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Viziunea strategică Răcari  2021  

 

„Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei 

actului decizional si transparenţei administrative, să 

susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, să 

atragem investiţii şi să generăm proiecte de importanţă 

strategică pentru oraş si cetăţeni şi toate acestea să 

conducă la CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII  în orașul 

RĂCARI .” 
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Stimați locuitori ai orașului Racari, 

 Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

 

 Dragi colegi,  

Dragi invitati, 

 

Nici un an dintre cei pe care i-am parcurs împreună, nu a fost mai complicat și mai 
greu decât acesta pe care îl încheiem. 2021 ne-a testat toate limitele și ne-a oferit o ocazie 
de a înţelege, nu numai la nivel local, ci și global, cât de conectați suntem și cum deciziile 
asumate de cineva într-un loc, pot avea cel mai puternic și dificil impact asupra tuturor - 
până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. 

 Dar anul 2021 ne-a oferit și oportunitatea de a învăța din erori, de a ne reconecta 
cu valorile esențiale și de a vedea că împreună suntem pregătiți să facem față.   

Vă prezint mai jos raportul Primarului pentru  2021 – primul an din acest  mandat și 
de început pentru un nou ciclu de 4 ani de proiecte și activități în care să muncim împreună 
pentru a duce orașul Răcari pe drumul său european și inovativ. Proiecte care transformă 
oraşul nostru într-unul mai prietenos cu mediul şi mai incluziv. Proiecte în care oraşul este 
perceput la nivelul pietonului, din perspectiva dezvoltarii invățamantului, sportului, culturii și   
a infrastructrurii de baza, apa, canalizare, drumuri, trotuare, etc. 

Raportul Primarului orasului Racari, prezentat în fiecare an, reprezintă pentru toți 
un material de reflecție, de analiză dar și o necesitate, în contextul preocupărilor pentru o 
reală deschidere și transparență a instituției noastre.  
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Prin acest document, care este de fapt o radiografie pragmatică a activității 
Primăriei Orașului Racari, supunem atenției tuturor celor interesați date concrete despre 
modul în care au fost folosiți banii publici. 

 Prezentul raport cu privire la starea economică, socială și de mediu a orașului 
Racari,  pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (3), lit. 
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Raportul oferă ocazia de a analiza evoluția din anul precedent a tuturor domeniilor de 
activitate pe care le gestionează administrația locală, constituind totodată un moment de 
analiză strategică a celor mai bune abordări pentru anul în curs. 

 Anul 2021 a confirmat inca odata ca, principala sursă de finanțare vizată de orasul 
Racari,  sunt Fondurile Europene –   lansate în marea lor majoritate   în 2017- 2018 si pentru 
care au fost semnate contracte de finantare incepand cu anul 2019. 

  Anul 2021, a fost anul in care, a fost continuata implementarea contractelor de 
finantare incheiate in anii precedenti, dar nu au foist promovate contractele de lucrari, avand 
in vedere evolutia preturilor pe piata, fapt care a condus la necesitatea incheierii unor 
notificari si  acte aditionale, proceduri de implementare care necesita o perioada mai mare 
de timp.    

Anul 2021 a fost un an in care administrația orașului Racari a fost și de această 
dată promptă și a încercat fructificarea oportunităților de finanțare, depunând cereri de 
finanțare și transmițând solicitări către aproape toate  programele naționale.  

 Prin rigurozitate și atenție, provocările au fost depășite iar cu tenacitate, curaj și 
perseverență, noi începuturi au fost posibile. 

 Cu toate acestea, în continuare prudența și consecvența sunt trăsături cheie ce 
trebuie să canalizeze deciziile primarului și în perioada următoare care se întrevede a fi una 
plină de elemente de noutate. Gândirea unitară, pe termen lung, dorința de a îndeplini 
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nevoile comunității, creșterea calității mediului educațional, îmbunătățirea imaginii zonelor 
de interes  ale orașului, stimularea investițiilor, toate acestea vor da dreptul locuitorilor la o 
existență decentă și demnă, iar mie, Primarul Orașului Racari, îmi va reveni obligația de a 
îndeplini obiectivele propuse în ciuda limitărilor financiare.  

Pe tot parcursul anului 2021 ne-am desfășurat activitatea de reprezentați ai 
administrației publice ținând cont de nevoile comunității locale cu care ne-am consultat în 
mod periodic, prin dezbateri online, cu sprijinul noilor tehnologii, tinand cont de starea de 
pandemie instituita la nivel mondial. Am ascultat nu doar propuneri și inițiative ci și critici, 
încercând să le integrăm în proiectele noastre. Încercările și reușitele noastre sunt și rămân 
la aprecierea comunității, abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele 
prezentului cât și pe cele ale viitorului, dar sunt convins că împreună, autorități și comunitate 
locală, vom duce la bun sfârșit, tot ceea ce am început și tot ceea ce vom mai începe. 

 Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească modalităţi noi 
şi creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă. Abordări noi sunt necesare 
atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât şi pe cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi 
autorităţile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare în contextul rezolvării de 
probleme la nivel local, şansele ca reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe. Orasul 
Racari este şi va fi un spațiu al realizării individuale și colective, cu cetățeni activi, un mediu  
economic, dinamic și competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să 
ofere o dezvoltare sustenabilă a comunității; un model de bună guvernare, cu o administrație 
transparentă, progresistă, performantă, în care cetățeanul va fi partenerul administrației; un 
pol de excelență în implementarea proiectelor europene. 

 Încercăm astfel, să îmbunătățim în fiecare an calitatea și eficiența activităţii 
noastre, aceste deziderate realizând-se prin participarea locuitorilor orașului în procesul 
administrativ, la luarea deciziilor într-un mod corect și deschis. Acest material de analiză 
este unul din instrumentele prin care instituția pe care o conduc și o reprezint pune la 
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dispoziția cetățenilor, în format letric și electronic, pe căi media, modalități pentru a se 
informa corect asupra activităţii și rezultatelor muncii noastre.  

Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte și programe de 
dezvoltare, continuarea planului local de acțiune având ca principal scop bunăstarea 
locuitorilor orașului Racari, au fost obiectivele principale pe care le-am urmărit și în decursul 
anului 2021. Realismul, răbdarea și implicarea activă a fiecăruia din locuitorii orasului vor 
dovedi încă o dată că, împreună, într-o echipă unită, vom rămâne la fel de echilibrați 
indiferent care vor fi greutățile anului care tocmai a început. 

 Prezentul raport este doar o sinteză a inițiativelor și proiectelor realizate, 
surprinzând doar o mică parte din volumul de muncă pe care angajații primăriei l-au realizat 
de-a lungul unui an. Totuși, am încredere că informațiile din prezentul document vă vor oferi 
o imagine a direcției ascendente pe care orasul Răcari se menține, astfel încât fiecare 
cetățean să beneficieze de servicii publice eficiente.  

Judecând unilateral prevederile Codului administrativ, raportul meu ar fi trebuit să 
se încheie aici, limitându-se doar la o raportare a activităţii personale şi numai în direcţia 
respectării hotărârilor Consiliului Local.  Întrucât consider că, atât activitatea Consiliului 
Local cât şi cea a primarului  şi a aparatului propriu, nu pot fi separate de contextul general 
al vieţii economice şi sociale a oraşului nostru, am decis să completăm acest raport cu 
prezentarea programelor şi activităţilor în care am avut  implicare, cu detalierea după caz a 
anumitor date.  Mulțumesc comunității locale  pentru trecut, prezent și mai ales viitor, viitor 
pe care trebuie să-l construim împreună, toți cei care iubim orașul nostru, oras care, in 
curand va deveni de nerecunoscut, roadele munci de ani in urmă, abia acum incepand sa 
apara, și asa cum v-am obisnuit....pas cu pas, schimbăm fața orașului nostru. 

  Valoarea proiectelor promovate în anul 2018- 2021  finanţate din diverse surse, 
buget local sau buget de stat, poate fi apreciat la valoarea de peste  55 milioane euro, pentru 
proiecte care  vor schimba aspectul localităţii într-un termen scurt. 
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În anul 2021  au fost evaluate sau promovate, următoarele obiective de investiții, 
pentru care au fost accesate atat surse de finantare nerambursabila, cat si din fonduri 
guvernamentale si buget local, astfel:  

RACARI 

1. Sistem de alimentare cu apă in orasul Racari si localitatile componente Ghergani si 
Mavrodin POIM   – aflat in faza de proiectare  si executie,  predare amplasament 
pentru statiile de apa si epurare. Speram ca in curand, Compania de Apa Targoviste 
sa demareze    lucrarile de executie. 

2. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 
Gimnaziala Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD –  contract de finantare semnat in 
25.02.2021, procedura de licitatie. 

3. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Gradinita 
Racari POR – Axa 10 – contractat, in implementare,  in faza de licitatie  evaluare 
oferte -  executie lucrari.  

4. Construire Centrul cultural in orasul Racari, str Tudor Vladimirescu, nr 2, proiect aflat 
in evaluare la Compania Nationala de Investitii, urmand ca in perioada urmatoare să 
ne fie solicitată demararea procedurii de  predare a amplasamentului. 

5. Construire Dispensar Medical, str Tudor Vladimirescu, nr 17, proiect aflat in evaluare 
la Compania Nationala de Investitii, urmand ca in perioada urmatoare să fie solicitată 
promovarea  procedurii de  predare a amplasamentului. 

6. Construire Clinica Medicala in orasul Racari, str Tudor Vladimirescu, nr 12,   urmand 
a fi predate amplasamentul catre constructor,  

7. Reabilitare Baza Sportiva in orasul Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD - contract 
de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie. 
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8. Amenajarea Parcul Eroilor si mutare a Monumentului Eroilor in orasul Racari POR – 
Axa 13.1 – PIRU SUD - contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de 
licitatie . 

