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1.Autoritatea publică locală Boldești-Scăeni, județul Prahova a avut ca
misiune în anul 2022 satisfacerea interesului public prin stabilirea de obiective în
cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă.

2. Au fost preocupări în direcția îmbunătățirii activității în cadrul Primăriei
orașului pentru atingerea indicilor de performanță prevăzuți în Anexa nr. 1.

3. În cadrul obiectivelor stabilite prin strategie s-a acționat pentru
implementarea proiectelor pentru care sunt semnate contracte de finanțare din fonduri
publice și din fonduri nerambursabile potrivit Anexei nr. 2.

4. Cheltuielile înregistrate la nivelul autorității publice locale în anul 2022
sunt reflectate în Anexa nr. 3.

5. În derularea contractelor încheiate pentru atragerea obiectivelor stabilite au
fost întâmpinate și nerealizări determinate de lipsa fondurilor financiare.

Întocmit
Inspector Relații cu Publicul,
Dinu Elena-Alina



ANEXA NR. 1

INDICI DE PERFORMANȚĂ ANUL 2022

Nr.
Crt.

Compartiment/
birou

Indicatori de performanță IP calculat
pentru anul 2022

Periodicitatea
monitorizării

1.01 Secretar general 1.Gradul de  acordare a avizului de legalitate
pentru Dispozițiile emise de primar
Nr. avize  favorabile acordate /Nr. Dispoziții emise  *
100

2.Gradul de  acordare a avizului de legalitate
pentru Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Nr. Avize favorabile acordate /Nr. HCL adoptate * 100

1079/1079*100=100%

Anual

215/215*100=100%

1.02 SPCLEP 1.Gradul de  eliberare a actelor de identitate
Nr. CI eliberate /Nr. cereri eliberare CI  * 100

2.Gradul de  eliberare a vizelor de reședința
Nr. VR eliberate /Nr. cereri eliberare VR  * 100

1938/1938*100=100%
Anual

161/161*100=100%

1.03 Stare civilă 1.Gradul de  eliberare a certificatelor de căsătorie
Nr. certificate căsătorie nou eliberate /Nr. cereri
eliberare AC * 100

119/119*100=100%
Anual

2.Gradul de  eliberare a certificatelor de naștere
Nr. Certificate naștere nou eliberate /Nr. Cereri
eliberare CN * 100

55/55*100=100%

3.Gradul de  eliberare a certificatelor de deces
Nr. CD nou eliberate /Nr. Cereri eliberare CD * 100 180/180*100=100%

4.Gradul de  realizarea de schimbări de nume pe
cale administrativă
Nr. Schimbări efectuate /Nr. Cereri   * 100

1/1*100=100%

5.Gradul de realizare a mențiunilor
Nr. mențiuni operate și înaintate /Nr. Solicitări  *100 702/702*100=100%



6.Gradul de realizare a transcrierilor
Nr. transcrieri efectuate /Nr. Solicitări  *100 17/17*100=100%

7.Gradul de eliberare a certificatelor de divorț
Nr. Acte divorț eliberate /Nr. Cereri eliberare CD * 100 1/1*100=100%

2.01 Administrație 1.Gradul de transmitere a Dispozițiilor
Nr. Dispoziții înregistrate/Nr. Dispoziții transmise
*100

2.Gradul de transmitere a Hotărârilor de Consiliu
Local
Nr.HCL înregistrate / Nr. HCL transmise * 100

3.Gradul de transmitere a declarațiilor de avere
(demnitari și consilieri locali)
Nr. Declarații de avere înregistrate/Nr. Declarații de
avere transmise la ANI

4.Gradul de transmitere a declarațiilor de
interese(demnitari și consilieri locali)

Nr. Declarații de interese înregistrate/Nr. Declarații de
interese transmise la ANI

5.Gradul de transmitere a declarațiilor de avere
(salariați)
Nr. Declarații de avere înregistrate/Nr. Declarații de
avere transmise la ANI

6.Gradul de transmitere a declarațiilor de
interese(salariați)
Nr. Declarații de interese înregistrate/Nr. Declarații de
interese transmise la ANI

1079/1079*100=100%

215/215*100=100%

20/20*100=100%

20/20*100=100%

44/44*100=100%

44/44*100=100%

Anual

2.02 Registrul agricol 1.Gradul de completare/ actualizare a registrului
agricol (perioada 2020-2024)
Nr. Gospodarii actualizate sau completate / nr. Total de
gospodarii existente * 100

3350/3990*100=83%

Anual



2.03 Relații cu publicul 1.Ponderea audiențelor soluționate
Nr. Audiențe soluționate / Nr. Audiențe înregistrate
*100

2.Ponderea petițiilor soluționate
Nr. petiții soluționate / Nr. petiții primite *100

