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 protecția mediului  

Primăria orașului Boldești-Scăeni colaborează în același timp și cu celelalte 

instituții angrenate în activitatea de protecție a mediului:  Garda Națională 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.  

În anul 2021  am  fost înregistrate o serie de controale efectuate de personalul 

instituțiilor mai  sus–menționate . 

 Pe  parcursul anului 2021  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 

fabrică Mucava/Cahiro,  

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

- salubrizarea tuturor șanțurilor de pe raza orașului și 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.3 din 

20.01.2021. 

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 poarta in poarta “, în perioada ianuarie – 

decembrie 2021  a  fost colectata  o cantitate  de 105,71 t. deșeuri municipale 

încredințate spre reciclare și 165,40 t. deșeuri valorificate prin alte forme decât 

reciclarea. 

 În perioada 7-8 august 2021 A.D.I. DESEURI- Prahova, SC ROSAL GRUP 

SA , ASOCIATIA ECOTIC  și  Primăria orașului Boldești-Scăeni  au desfășurat 

campania de conștientizare și colectare a deșeurilor DEEE. 
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 Scopul acestei campanii a fost de a contribui la conștientizarea cetățenilor în 

privința comportamentului  corect privind colectarea în vederea reciclării a acestui 

tip de deșeu DEEE (deșeuri de echipamente electrice, electronice și 

electrocasnice). 

De pe raza orașului  Boldești-Scăeni în anul 2021  au fost capturați un număr 

de  169  câini fără stăpân în baza contractului de concesiune privind serviciul de 

gestionare a câinilor fără stăpân nr. 4701/ 21.07.2006, contract ce a fost valabil 

pană în luna  iulie 2021. 

 Începând cu luna octombrie 2021 a fost încheiat un nou contract de delegare 

a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Boldești-

Scăeni pentru o perioadă de 5 ani cu SC  HEREMY ANIMAL MED SRL – CMV. 

DR. HERESCU EMILIA”. 

 Totodată  începând cu data de 14.10.2021 la nivelul orașului  Boldești-

Scăeni a fost încheiat un contract de servicii cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. 

Ploiești, obiectul contactului fiind activitatea de deratizare, dezinsecție și 

dezinfecție in orașul  Boldești-Scăeni pe o durată de 15 luni. 

 

REFERITOR LA SPAȚIILE VERZI  

 

Salariații din cadrul Serviciului de Patrimoniu Local, compartimentul 

Reparații și Întreținere (Seră) au desfășurat următoarele acțiuni de salubrizare și 

întreținere a spațiilor verzi: 

- măturat manual  pe carosabil, pe trotuare, în locurile de  parcare și în parcuri; 

- colectat și îndepărtat obiectele aruncate pe jos și golirea coșurilor stradale de 

gunoi, în scopul păstrării unui aspect curat al domeniului public; 

- curățat rigole concomitent cu operațiunea de măturare (operațiunea de răzuire a 

acestora s-a făcut în funcție de necesități); 

- s-au efectuat lucrări de întreținere și igienizare a spațiilor verzi cum sunt: 

• cosit mecanic în zonele verzi din parcuri, aliniamente stradale, școli și 

grădinițe, 

• tuns garduri vii manual și mecanic, 

• greblat și cărat crengi și alte resturi vegetale, 

• administrat îngrășământ de stimulare a creșterii vegetației, 

• udat cu furtunul în parcuri și alte zone amenajate în oraș, udat cu găleata  

arborii și arbuștii plantați în zona câmpului Scăeni (apă adusă cu cisterna) ,  

• defrișat arborii îmbătrâniți de pe strada Stadionului și de pe câmpul Scăeni - 

zona parc 700, defrișat culturile îmbătrânite în vederea amenajării unui parc de 

joacă pentru copii în aceeași zonă. 

S-au desfășurat și alte activității cum sunt : 

- erbicidat vegetația crescută pe trotuare și în zone cu ambrozie, 

- văruit cu roșu și alb bordurile stradale, 

- dezinfectat săptămânal pentru a preveni răspândirea virusului  SARS COV-2 în 

intrările blocurilor, la locurile de joacă pentru copii, în interiorul sediului primăriei, 
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- măturat spațiile aferente containerelor de gunoi (platformele de la blocuri) după  

colectarea gunoiului (luni, miercuri și vineri), 

- efectuat  curățenie în sediul primăriei după ce acesta  a fost zugrăvit, 

- greblată, strânsă în grămezi și cărată în locuri amenajate frunza  căzută din copaci 

pe domeniul public al orașului (toamna), 

- curățată zăpada de pe trotuare cu mătura cand aceasta a fost în strat subțire, apoi 

împrăștiat material antiderapant (granule speciale) pentru a preveni formarea 

poleiului (iarna), 

- zugrăvit birourile de la sediul primăriei de pe Aleea Clubului , 

- vopsit mobilierul urban (canapelele) și  mobilierul din parcurile de joacă pentru 

copii, 

- pregătit amestecul de pământ și butașii de trandafiri pentru anul 2022,  în speranța 

că se vor elimina măsurile de restricție impuse de pandemia de Covid-19 și se va 

demara acțiunea de producere/plantare a răsadurilor de flori  și arbuști ornamentali. 

CONCLUZII 

Prin intermediul prezentului raport, precum și prin multiplele acțiuni 

întreprinse deja la nivelul instituției, doresc să dovedesc o comunicare și o 

relaționare  deschisă și transparentă între primărie și cetățeni.  

Misiunea este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii 

locale pe care o reprezint, treburile publice în condiţiile legii, de a fi în slujba 

comunității locale furnizând servicii la un înalt standard de calitate, respectând 

valori precum: respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, 

integritatea, onestitatea, spiritul de echipă, capacitatea de inovare, egalitatea de 

șanse și responsabilitatea socială și implicit de a asigura respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi 

punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare.  

Îmi doresc prin toată activitatea să asigur un management performant, corect 

și echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei 

dezvoltări  durabile a orașului Boldești-Scăeni. 

 

 

 

  

PRIMAR, 

BUCUROIU CONSTANTIN 

 