9. Modernizare strazi in orasul Racari, judetul Dambovita POR – Axa 13.1 PIRU SUD - 
contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie ,astfel: 

- Str Podul Barbierului 
- Str Ilfovat 
- Str Orhideelor 
- Str Trandafirilor 
- Str. Postei 
- Str.N.Popescu Racareanu 
- Aleea Parcului 
- Aleea Pompierilor 
- Filipeasca 

10. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare MLPAD/PNDL, 
pentru 5,1 km, procedura de licitatie  astfel: 

- Str. Zambilelor 
- Str Garoafei 
- Str Livezi 
- Str Nicolae Balcescu 
- Str M.Kogalniceanu 
- Str Nucilor 
- Str. Fabrica de Zahar 
- Str Ghiocei 
- Str Gaterului 
- Str Adapostului 
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11. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari asociere CJD Etapa II – 
realizare stratul de uzura, 

RACARI 

- Str. Mosteni, 
- Str. Cuza Voda; 

COLACU 

-  Str. Bujorului,  
- Str. Fantanii,  
- Str. Stefan cel Mare       

12. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR Ana 3.1 
c.- aflat implementare, in preZent se afla in derulare procedura  licitatie de executie 
lucrari. 

13. Reabilitarea blocurilor A, B, C, orasul Racari POR Axa 3.1 a - contractat, in 
implementare, aflat faza de   licitatie, executie lucrari. 

14. Modernizare drumuri de interes local in Orasul Racari asociere CJD Etapa I – 

RACARI - in  2020 va fi realizat  stratul II , pe strazile- 
- Str.Boanga, 
- Str. 8 Martie,  
- Str. T. Vladimirescu   

COLACU 
- Str.Bisericii     

15.   Reabilitarea si modernizarea aleilor pietonale in orasul Racari, a fost demarata la 
sfârșitul anului 2021 si va fi continuata in aul 2022, pe tronsoanele din centrul 
orasului. 
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GHERGANI 

1. Sistem de alimentare cu apa in orasul Racari si localitatile componente Ghergani si 
Mavrodin POIM   -   aflat in faza de proiectare  si executie,  predare amplasament 
pentru statiile de apa si epurare. 

2. Modernizare strazi in   cartierul Ghergani, judetul Dambovita POR – Axa 13.1 – PIRU 
SUD - contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie astfel: 

- Str. Aleea Nucilor 
- Str Digului 
- Str. Industriilor 
- Str. Florilor 
- Str. Oraca 
- Str ing. Ion Tudor 

3. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare, 
MLPAD/PNDL/asociere CJD/buget local, pentru  1,2 km astfel: 
-  Str Paraului 
-  Str. Islazului  
- Str. Loturi  

4. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR Ana 3.1 
c.- aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari. 

5. Construire Centrul cultural in orasul Racari, sat Ghergani, Aleea Nucilor, nr 2, proiect 
aflat in evaluare la Compania Nationala de Investitii, urmand ca in perioada 
urmatoare să fie solicitată promovarea  procedurii de  predare a amplasamentului. 

6. Constituire 40 apartamente tip ANL in orasul Racari, cartierul Ghergani CNI – ANL – 
in faza de executie proiect tehnic si lucrari,   predare amplasament -finantare   ANL, 
termen de executie 2022-2024. 
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7. Reabilitare clădiri publice – Centru rezidențial pentru persoane vârstnice Răcari – 
C.N.I. – in evaluare, inscris in lista  sinteza a obiectivelor pentru finantare  - C.N.I. 
2022-2024. 

8.  Extindere retea alimentare cu energie electrica – proiect aflat in evaluare pentru 
introducerea pe lista de investitii a SC Electrica Distributie SA-   2021-2024. 

MAVRODIN 

1. Sistem de alimentare cu apa in orasul Racari si localitatile componente Ghergani si 
Mavrodin POIM   – aflat in faza de proiectare  si executie,  predare amplasament 
pentru statiile de apa si epurare 

2.  Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR Axa 3.1 
c.- aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari  

3. Modernizare strazi in   Mavrodin,  POR – Axa 13.1 – PIRU NORD - contract de 
finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie astfel: 

- Str. Pinului, 
- Str. Bradului,  
- Str.Fagului,  
- Str. Stejarului,  
- Str.  Salcamilor,  
- Str. Prunului,  
- Str. Garoafei,  
- Str. Marului,  
- Str. Campului,  
- Str. Socului 

4. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare  asociere CJD/buget 
local, 
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- Str. Fierului – 0,65 km 

GHIMPATI 

1. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, 
Stanesti, Ghimpati, aflat in faza   faza de   proiectare si executie lucrari.   

- Modernizare strazi in,Ghimpati POR – Axa 13.1 – PIRU NORD - contract de 
finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie astfel  

- Str. Porumbeilor,  

-  Str. Lt. Aviator Stoicescu Titi, 
-  Str.  Parlamentului, 
-  Str.Eroilor,  
-  Str. Damaroaia,  
-  Str. Valea Colentinei, 
-  Str. Drumul Mare, 
-  Str. Caisului,  
-  Str. Macesului,  
-  Str. Triorului,  
-  Str. Al Ioan Cuza 

2. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare  asociere  
CJD/buget local, - 2,8 km 
- Str. Amedeo Lăzărescu 
- Str. Preot Stoicescu Vasile 
- Str. Înv.Ion Ranzopol 
- Str. Scriitorilor 
- Str. Platanului  

3. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare  MLPAD/ PNDL -  3.5 
km 
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- Str. Ţarină Zarzăr (Campului) 
-  Str. Vizuresti 
-  Str. Islazului 
-  Str. Lalelelor (Florilor) 

4. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente,  POR Axa 
3.1. c   aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari  

 

COLACU 

1. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 
Gimnaziala Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD - contract de finantare semnat in 
25.02.2021, procedura de licitatie. 

2. Constituire baza sportivă in orasul Răcari, Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD  
contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie. 

3. Amenajare Centrul cultural in orasul Răcari, satul Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD  contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie. 

4. Reabilitare si modernizare  baza sportivă in orasul Răcari, Colacu proiect aflat in 
evaluare la Compania Nationala de Investitii, inscris pentru finantare in lista sinteza 
a obiectivelor de investitii CNI, urmand ca in perioada urmatoare să fie solicitată 
promovarea  procedurii de  predare a amplasamentului. 

5. Construire Parc Colacu, str Libertatii, nr 278, judetul Dambovita, in curs de 
amenajare. 

6.  Modernizare strazi in, Colacu,   POR – Axa 13.1 – PIRU NORD contract de finantare 
semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie astfel: 

- str.  Tineretului,  
- str.  Colentinei,  
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- str. Helesteului, 
-  str. Teiului,   
- str. Ciresului,  
- str. Prunilor,  
- str. Caramidari, 
-  str. Izlazului,  
- str. Ec. Matei Marin. 

7. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari, finantare  asociere CJD/CL   
1,2  km, astfel: 

 
- Str. Zorilor 
- Str. prof Ivan Ioana 
- Aleea stadionului Vasile Nita   

8. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR Axa 3.1 
c, aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari . 

9. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, 
Stanesti, Ghimpati, aflat in faza de  proiectare si executie lucrari.   

10. Modernizare drumuri de interes local in orasul Racari asociere CJD Etapa I –   - str. 
Bisericii (Colacu), a fost finalizat stratul 2, str Bisericii. 

11. Extindere retea apa, a fost realizata extinderea retei de apa in cartierul Tineretului 
Colacu, finantat prin bugetul local. 

12. Extindere retea alimentare cu energie electrica, a fost promovata documentatia de 
extindere a retelei de alimentare cu energie electrica, investitia urmand  a fi derulata 
de catre Electrica SA/buget local. 

13. Extindere retea iluminat public, a fost realizata extinderea retei de iluminat  

      public,  in cartierul tineretului Colacu, finantare- buget local. 
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SABIESTI 

1. Modernizare strazi in, Sabiesti -  POR – Axa 13.1 – PIRU NORD  contract de 
finantare semnat in 25.02.2021, astfel 

- str. Izvor,  
- str. Aleea Sondelor,  
- str. Caraiman,  
- str. Vanatorilor 

2. Amenajare parc in orasul Racari, sat Sabiesti, Dambovita POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD  contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie 

3. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR 3.1 c, 
aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari. 

4. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, Stanesti, 
Ghimpati, aflat in faza de  proiectare si executie lucrari.    

BALANESTI 

1. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente – POR Axa 
3.1 c, aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari. 

2. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, Stanesti, 
Ghimpati – aflat in faza de   proiectare si executie lucrari.   

STANESTI 

1. Amenajare Centrul cultural in orasul Racari, satul Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD  contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie. 
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2. Amenajare Baza Sportiva in orasul Racari, satul Stanesti, Dambovita POR – Axa 
13.1 – PIRU NORD contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de 
licitatie. 

3. Amenajare loc de joaca in orasul Racari, Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD  
contract de finantare semnat in 25.02.2021, procedura de licitatie. 

4. Monitorizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente – POR Axa 
3.1 c, aflat implementare, in prezent se afla in derulare procedura  licitatie lucrari 

5. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, Stanesti, 
Ghimpati – aflat in faza de   proiectare si executie lucrari.   

Am convingerea că in urma votului de incredere acordat in alegerile din septembrie 
2020, cu un procent de aproximativ 75 %, pentru care mă inclin in fata dumneavoastră, 
consider că şi în anul 2022, ca si in anii precedenti, veţi fi alături de administraţia locală, 
împreună să reuşim să depăşim dificultăţile intampinate in activitatea de zi cu zi, să reuşim 
să continuăm parcursul ascendent pe care s-a înscris oraşul Răcari în mandatele 
precedente.  

  Mulţumesc membrilor echipei de conducere si  echipei de implementare a 
proiectelor, colegilor din executivul primăriei, colegilor consilieri care m-au susţinut în 
realizarea celor enumerate şi anticipat, pentru cele care urmează, cât şi celor care au 
contribuit la formare acestui colectiv spre binele localităţii.  

Am deosebita onoare să vă fiu alături și să vă reprezint pe fiecare dintre 
dumneavoastră, locuitorii orașului Răcari și localităților componente, astfel încât vă invit să 
mă susțineți în acțiunea de dialog permanent, orice observație, sugestie sau chiar critică 
fiind  binevenite si  vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat până acum şi sper să fiţi lângă 
mine şi pe mai departe. 
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Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră 
la dezvoltarea comunităţii răcarene şi vă asigur că efortul fiecăruia este important pentru 
oraşul nostru.  