3.Ponderea solicitărilor soluționate în baza Legii
nr.544/2001
Nr. solicitări soluționate / Nr. solicitări primite *100

9/9*100=100%

148/148*100=100%

22/22*100=100%

Anual

2.04 Secretariat Gradul de completare/ actualizare a registrului de
intrare-ieșire
Nr. Ieșiri înregistrate /Nr. intrări completate * 100 38478/65610*100= 58%

Anual

2.05 Arhivă Gradul de predare la fondul de arhiva a
documentelor
Nr. compartimente care au predat doc/Nr. total
compartimente *100

7/31*100=23%

Anual

3.01 Urbanism și
amenajarea
teritoriului

1.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare CU
Nr. cereri de eliberare certificate de urbanism/ Nr.cereri de
eliberare certificate de urbanism* 100

2.Gradul de  eliberare a CU
Nr. certificatelor de urbanism eliberate / Nr. certificatelor de
urbanism solicitate* 100

3.Gradul de prelungire a CU
Nr.certificatelor de urbanism prelungite/Nr.cererilor de
prelungire certificate de urbanism

4.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare AC
Nr. cereri de eliberare autorizatii de construire/ Nr.cereri de
eliberare autorizatii de construire * 100

5.Gradul de  eliberare a AC
Nr. autorizatii de construire eliberate / Nr. autorizatii de
construire solicitate* 100

228/228*100=100%

228/228*100=100%

21/21*100=100%

97/97*100=100%

96/97*100=99%

Anual



6.Gradul de prelungire a AC
Nr. autorizatii de construire prelungite/Nr.cererilor de
prelungire autorizatii de construire

7.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare autorizatii
dedesfiintare
Nr. cereri de eliberare autorizatii de desfiintare/ Nr.cereri de
eliberare autorizatii de desfiintare * 100

8.Gradul de  eliberare autorizatii de desfiintare
Nr. autorizatii de desfiintare eliberate / Nr. autorizatii de
desfiintare* 100

9.Gradul de  incasare a taxei de eliberare  autorizatii de
construire
Nr. de taxe încasate/Nr. de autorizații eliberate * 100

10.Gradul de solutionare reclamatii OG.27/2002
Nr. de reclamații primite/Nr. de reclamații
soluționate*100

11.Gradul de eliberare adeverinte numar stradal
Nr. de adeverințe numar stradal eliberate/Nr. de cereri
primite*100

13/13*100=100%

6/6*100=100%

6/6*100=100%

97/97*100=100%

44/44*100=100%

143/143*100=100%

3.02 Achiziții publice
și urmărire
contracte

Gradul de actualizare al PAAP
Nr. actualizări PAAP/nr. HCL privind modificarea BVC
*100

15/15*100=100%
Anual

3.03 Proiecte Gradul de dezvoltare a orașului prin proiecte
Proiecte aflate în implementare
Nr  Proiecte aflate în implementare/ Nr. axe identificate
eligibile pentru UAT    *100
Proiecte aflate în evaluare
Nr  Proiecte aflate în evaluare /Nr. axe identificate eligibile
pentru UAT  *100

Proiecte aflate în pregătire
Nr  Proiecte aflate în pregătire Nr. axe identificate eligibile
pentru UAT  / *100

6/6*100=100%

8/9*100=88,88%

1/1*100=100%

Anual



3.04 Cadastru 1.Gradul de eliberare a adeverințelor de încadrare în
intravilan/extravilan
Nr. adeverințe eliberate/ Nr. Solicitări

2.Gradul de întocmire a documentațiilor pentru TP
Nr. documentații întocmite pentru eliberare TP/Nr. Solicitări

3.Gradul de întocmire a documentațiilor pentru
modificare a TP
Nr. documentații întocmite pentru modificare TP/Nr.
Solicitări

23/23*100=100%

13/13*100=100%

-

Anual

3.05 Control comercial
și transport local

1.Gradul de  aprobare a programelor de funcționare
Nr. cereri de eliberare orare de funcționare / Nr. cereri de
eliberare orare de funcționare aprobate* 100

2.Gradul de  eliberare a orarelor de funcționare
Nr. orarelor de funcționare eliberate / Nr. orarelor de
funcționare solicitate* 100

3.Gradul de emitere a autorizațiilor taxi
Nr. Autorizații taxi emise /Nr. Cereri primite *100

Nr.Autorizatii taxi prelungite/Nr. cereri primite*100

Nr.Autorizatii taxi cu mașina înlocuită/ Nr. cereri de
înlocuire*100

4.Gradul de repartizare a locurilor de parcare
Nr. locuri de parcare/Nr. cereri de aprobare*100

Nr.locuri de parcare/Nr. cereri de renunțare*100
29/29*100=100%

5.Gradul de  eliberare a autorizațiilor
Nr. Autorizații eliberate /Nr. cereri  de la  agenți economici
care desfășoară activități de alimentație publică conform cod
CAEN- 5530 si 5540  pe raza localității * 100

11/11*100=100%

11/11*100=100%

2/2*100=100%

2/2*100=100%

0

45/60*100=75%

25/25*100=100%

0

Anual



4.01 Casa de Cultură Gradul de realizare a activitatilor cultural-artistice
Nr.activități culturale realizate/Nr.activitati prevăzute
în programul anual*100

12/15*100=80%

Cauza PANDEMIE

Anual

4.02 Biblioteca 1.Gradul de realizare a activităților prevăzute în
programul anual al bibliotecii
Nr. activități realizate în bibliotecă/Nr. activități
prevăzute în programul anual al bibliotecii*100

2.Indicator de dotare  cu cărți a bibliotecii
Total cărți existente(fond carte la 31.12.2022)/ Nr. total
locuitori

20/28*100= 71%

16924/11450*100=148%
(1,4 cărți/cap locuitor)

Anual

5. Serviciul
patrimoniu local

1.Gradul de eficiență în planificarea cheltuielilor
Nr.capitole bugetare planificate/Nr. capitole bugetare
bugetate *100

2.Gradul de inventariere a gestiunilor
Nr. gestiuni existente/Nr. Gestiuni inventariate *100

3.Gradul de recepție al lucrărilor terminate
(reparații curente)
Nr. pt-vb la terminarea lucrărilor/Nr. lucrări terminate
(reparații curente)*100
4.Gradul de înregistrare a mijloacelor fixe
Nr. mijloace fixe înregistrate/Nr. mijloace fixe
achiziționate*100

5.Gradul de ocupare a spațiilor locative aflate în
administrare
Nr. contracte de închiriere/Nr. unități locative aflate în
administrare *100

6.Gradul de realizare a cheltuielilor cu bunuri și
servicii
Cheltuieli cu bunuri și servicii/Total cheltuieli *100

12/12*100=100%

6/7*100=86%

6/8*100=75%

48/48*100=100%

23/25*100=92%

3032232/4630780*100=65%

Anual



6.01

6.02

Buget finanțe
contabilitate,

și

Birou impozite si
taxe locale

Gradul de realizare a veniturilor totale
Venituri totale încasate/Venituri totale prognozate*100

Gradul de realizare a veniturilor proprii
Venituri totale încasate/Venituri totale prognozate*100

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea
măsurilor de executare silită în venituri proprii
Încasări din executări silite/Venituri proprii
încasate*100

Gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale
Nr .declarații depuse/ Nr .declarații ce trebuiau
depuse*100

Gradul de aplicare a amenzilor pentru nedepunere
în termen a declarațiilor fiscale
Nr. amenzi aplicate/ Nr. amenzi ce trebuiau
aplicate*100

Gradul de emitere în termen a certificatelor fiscale
Nr.CF emise/Nr. cereri eliberare CF *100

Gradul de impunere din oficiu a taxelor și
impozitelor
Nr. adrese impuse/Nr. adrese primite *100

Gradul de răspuns la adresele solicitate de ANAF,
executori judecătorești
Nr. răspunsuri/Nr. solicitări *100

Gradul de soluționare a PV amenzi ai căror debitori
nu au bunuri impozabile și nici venituri
Nr. PV transmise la Judecătorie/ Nr.PV*100

27067824/31518600*100 =
85,8%

13954892/13546570*100 =
103%

648360/31518600*100 =4,7%

2710/2750*100=98%

50/50*100=100%

2330/2330*100=100%

50/50*100=100%

970/970*100=100%

118/118*100=100%

Anual



Gradul de raportare a situațiilor trimestriale(CFP)
Nr. rapoarte trimestriale/ Nr. rapoarte trim. prevăzute a
fi întocmite conform legislației*100 4/4*100=100%

6.03 Personal-
salarizare

1.Gradul de  actualizare a organigramei și a statului
de funcții
Nr. referate actualizare / Nr. HCL de aprobare * 100

2.Gradul de întocmire a statelor de salarii
Nr. state întocmite/ Nr. total luni *100

3.Gradul de instruire a personalului
Nr. salariați care au participat la cursuri/Nr. propuneri
de instruire in PPP*100

4.Gradul de ocupare a posturilor
Nr. posturi ocupate/Nr. posturi existente in stat *100

5/5*100=100%

12/12*100=100%

0

141/158*100=89%

Anual

7 Audit intern 1.Gradul de realizare a Planului de audit intern =
Numărul misiunilor de audit intern realizate/ Numărul
misiunilor de audit intern planificate