Începem în 2022 un an care se anunță foarte greu - în care resursele pe care orașul 
le are trebuie drămuite cu multă grijă pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, pentru că viitorul 
trebuie să fie incluziv. Avem ingredientele necesare, avem încrederea dumneavoastră într-
o echipă de administrație publică locală a  orasului Răcari pentru următorii patru ani. Avem 
proiectele și pașii bine stabiliți.   

Ne dorim împreună să fim sănătoși, să avem mereu în minte motivul pentru care 
muncim zi de zi: un RĂCARI  în care alegem să învățăm, să ne întemeiem o familie, să ne 
creştem copiii și să ne ducem la îndeplinire visul fiecăruia dintre noi - de a face o diferență 
prin acţiunile noastre. 

 Şi pentru faptul că activitatea pe anul 2021 a fost desfăşurată în echipă ce compune 
aparatul de specialitate al primarului, voi trece la sinteza activităţii pe domenii de 
specialitate, dar nu înainte de a vă mulţumi pentru sprijinul şi susţinerea acordată în anul 
precedent şi de a vă ura... 

„LA MULŢI ANI!! „şi 
„SĂ AUZIM NUMAI DE BINE!!!” 

 
al Dumneavoastră, 

 
  Marius Caraveţeanu 

                                     PRIMAR al oraşului RĂCARI 
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ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTABILITATE, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, 
CONTROL FINANCIAR, 

În anul 2021 activitatea Serviciului, contabilitate, control financiar, achiziţii publice, 

programe, investiții, proiecte și programe europene s-a desfăşurat sub coordonarea 

Contabilului şef ec. Logofatu Violeta pana la data de 01.05.2021, fiind inlocuitaa de catre 

colega sa ec. Ionescu Nicoleta.   

 În planul „strategic” de a asigura venituri la bugetul local au fost implementate 

planificări de bază, în primul rând implicarea directă a funcţionarilor din primărie, cu 

predilecţie a celor care lucrează la capitolul venituri şi cheltuieli, punerea în practică a 

Hotărârilor Consiliului Local cu privire la suplimentarea acestor venituri considerate a fi o 

viziune spre acţiune, aşa cum a fost prezentată la capitolul anterior, paralel cu adaptarea 

continuă privind dezvoltarea economică şi socială per ansamblu a localităţii, însă cu toate 

eforturile gradul de colectare a veniturilor proprii nu a fost într-un procent care să ne facă să 

ne declarăm mulţumiţi. 

Bugetul oraşului Răcari pentru anul 2021 a fost conceput într-un mod realist, adaptat 
situaţiei economice, potenţialului economic al contribuabililor persoane fizice şi juridice.  

 

 Din totalul cheltuielilor cifrate la 20.482 mii lei, 9610,44 mii lei reprezintă cheltuieli 
de personal pe următoarele capitole: 
  Cap. 51.02 - Autoritate publica... 3005,12 mii lei;  
  Cap. 61.02 – Poliţie locală... 519,35  mii lei; 
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  Cap. 67.02 – Cultura – biblioteca... 60,76  mii lei; 
  Cap. 70.02 – Servicii dezv. Publica... 714,50 mii lei; 
  Cap. 54.10 – Serv. Evidenta persoane 246,29 mii lei; 
  Cap. 68.10 – CRPV... 3027,46 mii lei; 
  Cap. 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ   
 Din care: 
   Asistenţă –pers. cu handicap...  1842,65 mii lei; 
   Ajutore incalzire cu lemne, carbuni, gaze,etc…175,99 mii lei 
   Ajutoare inmormantare ……………….18,21 mii lei 
 
                  Cheltuielile cu bunurile şi serviciile materiale pe toate capitolele au însumat 
5280,81 mii lei, cu preponderenta pentru întreţinere şi funcţionare la următoarele capitole: 
  Cap. 51.02 - Autoritate publica... 1000,88  mii lei;  
  Cap. 61.02 – Poliţie locală... 31,93  mii lei; 
  Cap. 65.02 – Învăţământ... 671,60 mii lei; 
  Cap. 66.02 – Sănătate... 750,66 mii lei; 
  Cap. 67.02 – Cultura – biblioteca... 224,46  mii lei; 
  Cap. 70.02 – Servicii dezv. Publica... 678,22  mii lei; 
  Cap. 74.02 – Protecţia mediului... 158,92 mii lei; 
  Cap. 84.02 – Transporturi...  402,51 mii lei; 
  Cap. 54.02 – Serv. Evidenta persoane... 4,81 mii lei; 
  Cap. 68.02 – CRPV... 937,34  mii lei; 

- La capitolul 51.02 Autoritate publica la titlul 59 indemnizatii persoane neincadrate in 
grad de handicap, suma de 65,82 mii lei. 

- La capitolul 65.02 Invatamant titlul 57- CES + tichete gradinita – suma de 36,06  mii lei. 
- La capitolul 65.02 Invatamant titlul 59 – burse scolare – suma de 227,60 mii  lei     
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 Suma de 5504,92  mii lei din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2021 au 
reprezentat-o cheltuielile de capital pentru obiectivele înscrise în listele de investiţii.  
      Astfel, pe capitole, s-au înregistrat următoarele cheltuieli: 
  Cap. 51.02. - Autoritate Publica... 48,51 mii lei; 
 Cap. 65.02 – Invatamant …. 1075,64 mii lei  
 Cap. 67.02 – Cultura... 260,97  mii lei; 
  Cap. 84.02 – Transporturi... 3555,33  mii lei; 
  Cap. 70.02 Servicii dezvoltare publica... 496,04 mii lei;  
 Cap, 66.02 sanatate …………….3,67 mii lei  
 Cap 68.02 Asistenta sociala ………….64,76 mii lei 
 
    Suma de 85,83  mii lei cheltuieli cu ratele, dobânzile şi comisioanele la împrumuturi 

astfel: 
  Cap. 55.02.30 Dobânzi împrumut... 17,21  mii lei; 
  Cap. 87.02.81 Rate împrumut... 68,62 mii lei; 
 
             În 2021, un accent deosebit a fost pus pe continuarea lucrărilor din anii precedenţi, 

dar în mod special atat  pe finalizarea şi implementarea unor proiecte de investiţii care s-
au derulat în anii 2019-2020, cat si continuarea procesului de evaluare ca urmare  
accesarii unor surse de finantare din fonduri nerambursabile, pe diferite masuri de 
finantare  şi aici putem enumera mari proiecte finanţate prin fonduri europene şi nu numai 
şi anume: 

1. Modernizare străzi în oraşul Răcari şi localităţile componente, pe o lungime de 3.5 km, în 
asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, realizat în procent de 80 %. 

3. Modernizare străzi în oraşul Răcari şi localităţile componente, pe o lungime de 2.8 km, în 
asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, realizat în procent de 80%, strazile Mosteni, 
Cuza Voda- Racari, Stefan Cel Mare, Fantanii, Bujorului – Colacu. 
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4. Sistem de alimentare cu apa in orasul Racari si localitatile componente Ghergani si 
Mavrodin POIM –  aflat in faza de proiectare si predare amplasament pentru statiile de 
apa si epurare. 

5. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 
Gimnaziala Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD. 

6. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Gradinita 
Racari POR – Axa 10 

7. Constituire Sala de Festivitati in orasul Racari – Compania Nationala de Investitii. 
8. Reabilitare Baza Sportiva in orasul Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD. 
9. Amenajarea Parcul Eroilor si mutarea Monumentului Eroilor in orasul Racari POR – Axa 

13.1 – PIRU SUD.  
10. Modernizare strazi in orasul Racari si cartierul Ghergani, judetul Dambovita POR – Axa 

13.1 PIRU SUD  
 11.Constituire Sala de Festivitati in satul Ghergani –MDRAP – CNI  
12. Constituire 40 apartamente tip ANL in orasul Racari, cartierul Ghergani CNI – ANL.  
13. Reabilitare cladiri publice – Centru rezidential pentru persoane varstnice Racari – PNDL 

II. 
14. Sistem de canalizare in localitatile componente Colacu, Sabiesti, Balanesti, Stanesti, 

Ghimpati POIM  - MLPDA /CNI 
15. Modernizare strazi in orasul Racari, cartierele Mavrodin, Colacu, Sabiesti, Ghimpati 

POR – Axa 13.1 – PIRU NORD. 
16. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 

Gimnaziala Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD.  
17. Constituire baza sportiva in orasul Racari, Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD. 
18. Amenajare Centrul cultural in orasul Racari, satul Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU 

NORD.  
19. Extindere retea apa – buget local  
20. Extindere retea alimentare cu energie electrica – Electrica SA /buget local 
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21.  Extindere retea iluminat public- buget local  
22.  Amenajare parc in orasul Racari, sat Sabiesti, Dambovita POR – Axa 13.1 – PIRU 

NORD.  
23. Amenajare Centrul cultural in orasul Racari, satul Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU 

NORD. 
24. Amenajare Baza Sportiva in orasul Racari, satul Stanesti, Dambovita POR – Axa 13.1 

– PIRU NORD. 
25.Amenajare loc de joaca in orasul Racari, Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD. 
26.  Reabilitarea blocurilor A, B, C, orasul Racari POR Axa 3.1 a. 
27.  Constituire fose – zona blocuri Racari-  Buget Local 
28. Lucrari de igienizare a subsolurilor de bloc si bransarea acestora la fosa vidanjabila, 
29. Reabilitare trotuare in orasul Racari. 
30. Lucrari de sistematizare a centrului civic. 
31. Constituire baza sportiva in orasul Racari, sat Ghimpati, judetul Dambovita- CNI . 
32. . Constituire baza sportiva in orasul Racari, sat Colacu, judetul Dambovita- CNI 
33. Reabilitare Sediu administrative Primaria Racari, CNI. 
 

 Compartimentul venituri din cadrul Serviciului financiar contabil a desfăşurat activitatea 
de organizare şi funcţionare, cu un numar de 5 functionari, astfel fiind deschise un număr 
de 6109 poziţii de rol persoane fizice şi 321 poziţii de rol persoane juridice. 

Gradul de colectare înregistrat la sfârşitul anului 2021, este de 73,38 %, ceea ce 
reprezintă un procent care nu putem spune că ne mulţumeşte, dar cauza principala  a 
nerealizării unui grad de colectare mai mare, este faptul că un număr de peste 60 societăţi 
comerciale sunt declarate ca fiind radiate, aflate în insolventă, faliment sau reorganizare 
judiciar, şi până la pronunţarea unie instante în ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului 
acestora, vom înregistra un grad de colectare a veniturilor mai mic, fata de masa veniturilor 
potenţial realizabile. 



RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a orașului RĂCARI, județul 
DÂMBOVIȚA  pe anul 2021 

 

pg. 23 
 

Deasemenea, un număr mare de persoane fizice înregistrează debite neachitate la 
bugetul local, precum şi majorări calculate la debitul principal, fapt pentru care în prezent se 
afla în derulare un număr de 14 proceduri de executare silită a persoanelor fizice. 

În anul 2021, activităţile principale ale Biroului impozite şi taxe locale au fost următoarele: 

- Eliberarea a 1113 certificate de atestare fiscală, persoanelor fizice şi juridice. 
- Mijloace transport luate în evidenţă fiscală în număr de - 925 
- Mijloace de transport scoase din evidenta fiscală în număr de - 378 
- Confirmare debite amenzi persoane fizice – 644 cazuri  
- Au fost eliberate şi operate în evidenţă fiscală un număr – 10.843 chitanţe. 
- Derularea procedurilor de executare silită persoane fizice şi juridice 
 Pentru  o buna gestionare a capitolului amenzi, autoritatea locala a promovat un numar 
de 10 actiuni in instanta, pentru transformarea in ore munca a amenziolor neachitate.  
 Personalul din cardrul Biroului impozite si taxe va continua cu identificarea personelor 
care nu au achitat amenzile inscrise in debit, urmand a promova noi actiuni in instanta, 
pentru transformarea debitului in ore munca in folosul comunitatii.  
         Repartizarea judicioasă a sumelor pe venituri şi cheltuieli a condus la realizarea de 
obiective importante, a ridicat gradul de confort şi civilizaţie a locuitorilor şi a propulsat 
unitatea administrativ teritorială printre localităţile în care, în mod vizibil se poate spune că 
s-a schimbat ceva.  

Abordarea curajoasă şi originală a diferitelor proiecte a făcut ca să se schimbe în 
totalitate viaţa de comunitate, în principal a copiilor prin crearea unor condiţii umane de 
confort şi a adus un spor de credibilitate al cetăţeanului (în calitatea sa de contribuabil), 
principal beneficiar al acestor realizări. 

 Protejarea interesului pentru cheltuirea banilor publici ne priveşte deopotrivă pe toţi, 
iar noua legislaţie în vigoare în materia achiziţiilor publice, a determinat raporturi juridice 
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conforme cu cele legale ajutând la creşterea prestigiului instituţiei noastre, respectiv a celor 
care doresc să devină beneficiari ai contractului de lucrări pe care noi le oferim. 

 Realizările din ultimii 13 ani  sunt cu siguranţă fără precedent în istoria realizărilor 
oraşului Răcari, cu toate acestea apreciem în mod pozitiv solicitările cetăţenilor tot mai multe 
şi tot mai importante, privind importanţa şi necesitatea altor investiţii majore dar nu putem 
să lăsăm neobservată contribuţia, unora... nu mulţi... dar suficient cât să aducă mâhnire... 
(în special pentru a atrage capital electoral).. în a împrăştia zvonistică nerealizărilor, sau a 
criticilor privind cele realizate, dar toate acestea ne au mobilizat  şi mai mult, iar rezultatul 
votului din septembrie 2020 fiind dovada acestei mobilizări si motivul pentru pregatirea din 
timp a urmatoarelor  confruntari electorale, care cu siguranta vor avea un rezultat egal sau 
mai mare cu cel din anul 2020, cand 75 % dintre dumneavoastra locuitorii orasului Racari, 
mi ati reacordat incredearea pentru a va conduce destinele inca 4 ani. 

Cu siguranţă, aceasta este o expresie a încrederii indubitabile în capacitatea 
administraţiei locale, în pregătirea profesională a celora care le conduc destinele, a 
experienţei obţinute, care creează o societate activă pretenţioasă (privind lucrurile bune), 
trăgând astfel după ei şi pe cei sceptici (puţini la număr), spre binele întregii colectivităţi. 

 

ACTIVITATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Fiind definită în toate formele, autonomia locală reprezintă capacitatea de 
organizare, funcţionare, competenţa şi atribuţiile privind gestionarea resurselor locale. 

Urmare acestor situaţii favorabile, create de o legislaţie ce creează premizele 
democraţiei cât şi a liberei exprimări, activitatea administrativă s-a desfăşurat, de către 
aparatul de specialitate al primarului, privind rezolvarea problemelor curente ale colectivităţii 
locale. 
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Administraţia publică locală a oraşului Răcari este organizată şi funcţionează 
conform principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor 
publice, cadrul legislativ privind desfasurarea acivitatii autoritatilor locale, fiind modificat prin 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, aplicabil din iulie 2019. În aceste condiţii, aparatul 
de specialitate al primarului, asigura rezolvarea treburilor publice în ordinea şi, după 
principiile pe care le-a stabilit comunitatea şi legislaţia în vigoare. 

 În cadrul oraşului Răcari, judeţul Dâmboviţa, funcţia de secretar general  al oraşului 
Răcari, judeţul Dâmboviţa este ocupată de jr. Ene Octaviana. Conform fisei postului, funcţia 
publică de conducere implica atribuţii de coordonare a mai multor sectoare de activitate din 
cadrul instituţiei, respectiv: Birou agricol, Serviciul de asistenţă socială, Serviciul de evidenta 
informatizată a persoanei şi stare civilă, compartimentul de achiziţii publice şi tehnologia 
informaţiei, proiecte şi programe europene. 

Pe lângă activitatea de coordonare, secretarul general al  oraşului Răcari 
îndeplineşte şi alte atribuţii reieşit din fişa postului, din  OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, precum şi din alte acte normative. 

            Pentru toate proiectele aflate în derulare la nivelul autorităţii locale funcţia de 
manager de proiect este îndeplinită de către secretar general oraşului, activitate pe care a 
îndeplinit-o conform cerinţelor impuse atât de graficele de implementare, cât şi de cerinţele 
ghidului de finanţare al programelor pentru fiecare proiect în parte împreună cu tânăra 
echipă de proiect formată la nivelul instituţiei. 

 S-a constatat că în anul 2021 au fost emise un număr de 333 dispoziţii ale primarului 
şi au fost adoptate un număr de 106 hotărâri ale consiliului local în 19 şedinţe, din care 8 
ordinare, 11 extraordinare şi de îndată. 

 Precizăm că din totalul de 439 acte administrative emise, respectiv dispoziţii sau 
hotărâri, în anul 2021, nici un act administrativ al autorităţii executive şi deliberative nu a fost 
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a fost atacat pentru nelegalitate de către Instituţia Prefectului în instanţă de contencios 
administrativ, toate hotărârile şi dispoziţiile fiind avizate şi contrasemnate pentru legalitate. 

Activitatea juridică în sinteza anului 2021 se prezintă astfel: 

  La nivelul UAT Racari, se afla in derulare un contract de asistenta juridica incheiat 
cu Societatea profesionala de avocatura Cioaca&Grigorescu, astfel caactivitatea aceteia s-
a axat pe reprezentarea unitatii administrative teritoriale in instanta, consutanta juridica in 
ceea ce priveste activitatea de executare silita a debitorilor la  bugetul local, etc.  

Pe rolul instanţelor de judecată au fost în perioada 01.01.2021- 31.12.2021 –49 de 
litigii având drept obiect autoritate tutelară, fond funciar, somaţii de plată, plângeri 
contravenţionale, litigii comerciale: executări fiscale, transformare amenzi in munca in 
folosul comunitatii, insolventă, faliment, etc.  

  În domeniul contenciosului administrativ, pe rolul instanţelor de judecată în cursul 
anului 2021, nu a existat nici o acţiune cu  obiect anulare act administrativ.   

  Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele 
având ca obiect transformare amenzi in munca in folosul comunitatii in total de 10 actiuni 
promovate, 10 actiuni admise, aflate in procedura de punere in aplicare, precum si somaţii 
de plată, executări fiscale pentru persoanele juridice care înregistrează debite neachitate la 
bugetul local, litigii comerciale şi autoritate tutelară. 

  Comisiile de licitaţie, de evaluare şi de negociere, constituite la nivelul instituţiei au 
desfăşurat activitatea de întocmire a documentaţiei, deschidere şi evaluarea ofertelor, astfel 
fiind asigurată respectarea legalităţii în domeniul achiziţiilor publice. 

   Pentru anul 2021 obiectivul principal al întregului personal a constat în ridicarea 
nivelului profesional prin îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la 
schimbările legislative.  
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 Potrivit Legii nr 18/1991 modificată şi completată, la nivelul oraşului Răcari dintr-un 
număr de 3596 titluri de proprietate care urmau a fi eliberate, s-au eliberat un număr de 
3601 titluri, adică un procent de 99,92 %. Din titlurile eliberate, un număr de 19 titluri de 
proprietate sunt neridicate de proprietari din diverse motive (ori solicitanţii sunt decedaţi şi 
nu se cunosc moştenitorii, ori aceştia nu locuiesc în localitate şi nu se cunosc adresele 
exacte.) 

Una dintre cauzele ce generează nedistribuirea titlurilor de proprietate este lipsa 
dovezii calităţii de moştenitor faţă de autorii decedaţi după data reconstituirii dreptului de 
proprietate. 

Nedeschiderea succesiunilor este motivată de lipsa posibilităţilor materiale având în 
vedere cuantumul taxelor notariale în raport cu veniturile acestora, în mare parte dintre ei 
pensionari CAP, beneficiari de ajutor social sau fără venituri. 

Puţinii bani de care dispun îi investesc în înfiinţarea şi întreţinerea culturilor agricole, 
sau pentru întreţinerea zilnică a familiei. 