2. Gradul de implementare al procedurilor în etapa
de pregătire a  misiunilor de audit
=  Nr. proceduri din etapa de pregătire a misiunilor    /
Nr. proceduri implementate în etapa de pregătire a
misiunilor x 100(an ) %

3. Gradul de implementare al procedurilor în etapa
de intervenţie la fata locului a  misiunilor de audit
=  Nr. procedurilor din etapa de intervenţie /     Nr.
procedurilor întocmite în etapa de intervenţie
x 100(an ) %

7/7 *100 = 100%

9/9 x 100(an ) % =100%

5 /5*100%=100%

Anual



4.Gradul de întocmire al documentelor în etapa de
raportare a rezultatelor misiunilor de audit
= Nr. Documentelor din etapa de raportare a
rezultatelor  misiunilor  /

Nr. Documentelor întocmite în etapa de raportare a
rezultatelor  misiunilor
x 100(an ) %

5. Gradul de implementare a recomandărilor =
număr de recomandări implementate/număr total de
recomandări formulate prin rapoartele de audit
intern*100

6. Gradul de raportare a activităţii de audit
= Nr. Misiuni realizate x 100(an ) %

Nr. Misiuni raportate

5/5*100% = 100%

35/35*100= 100%

7/7*100=100%
8. Poliție locală Gradul de întocmire a Planului de ordine și

siguranța
Plan anual / Nr. ani * 100

Gradul de realizare a graficului de serviciu
Nr. grafice/Nr. luni*100

1/1*100=100%

12/12*100=100%

Anual

9. Informatică Gradul de dotare cu echipamente IT a compartimentelor
funcționale PBS
Nr. echipamente/Nr. salariați care lucrează la birou

60/60*100=100%
(3 servere, 45 imprimante, 6
copiatoare, 1 fax)

Anual

10. Direcția de
asistență socială

1.Asigurarea protecției si promovarea drepturilor
copiilor
Gradul de acordare
Nr. anchete sociale efectuate /Nr. cereri înregistrate *
100

2.Asigurarea venitului minim garantat
Gradul de stabilire a dreptului
Nr. dispoziții emise /Nr. cereri înregistrate/ *100

20/20*100=100%

30/30*100=100%

Anual



Gradul de modificare a dreptului
Nr. dispoziții emise /Nr. cereri înregistrate/ *100

Gradul de suspendare a dreptului
Nr. dispoziții emise /Nr. referate înregistrate *100

Gradul de încetare a dreptului
Nr. dispoziții emise /Nr. referate înregistrate *100

Gradul de reluare a dreptului
Nr. dispoziții acordare /Nr. referate înregistrate *100

3.Acordarea alocațiilor pentru susținerea familiei
Gradul de acordare
Nr. dispoziții acordare /Nr. cereri înregistrate *100

Gradul de modificare
Nr. dispoziții modificare /Nr. cereri înregistrate *100

Gradul de încetare
Nr. dispoziții încetare /Nr. cereri înregistrate *100

4.Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Gradul de acordare
Nr. dispoziții acordare /Nr. cereri înregistrate *100

Gradul de modificare
Nr. dispoziții modificare /Nr. cereri înregistrate *100

5.Acordarea asistenței sociale pentru persoanele
vârstnice
Gradul de realizare a anchetelor sociale
Nr. anchete sociale realizate /Nr. cereri înregistrate
*100

15/15*100=100%

20/20*100=100%

40/40*100=100%

17/17*100=100%

30/30*100=100%

10/10*100=100%

5/5*100=100%

92/92*100=100%

0

30/30*100=100%



6.Asigurarea protecției și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
Gradul de realizare a anchetelor sociale
Nr. anchete sociale realizate /Nr. cereri înregistrate
*100

7.Acordarea alocației de stat, a indemnizației
pentru creșterea copilului si a stimulentului de
inserție

Gradul de acordare a alocației de stat
Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri
înregistrate *100

Gradul de acordare a indemnizației de creștere a
copilului
Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri
înregistrate *100

Gradul de acordare a stimulentului de inserție
Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri
înregistrate *100

400/400*100=100%

145/145*100=100%

105/105*100=100%

38/38*100=100%
11. Consilier al

primarului
Ponderea solicitărilor/cererilor soluționate
Solicitări rezolvate/Solicitări primite*100 380/400*100=95%

Anual

12. Consilier al
viceprimarului

Ponderea solicitărilor/cererilor soluționate
Solicitări rezolvate/Solicitări primite*100 285/300*100=95%

Anual

13. Consilier romi Ponderea solicitărilor /cererilor soluționate
Solicitări rezolvate/Solicitări primite*100
(verbal, în scris, electronic)

82/110*100=75%
Anual

Pe baza acestei informări conducerea instituției evaluează performanțele, constată abaterile și ia măsuri corective, dacă este cazul.
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