Deasemenea, în cursul anului 2021 au fost întocmite un număr de 6  planuri 
parcelare în extravilan şi deasemenea au fost reactualizate în sistem Stereo 1970 un număr 
de 5 planuri parcelare. 

  Prin această acţiune a fost creat cadrul legal în contextul legislaţiei actuale privind 
cadastrul şi publicitate imobiliară pentru că proprietarii de suprafeţe din aceste zone să şi 
poată întocmi lucrările cadastrale necesare intabulării proprietăţii în cartea funciara a 
oraşului Răcari.  

In luna iulie 2021 a continuat  contractul de prestari servicii privind realizarea 
cadastrului sistematic gratuit pentru un numar de 2300  parcele in zona sectoarelor 
cadastrale nr 2 si 3 Ghimpati, 9 Colacu   si 17 Mavrodin, actiune care in prezent este in curs 
de realizare, rezultatul final fiind intabularea gratuita a dreptului de proprietate pentru un 
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numar de 900 imobile, detinute de contribuabili la bugetul localitatii Racari, pentru care au 
fost inmanate cartile funciare, iar pentru un numar de 600 ne aflam in procedura de afisare 
publică a acestora.   

ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE 

               Activitatea de achiziţii publice - se desfăşoară în contextul noii legislaţii adoptate 
în anul 2016, guvernate în principal de Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi a 
Normelor de aplicare aprobate prin HG nr 395/2016, legislaţie care începând cu anul 2016 
modifica în totalitate procedura achiziţiilor publice clasice şi sectoriale, dar care stabileşte 
un cadru legal bine definit şi pentru soluţionarea contestaţiilor. 

Obiectivul principal al legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice este acela că toate 
achiziţiile de produse, servicii şi lucrări ale autorităţilor locale să fie desfăşurate în sistem 
centralizat, structurate pe praguri valorice, desfăşurate în Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice – SEAP 

 Activitatea de implementare în Programul SEAP al autorităţii locale este efectuată 
de către secretar general al oraşului Răcari – care în cursul anului 2021 a promovat si 
urmărit în sistemul electronic toate procedurile initiate  prin achizitii directe,  procedurile 
simplificate şi licitaţii deschise, pentru proiectele promovate la nivelul instituţiei.  

 

ACTIVITATEA DE SECRETARIAT, RELAŢII – PUBLICE 

  În cursul anului 2021 în cadrul acestei activităţi s-a constatat faptul că au fost 
atribuite un număr total de 14.206  numere înregistrare, gestionate în sistemul electronic 
Portal Regista, program care a dat rezultate foarte bune, privind monitorizarea acestei 
activităţi. 



RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a orașului RĂCARI, județul 
DÂMBOVIȚA  pe anul 2021 

 

pg. 29 
 

 Toate documentele înregistrate în programul electronic de intrare ieşire a 
corespondentei, au fost repartizate spre soluţionare persoanelor cu atribuţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, de către persoana cu atribuţii în îndeplinirea acestei 
activităţi.   

 

ACTIVITATEA PRIVIND RESURSELE UMANE 

  Activitatea privind resursele umane este coordonata  de către secretarul general al  
oraşului  şi  îndeplinită  de catre inspector Ilie Minodora, conform cerinţelor din fişa postului 
pentru această activitate. 

 Managementul eficient al resurselor umane la nivelul instituţiei a condus la 
posibilitatea de a nu fi puşi în situaţia de a reduce personalul, funcţionarea aparatului de 
specialitate fiind în limitele numărului impus de OUG nr 63/2010 modificată şi completată. 

ACTIVITATEA BIROULUI AGRICOL 

     Biroul Agricol - Fond Funciar face parte din serviciile de specialitate ale Primăriei 
oraşului Răcari având în componenţa un număr de 4 funcţionari publici, iar activitatea este 
coordonata de   secretar general  al oraşului.  

   Scopul activităţii Biroul Agricol - Fond Funciar constă în rezolvarea problemelor 
specifice serviciului, respectiv în rezolvarea diferitelor probleme agricole şi de fond funciar, 
obiectiv care se realizează prin punerea în executare a legilor şi a altor acte normative, 
efectuarea activităţii de consiliere în domeniul de specialitate, contribuţia la realizarea 
bugetului local, reprezentarea intereselor autorităţii locale în raporturile cu persoanele fizice 
şi cu persoanele juridice în limita competenţelor stabilite serviciului şi în problemele specifice 
activităţii desfăşurate.  
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Principalele activităţi desfăşurate în anul 2021, de către angajaţii Biroul Agricol - Fond 
Funciar în vederea realizării obiectivelor de mai sus sunt următoarele:  

- Culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al oraşului Răcari, 
atat in format scris cat si in format electronic. In ceea ce priveste formatul electronic, 
acesta    a fost implemenatat 100 %, urmand ca in primul trimestru al acestui an, sa fie 
finalizata aceasta activitate de corelare a compartimentelor impozite si taxe locale-
urbanism-agricol,   pentru un numar de 4950 pozitii de rol, structurate astfel: 

- Racari  un numar de 33 volume a cate  1650 pozitii;  

- Colacu   un numar de 16 volume a cate  800 pozitii; 

- Mavrodin   un numar de 13 volume a cate  650 pozitii; 

- Sabiesti   un numar de  7 volume a cate  350 pozitii; 

-  Ghimpati   un numar de 14 volume a cate  700 pozitii; 

- Ghergani    un numar de 11  volume a cate  550 pozitii; 

- Balanesti    un numar de 4 volume a cate  191 pozitii; 

- Stanesti   un numar de 4  volume a cate  185 pozitii. 

La nivelul orasului Racari, sunt inregistrate  2932 de gospodarii, repartizate astfel: 

- Racari, un numar de 889 gospodarii; 

- Colacu,  un numar de 454 gospodarii; 

-  Mavrodin,  un numar de  357 gospodarii; 

- Sabiesti,  un numar de 229 gospodarii; 

- Ghimpati , un numar de 392 gospodarii; 
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- Ghergani,  un numar de 354 gospodarii; 

- Balanesti,  un numar de 116 gospodarii; 

- Stanesti,  un numar de  141 gospodarii. 

          - Rezolvarea problemelor de fond funciar (pregătirea documentaţiei pentru eliberarea 
sau modificarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie a celor îndreptăţiţi, aplicarea 
Legii nr 231/2017, etc). 

 -  Derularea procedurilor privind cele trei contracte de cadastru sistematic, aflate in 
derulare la nivelul orasului.  

         - eliberarea unui numar de 5 atestate de producător agricol, însoţite de carnete de 
comercializare, conform înscrierilor din registrul agicol şi acordarea vizelor semestriale;  

     - Întocmirea documentaţiilor pentru fermieri în vederea obţinerii subvenţiilor APIA. 

 - eliberarea adeverinţelor prin care se atestă un fapt sau o situaţie – din baza de date 
al serviciului;  
 - eliberarea actelor de proprietate titularilor;  
 - verificarea şi înregistrarea unui număr de 244 contracte de arenda;  
 - participarea împreună cu reprezentanţii APIA, ISU Dâmboviţa, Direcţia Agricolă şi 
Instituţia Prefectului judeţului Dâmboviţa, la identificarea solelor afectate de grindină şi 
secetă. 
 - întocmirea răspunsurilor la cereri şi la diferite reclamaţii, sesizări, etc.;  
 - efectuarea activităţii de consiliere a cetăţenilor privind problemele specifice 
serviciului;  
 - desfăşurarea activităţilor în afara biroului (muncă de teren);  
 - colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei sau cu alte instituţii;  
 - perfecţionarea profesională.  
 - derularea activitatii de Recensamant agricol la nivelul orasului Racari. 
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Culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al oraşului Răcari, 

pe suport de hârtie urmând ca în acest an să fie reimplementat şi registrul agricol în format 
electronic (datele care se înscriu în registrele agricole se referă la membrii gospodăriilor 
populaţiei oraşului, la persoanele fizice care nu domiciliază în localitate dar deţin bunuri 
agricole pe raza acesteia, la persoanele juridice cu sau fără sediul în localitate care deţin 
terenuri şi/sau cresc animale pe raza oraşului, la terenurile aflate în proprietate, în folosinţă 
sau sub alte forme, la categoria de folosinţă a terenurilor, modul de utilizare a suprafeţei 
agricole, suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, numărul pomilor fructiferi, 
efectivele de păsări şi animalele domestice pe total specie şi pe principalele grupe de vârstă 
şi sex existente pe raza localităţii la toate categoriile de deţinători, etc.). 

Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în aplicare a Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
169/1997, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Titlurilor IV – VI din 
Legea nr. 247/2005, constă în verificarea dosarelor aflate în lucru, verificarea situaţiei 
juridice a terenurilor solicitate, verificarea vechilor amplasamente, pregătirea dosarelor 
pentru a fi analizate în cadrul şedinţei Comisiei orăşeneşti de fond funciar, întocmirea 
răspunsurilor la diversele solicitări privind modul de aplicare a legilor sus amintite, 
întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind măsurile stabilite de comisia locală de 
fond funciar şi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar, pregătirea proceselor-verbale de 
punere în posesie, punerea efectivă în posesie cu terenurile agricole pe raza oraşului, 
întocmirea răspunsurilor la adresele diferitelor instituţii (instituţia prefectului, judecătorie, 
tribunalul, oficiul de cadastru, agenţia domeniilor statului, poliţie, etc.) privind modul de 
aplicare a Legii fondului funciar, eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile de 
fond funciar, titlurile de proprietate, ordinele prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, 
etc.) întocmirea diferitelor situaţii, solicitări de avize, referate, procese-verbale de constatare 
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pentru alte compartimente din cadrul primăriei sau pentru alte instituţii, întocmirea situaţiilor 
centralizatoare privind stadiul aplicării Legii fondului funciar; 

 Eliberarea adeverinţelor prin care se atestă un fapt sau o situaţie – această activitate 
se referă la adeverinţele prin care se confirmă datele înscrise în registrul agricol cu privire 
la terenurile deţinute, la modul de cultivare a suprafeţelor aflate în proprietate sau în 
folosinţă, la animalele crescute în cadrul gospodăriilor sau de către societăţile comerciale 
cu profil agricol, etc. Adeverinţele eliberate servesc solicitanţilor la completarea dosarelor 
pentru acordarea ajutorului de şomaj, ajutorului pentru persoanele cu handicap, pentru 
acordarea de bursă şcolară, a dosarelor pentru spitalizări, pentru deducere de impozit, etc., 
sau în vederea soluţionării unor dosare aflate în cercetare la poliţie sau pe rolul instanţelor 
judecătoreşti. 

Înregistrarea contractelor de arendare încheiate între proprietar, uzufructuar sau alt 
deţinător legal de bunuri agricole (arendator) şi arendaş cu privire la exploatarea bunurilor 
agricole (terenuri agricole productive, terenuri ocupate cu construcţii şi instalaţii 
agrozootehnice, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia 
agricolă, precum şi animale, construcţii, utilaje şi alte bunuri care sunt destinate exploatării 
agricole - pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi) se face în baza prevederilor 
Legii nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. 

Întocmirea răspunsurilor la cererile, sesizările, reclamaţiile, etc. (primite atât din 
partea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, diferitelor instituţii, cât şi din partea altor 
compartimente din cadrul primăriei) repartizate în vederea soluţionării. Biroul Agricol - Fond 
Funciar, se face după o prealabilă verificare şi documentare. În vederea soluţionării unor 
dosare sau pentru rezolvarea unor probleme agricole sau de fond funciar, funcţionarii din 
cadrul Biroului Agricol - Fond Funciar, pe lângă întocmirea răspunsurilor la cereri, se 
preocupă şi de întocmirea de diferite referate, proiecte de hotărâri, procesele-verbale de 
constatare, de întocmirea de situaţii centralizatoare, anunţuri, înştiinţări, invitaţii în vederea 
ridicării titlurilor de proprietate sau a ordinelor emise de instituţia prefectului, etc.  
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Efectuarea activităţii de consiliere a cetăţenilor privind problemele specifice 
serviciului se realizează cu ocazia audienţelor sau prin afişarea la vedere publică a diferitelor 
situaţii şi prin comunicatele mass-media. 

Desfăşurarea activităţilor în afara biroului (muncă de teren) se face în scopul culegerii 
datelor pentru înscrierea în registrul agricol, verificării vechilor amplasamente ale parcelelor 
revendicate, verificării amplasamentului parcelelor repartizate, evaluării pagubelor produse 
de animale la culturile agricole sau cu ocazia verificării unor reclamaţii, recepţionării 
parcelelor cultivate - parcele pentru care s-au solicitat subvenţii de stat, cu ocazia verificării 
stării de fapt al terenurilor, respectiv dacă există sau nu construcţii pe parcelele revendicate, 
etc.. 

Colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei sau cu alte instituţii din oraş 
sau din alte localităţi – în limitele competenţelor legale – se face în scopul clarificării situaţiilor 
juridice ale unor suprafeţe de terenuri de pe raza oraşului dacă anumite terenuri fac sau nu 
obiectul solicitărilor de teren formulate de către beneficiarii legilor fondului funciar, în 
vederea clarificării unor probleme de fond funciar sau, în vederea clarificării categoriei de 
folosinţă a terenurilor, în vederea stabilirii zonei de impozitare din care fac parte terenurile 
din extravilanul oraşului Răcari, pentru care se calculează impozitul datorat statului. 

  Pe parcursul anului 2021 la Biroul Agricol - Fond Funciar au intrat, spre rezolvare 
un număr de 38 cereri, sesizări, înştiinţări, solicitări de date referitoare la problemele 
specifice serviciului.  

Din cele 319 cereri, 279 cereri diverse adrese au fost formulate de către persoanele 
fizice din localitate sau din alte localităţi şi 31 cereri, înştiinţări, solicitări de date au fost 
formulate de către alte compartimente din cadrul primăriei, de către persoanele juridice, 
diferite instituţii din localitate sau din alte localităţi din ţară.  

In derularea procedurii de realizare a lucrarilor de efectuare a Cadastrului Sistematic, 
din totalul de 2300 imobile ce fac obiectul contractului,  pana la data de 31.12. 2021 au fost 
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colectate documente pentru un numar toat de 2846 imobile, actiunea fiind in desfasurare in 
graficul propus.  

 

ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ. 

 

   Activitatea de autoritatea tutelară şi asistenta socială, este coordonata de către 
secretarul oraşului Răcari şi se desfăşoară în cadrul Serviciului Public de asistenţă socială 
care este compus din Şef serviciu, 3 asistenţi sociali, precum şi un număr de 117 de  
asistenţi sociali însoţitori ai persoanelor cu handicap la domiciliu. 

  Putem preciza că în permanenţă în această activitate consta în supravegherea 
tuturor persoanelor cu nevoi sociale, identificarea lor prin anchete sociale, depistarea 
copiilor aflaţi în dificultate, a persoanelor în vârstă, a celor cu handicap. 

In anul 2021 in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala s-au desfasurat  
urmatoarele activitati specifice: 

 
 au intocmit dosare ajutor social, totalizand la luna decembrie 2021 un numar de 

143 dosare active in evidenta; 
 s-au intocmit  dosare de acordare a alocatiei de sustinere conf. Legii nr. 277/2010, 

totalizand la luna decembrie 2021 un numar de 60 dosare active in evidenta; 
 s-au intocmit  dosare de acordare a alocatiei de stat, totalizand la luna decembrie 

2021 un numar de 61 dosare active in evidenta; 
 s-au facut trimestrial impreuna cu reprezentantii D.A.G.A.S.P.C. D-TA , evaluarea 

plasamentelor familiale. 
 s-au intocmit dosare  acordare indemnizatie pentru ingrijire persoane cu handicap 

grav conform Legii nr. 448/2006, totalizand un numar de 117 dosare active in 
evidenta; 
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 s-au efectuat verificari, reactualizari periodice si anchete sociale, pentru dosarele 
de  alocatie de sustinere familiala. 

 s-au intocmit dosare indemnizatie crestere copil , totalizand la luna decembrie 
2021 un numar de 30 dosare si stimulent 9 dosare; 

 s-au facut anchete sociale, psihosociale, planuri de monitorizare minori, evaluare 
plasamente familiale, solicitate de D.G.A.S.P.C., AJPIS, Judecatori, Politie,  din 
judet si tara, alte institutii abilitate; 

 s-au efectuat raportari semestriale si trimestriale catre D.G.A.S.P.C. si A.J.P.I.S ; 
 s-au eliberat permanent documente  privind ajutorul social s-au alocatia de 

sustinere familiala, persoanelor care au solicitat; 
 s-a intocmit 161 dosare acordare ajutoare incalzire locuinta cu combustiili solizi, 

gaze si energie electrica in sezonul rece 2021; 
 s-au desfasurat si alte activitati specifice serviciului de asistenta; 
 Lunar s-au intocmit anexele privind acordarea beneficiilor  sociale. 

 
Pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de Legea nr 416/2001 privind venitul minim 

garantat beneficiarilor de ajutor social, Consiliul Local aprobat normele privind orele de 
muncă ce trebuiesc prestate, precum şi locurile şi domeniile de activitate unde vor desfăşura 
munca în folosul comunităţii. 

 Activitatea în acest domeniu este hotărâtoare în aplicarea pachetului legislativ 
privind protecţia socială.  

Conform acestor acte normative, prin aparatul de specialitate al primarului, respectiv 
Serviciul de asistenţă socială, au fost rezolvate mai multe cereri şi solicitări înregistrate, 
astfel fiind îndeplinite măsurile de protecţie socială la nivelul localităţii. 

        Un număr total de 677 beneficiari din localitate au fost înscrişi în listele pentru 
distribuirea ajutoarelor de igiena si alimentare din partea Uniunii Europene, la această dată 
această acţiune fiind in derulare, doar pentru produsele de igiena, alimentele nefiind pana 
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la acesta data primite. Nu au fost identificate probleme majore, aceasta datorându-se 
faptului că în acest an activitatea şi modul de distribuire au fost mai bine organizate. 
  La nivelul oraşului Răcari numărul de persoane beneficiare de o formă sau alta de 
ajutor social s-a menţinut relativ constant, ba chiar a scăzut la unele categorii, chiar şi în 
contextul dificil în care ne aflăm.  
 

 Activitatea privind Arhiva instituţiei este coordonata de către secretar general  al 
oraşului şi îndeplinită prin delegare de atribuţii de către un funcţionar public cu atribuţii prin 
extindere de sarcini privind arhivare, evidenţă, selecţionare şi preluarea documentelor. 

In anul 2021 a fost demarata activitatea de selectare si legare arhiva, precum si 
amenajarea unor spatii de depozitare, care sa corespunda cerintelor mentionate in 
legislatie, pentru acest domeniu de activitate.Perioada de derulare a prestarilor de servicii, 
se finalizeaza la data de 31.12.2022. 

          Obiectul de activitate al compartimentului de arhivă constă în:  

 Preluarea documentelor create de compartimentele creatoare de documente din 
cadrul Primăriei Răcari la arhivă, această activitate presupune verificarea dosarelor preluate 
astfel încât acestea să fie în conformitate cu Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale. 

      În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr 544/2001 privind accesul liber la informaţiile 
de interes public, la nivelul oraşului Răcari, secretar general  al oraşului a fost desemnat de 
către conducătorul serviciilor publice ca fiind persoana desemnată pentru relaţii publice. 

   Precizăm că în cursul anului 2021, nu  au fost adresate  cereri în contextul Legii nr 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. De precizat, ca au fost depuse 
unele solicitari, cu mentiunea ca fiind in contextul L 544/2001, insa acestea nu au fost  
intocmite conform dispozitiilor acestui act normativ, astfel fiind tratate ca cereri/solicitari la 
modul de solutionare al corespondentei generale. 
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 În aplicarea Dispoziţiilor art. 21 al 1 din Lega nr. 7/2004 privind Codul de conduită al 
funcţionarilor publici, secretar general  al oraşului a fost desemnat Consilierul de etică în 
cadrul Primăriei oraşului Răcari. 

In cursul anului 2021, s-a desfasurat la nivelul u.a.t orasul Racari, o misiune de audit 
al performantei, efectuat, de catre ACOR, in urma careia au fost stabilite unele masuri  in 
ce priveste activitatea autoritatii, insa in mod general nu au fost sesizate aspecte care sa fie 
considerate ca fiind cu risc ridicat.   

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC DE EVIDENTĂ 

INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR. 

 

 Activitatea B.C.C.E.P. este coordonata de către secretar general  al oraşului şi 
îndeplinită de către insp. Badea Cristina – Georgeta – cu atribuţii de şef Birou, insp. 
Rădulescu Maria şi insp. Bucur Ancuţa – stare civilă.  
 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE DERULATE PE PARCURSUL  

ANULUI 2020 

În perioada analizată, B.P.C.E.P. Răcari a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi 
specifice: 

În perioada analizată, B.P.C.E.P. Răcari a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi 
specifice: 
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  actualizarea, utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor. 

  furnizarea în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor a 
datelor necesare actualizării acestuia. 

  activităţi pe linie de eliberare documente de identitate în sistem de „ghişeu unic”. 
  primirea cererilor şi a documentelor necesare, preluarea imaginilor, implementarea 

datelor în baza de date, actualizarea bazei de date cu data înmânării, eliberarea actelor de 
identitate şi cărţilor de alegător  , sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice 
şi siguranţei naţionale 

  verificarea în baza de date a cazurilor de identificare a unor persoane, de 
confirmare sau furnizare a datelor de identitate şi a domiciliului/reşedinţei, pentru rezolvarea 
cererilor de furnizare a unor date individuale referitoare la persoanele fizice ca urmare a 
solicitării adresate B.P.C.E.P. Răcari de persoane fizice, agenţi economici sau alte instituţii 
(în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora) 

Realizarea atribuţiilor şi sarcinilor în domeniul evidenţei persoanelor 

a.)        Organizarea şi urmărirea activităţii de punere în legalitate cu acte de 

identitate a persoanelor cu acte de identitate ce nu sunt valabile. 

În conformitate cu prevederile Planului de măsuri DEPABD – IGPR nr. 
3213148/418183/2020 pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în 
legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele 
prevăzute de lege, în anul 2020 au fost desfăşurate activităţile stabilite şi planificate astfel: 

- lucrătorii serviciilor de evidenţă a persoanelor au preluat în Sistemului Naţional 
Informatic de Evidenţă a Persoanelor  informaţiile comunicate de poliţiştii de ordine publică 
pentru persoanele plecate în străinătate, decedate, reţinute sau arestate, sub coordonarea 
şefului de serviciu  – Serviciul Evidenţa Persoanelor. 
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Aceste activităţi au dus la punerea în legalitate cu acte de identitate,în  anul 2021 , 
a unui număr de 3.065 de persoane. 

    Pentru a evidenţia tendinţa generală de scădere a numărului de restanţe atât din 
anii anteriori cât şi de anul acesta , ca urmare a activităţilor derulate de B.P.C.E.P. Răcari  , 
datele vor fi prezentate în tabelul de mai jos pe ultimele 3 luni : 

LUNA OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 

Total Restanţe 775 793 831 

Restanţe ani 
anteriori 

372 364 358 

Restanţe majori 547 554 575 

Restanţe majori 
ani anteriori 

241 236 231 

Restanţe minori 228 239 256 

Restanţe minori 
ani anteriori 

131 128 127 

  

b.)        Îndeplinirea sarcinilor pe linie de ghişeu unic. 

Zilnic au fost primite acte la ghişeu pe linie de evidenţa persoanelor după cum 

urmează: 

Au fost puşi în legalitate un număr de  3.066  de persoane cu acte de identitate 

după cum urmează:  

1.Cărţi de identitate – 2.768de persoane din care: 
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-        pentru prima dată persoanelor cu vârsta într-e 14-18 ani – 340 ; 

-        pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani –8; 

-        la expirarea termenului de valabilitate – 1.328; 

-        la sch. numelui/pre/pren.părinţi/data ori loc naştere – 200; 

-        la sch.rangului/den.localit./str.sau prenum. – 531 ; 

-        la schimbarea domiciliului – 527; 

-        în locul celor pierdute – 214; 

-        în locul celor furate –  0; 

-        în locul celor deteriorae/distruse – 24 ; 

-        prin procura specială – 45; 

-        alte cazuri –  891 ; 

-        la reşedinţă – 0; 

 2. Cărţi de identitate provizorii  - 61 persoane după cum urmează ; 

-        pt. lipsă dovada domiciliului – 16 ; 

 -       lipsă locuinţă –0; 

-         pt.lipsă certificate stare civilă/hot.Divorţ – 41; 

-        pt.CRDS cu reşedinţa în România – 4; 

-        prin procura specială – 0; 

Au fost luaţi în evidenţă un număr de 116  de copii nou-născuţi după comunicările 

primite de la primării; 



RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a orașului RĂCARI, județul 
DÂMBOVIȚA  pe anul 2021 

 

pg. 42 
 

Au fost luaţi în evidenţă un număr de 0 persoane la schimbarea domiciliului din 

străinătate în România ;   

Au fost efectuate un număr de  2203  schimbări  de domiciliu după cum urmează : 

în aceeaşi localitate – 1643 ; 

-        dintr-o localitate in alta – 564; 

-        din care: - în oraşe    –338 ;  

-    în comune –1859; 

  Au fost aplicate 237  vize de reşedinţă aplicate în actele de identitate : 

-        -        în aceeaşi localitate cu cea a domiciliului – 8; 

-        în altă localitate decât cea de domiciliu –229 ; 

Copii sub 14 ani care şi-au schimabt domiciliul împreună cu părinţii – 433; 

Copii sub 14 ani care şi-au stabilit reşedinţa împreună cu părinţii –4; 

        Au fost recuperate un număr de 35 cip cu termenul de valabilitate expirat ; 

Au fost efectuate un număr de 218 verificări în teren , din care 0 de către lucrătorii 

de evidenţă a persoanelor şi 218  de către lucrătorii de ordine publică ;  

 

Situaţia persoanelor care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui nou act 

de identitate în termenul prevăzut de lege este următoarea : 

-        plecaţi în străinatate –40; 

-        plecaţi în alte localităţi din ţară – 28 ; 

-        posibil decedaţi –11; 
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-        reţinuţi/arestaţi –1 ; 

-        necunoscuţi la adresă – 39; 

-        urmăriţi – 0 ; 

-    invitaţi –97;  

-        alte cazuri – 2  ; 

 

TOTAL  – 218 ; 

Din care :-  la 14 ani – 81 ; 

la expirare – 137. 

 

 

A fost efectuată situaţia decedaţilor, după comunicările primite de la primăriile 

arondate şi cele din ţară, în număr de 468  persoane; 

Au fost rezolvate un număr de 762   lucrări cu caracter general ; 

 

Au fost activităţi de mediatizare a actelor normative prin intermediul Ziarului 

Primăriei Oraşului Răcari care apare lunar. 

c.)         Îndeplinirea sarcinilor pe linie de valorificare a datelor din R.N.E.P.  

În perioada analizată, au fost efectuate  , cu respectarea prevederilor Reg.UE 

2016/679  şi a normelor interne de muncă, un număr de 65 verificări, din care _0  pentru 

MAI ,  _0_ pentru MApN, 
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  _17_ pentru alte ministere, _0_ pentru agenţi economici şi _48_  pentru persoane 

fizice. 

 

4  .  ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ . 

Pe linie de stare civilă pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate acte şi fapte de 

stare civilă , după cum urmează : 

- naşteri – înregistrări transcrise – 10 ; 

- acte de căsătorie – 36; 

- transcriere căsătorie – 0; 

- acte de deces – 100 ; 

- menţiuni operate pe marginea actelor de stare civilă – 786; 

- rectificări acte – 1 ; 

- schimbare de nume pe cale administrativa- 0; 

- divort pe cale administrativa- 0; 

Au fost eliberate un număr de 635 de certificate după cum urmează : 

• certificate de naştere – 380 ; 

• certificate de căsătorie – 71 ; 

• certificate de deces – 184 ; 

• extrase multilingve - 13 

Au fost eliberate un număr de  24 dovezi pentru căsătorie în străinătate , au fost 
eliberate un număr de 94 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă   
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 5. Alte activităţi 

 Au fost organizate instruiri privind modul de comportare cu cetăţenii la ghişeu , 

acţionarea cu profesionalism pe linia respectării Lg.119/1996 ; OUG 97/2005 modificată de 

OUG 82/2012 ;HG 1375/2006 şi toate radiogramele transmise de forurile superioare , să nu 

primească foloase necuvenite în diverse scopuri şi să evite traficul de influenţă conform art. 

29 cât şi darea de mită conform art. 290 din codul penal.  

Pregatirea profesionala se realizează lunar la sediul B.P.C.E.P. Răcari prin 

prelucrarea radiogramelor transmise prin FTP şi  la sediul D.P.C.E.P. Dîmboviţa cu ocazia 

convocărilor trimestriale. 

În data de 21.01.2022 s-a efectuat analiza activităţi derulate pe parcursul 
trimestrului IV al anului 2021, prin verificarea şi înscrierea în acest document a activităţilor 
mai importante derulate de Serviciu Evidenţa Persoanelor în această perioadă. 

 

ACTIVITATEA PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

 

Anul  2021, Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) şi-a desfăşurat 
activitatea în contextul respectarii normelor impuse in situatie de urgenta pentru stoparea 

evoluției situației epidemiologice pe teritoriul  pentru prevenirea  infectaeii cu coronavirusul 

SARS-CoV-2. 

 Pe langa respectarea ordonantelor militare, emise pentru prevenirea infectarii cu 
virusul SARS-CoV-2 , a fost respectata si legislaţia în domeniu, respectiv OUG 1/2014 
privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, şi HGR nr 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
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structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, acte normative în baza cărora a fost întocmit Planul de apărare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri, poluări accidentale, 
etc, la nivelul oraşului Răcari. 

La nivelul autorităţii locale – Comitetului Operativ cu Activitate Temporară (C.O.A.T.) 

Răcari funcţionează în următoarea componenta: 

- Şef COAT – ENE OCTAVIANA  

- Şef SVSU – ENE MARIUS 

- Membru  –   POPA DUMITRU  

- Membru  –   DUTA MARIAN. 

 COAT a dus la îndeplinire toate atribuţiile ce-i revin, a dat dovadă de profesionalism, 
ducând la bun sfârşit unele acţiuni contra timp specific situaţiilor de urgenţă, toate în strânsă 
colaborare cu membrii CLSU şi SVSU- local, avand in vedere perioada foarte grea cu care 
ne-am confruntat, tinand cont de faptul ca in lunile aprilie-mai- noiembrie, la nivelul institutiei 
au fost depistate focare de infectie vcu virusul SARS Cov-2 , evenimentele parcurse fiind 
soldate chiar cu moartea unor persoane infectate.  

 În cursul anului 2021, activitatea pe linia situaţiilor de urgenţă s-a bazat în principal 
pe intervenţia în caz de situaţii de urgenţă, concret fiind acţiunile de intervenţie  privind 
dezinfectia periodica, a tuturor obiectivelor din localitate,  acţiuni care au fost duse la 
îndeplinire prin mobilizarea tuturor factorilor de răspundere din cadrul Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

Desfăşurarea acţiunilor în caz de intervenţii a fost coordonata de către Şef SVSU 
Ene Marius şi efectuată împreună cu echipa de muncitori a Primăriei, cu toate utilajele din 
dotarea instituţiei şi cooptarea unor agenţi economici din localitate voluntari, agenţi 
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economici care de fiecare dată au răspuns cu promptitudine, prin activitatea lor  contribuind 
laprevenirea răspândirii COVID-19 si altor calamitati naturale. 

 Printr-o mobilizare bună în toate cazurile, s-a putut asigura cu forţe proprii degajarea 
căilor de acces în zonele afectate. Nu sunt incheiate contracte de deszapezire cu agenti 
economici, fiind astfel inregistrate mari economii la bugetul local. Toata activitatea este 
desfasurata de catre SVSU  cu utilajele din dotare. Spre deosebire de anii precedent, iarna 
2021-2022, nu a fost un anotimp care sa dea batai de cap SVSU, interventia pe caile rutiere 
fiind minima. 

 

ORGANIZAREA TEHNICĂ A ALEGERILOR  

AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

  În cursul anului 2021, în conformitate cu legislaţia în domeniul alegerilor, coroborate 
cu dispoziţiile OUG nr 57/2019 privind codul administrativ, atribuţiile de actualizare şi 
păstrare a listelor electorale au fost repartizate prin fişa postului secretar general  al oraşului 
şi către doi funcţionari publici responsabili cu operarea în Registrul electoral, care au dus la 
îndeplinire această activitate, menţinând o bună colaborare cu Autoritatea Electorala 
Permanentă. 

In anul 2021, nu  s-au desfășurat activitati electorale.  

ACTIVITATEA DIRECŢIEI TEHNICE 

Activitatea Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei oraşului Răcari, este coordonata de 
către Directorul tehnic în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea un număr de 29 
salariaţi, funcţionari publici şi personal contractual cu atribuţii de întreţinere, mecanici utilaje, 
conducători auto, etc. 
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Serviciul administrativ al instituţiei este dotat cu utilaje şi mijloace fixe, care permit 
executarea unor lucrări de calitate, la timp şi cu un cost mult mai redus decât în cazul 
angajării unor contracte de prestări servicii. 

 Activitatea serviciului administrativ nu poate fi prezentată în câteva cuvinte, având 
în vedere multitudinea, importantă şi diversitatea problemelor cu care se confrunta zilnic 
acest serviciu. 

Considerăm că activitatea prestată de către serviciului administrativ a condus la 
îmbunătăţirea imaginii instituţiei, a modului cum este percepută această activitate în 
localitate. 

Profesionalismul, spiritul de echipă şi promptitudinea serviciilor de care a dat dovadă 
şeful acestui sector de activitate, a făcut să poată cuprinde în aceeaşi perioadă mai multe 
sectoare de activitate, toate cu acelaşi grad de importantă, astfel la dată în care prezint 
acest raport pot spune ca activitatea de gospodărire, executare a lucrărilor de scurgere în 
zonele cheie ale localităţii, executarea de lucrări de subtraversare, desfundarea unor poduri 
şi podete colmatate de zeci de ani, autorizarea Serviciului de transport,  dar nu in ultimul 
rand organizarea si coordonarea actiunilor de dezinfectie impotriva raspandirii virusului  
SarS COV 2,   au fost îndeplinite  în mare parte în anul 2021. 

Toate aceste activităţi, aşa cum am precizat, cu acelaşi grad de importantă, au putut 
fi efectuate la timp, de calitate şi cu costuri foarte mici, numai prin contribuţia acestei echipe 
formate în jurul unui nucleu, echipa care a dat dovadă de devotament şi spirit de unitate. 

De asemenea, arătăm ca activitatea directorului tehnic în ceea ce privesc atribuţiile 
reieşit din fişa postului, sunt unele din puţinele sarcini de îndeplinit, ţinând cont de faptul că 
acesta îndeplineşte şi funcţia de Responsabil cu transporturile, fiind acreditata ARR în acest 
sens, inspector de protecţie a muncii –   Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 
Coordonator Poliţie Locală, toate aceste activităţii fiind îndeplinite conform criteriilor de 
performanţa şi obiectivelor stabilite. 
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ACTIVITATEA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

     Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei oraşului Răcari, 
este îndeplinită de către doi functionari publici,  sub coordonarea Direcţiei tehnice, iar ca 
principale activităţi putem enumera: 

1. Emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire 
2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 
3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului 

Astfel în cursul anului 2021 au fost emise următoarele acte administrative specifice 
domeniului de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Nr crt. Explicatii AC emise in 2020 CU emise in 2020 
1.  BRANSAMENT GAZE 15 165 
2.  ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA  
6 26 

3.  OPERATIUNI NOTARIALE  14 
4.  INSTRAINARI  5 
5.  INTOCMIRE PUZ  16 
6.  CONSTRUIRE LOCUINTE  48 65 
7.  EXTINDERE LOCUINTE   3 
8.  ANEXE GOSPODARESTI 10 13 
9.  IMPREJMUIRI 3 9 
10.  DESFIINTARE CLADIRI 14 21 
11.  CONSTRUIRE HALA 4 7 
12.  AMPLASARE FOSA SEPTICA 1 1 
13.  SCHIMBARE DESTINATIE 1 2 
14.  CONSTRUIRE PE FAZE 

COMPLEX PETFOOD 
 1 

15.  CONSTRUIRE CENTRALA 
ELECTRICA FOTOVOLTAICA 

 1 

16.  AMPLASAMENT SI RACORD 
RUTIER LA AGENTIA CEC 

BANK RACARI 

 1 

17.  AMPLASARE MODULE 
SPALATORIE AUTO 

 1 

18.  AMENAJARE PARC COLACU 1  



RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a orașului RĂCARI, județul 
DÂMBOVIȚA  pe anul 2021 

 

pg. 50 
 

19.  CONSTRUIRE LOCUINTE ANL  1 
20.  CONSTRUIRE POD PESTE 

RAUL COLENTINA, STR. PROF. 
IOANA IVAN, SAT COLACU 

 1 

21.  REABILITARE SISTEM DE 
SCURGERE A APELOR 

PLUVIALE IN SAT COLACU 

 1 

22.  SISTEMATIZAREA STRAZII 
ANA IPATESCU, ORAS RACARI 

 1 

23.  CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA 
GHIMPATI 

 1 

24.  CONSTRUIRE CLINICA 
MEDICALA U.P.U 

1  

25.  REABILITARE TERMICA BLOC 
A 

1  

26.  REABILITARE TERMICA BLOC 
B 

1  

27.  REABILITARE TERMICA BLOC 
C 

1  

28.  AMENAJARE TEREN SPORT, 
LOC DE JOACA, ALEI, 

TROTUARE, PARCURI SI 
SPATII VERZI IN ORASUL 

RACARI 

 1 

29.  AMENAJAREA PARCULUI 
ORASENESC RACARI 

 1 

30.  MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE ACCES 
LA EXPLOATATIILE AGRICOLE 

 1 

 TOTAL 106 358 
 

 Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se desfăşoară în 
cadrul aparatului primăriei – serviciul urbanism - prin corelarea documentaţiilor de urbanism 
elaborate şi avizat de către specialişti în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. 

  Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului s-a desfăşurat în etape, după un 
program de control în teritoriu. S-a verificat existenţa autorizaţiei de construire pentru 
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obiectivele de investiţii şi, după caz, reglementarea situaţiilor faptice, în funcţie de natura 
abaterilor descoperite de către personalul de specialitate, prin intrarea în legalitate.  

În cazurile în care s-a descoperit o abatere de la legislaţia în domeniul construcţiilor 
au fost impuşi paşii de urmat, fie intrarea în legalitate prin întocmirea documentaţiilor 
aferente, fie desfiinţarea investiţiilor executate fără autorizaţie de construire şi revenirea la 
forma iniţială a proprietăţii afectate. 

ACTIVITATEA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 

   Activitatea privind protecţia mediului din cadrul Primăriei oraşului Răcari, în anul 
2021, a fost şi este o prioritate a autorităţii locale. 

        Atunci când vorbim despre mediu, gândurile noastre se îndreaptă spre asigurarea 
unor condiţii de trăi lipsite de poluare, la aplicarea unor tehnologii biologice în ceea ce 
priveşte creşterea productivităţii solului şi a sporului la unele produse animaliere. 

 Mediul înseamnă curăţenie, aer curat, ambient plăcut şi sănătos pentru tot ceea ce 
înseamnă viaţă pe pământ. 

  Mediul înseamnă natură, cu tot ceea ce înseamnă spaţiul înconjurător, în care 
trăiesc fiinţe într-o perfectă armonie, toate întâmplările din cadrul acestui spaţiu fiind o 
urmare firească a naturalului. 

  Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor naturale, exterioare, necesare şi permanente 
vieţii în orice moment al ei. 

  Factorii importanţi în păstrarea condiţiilor de mediu, societatea, lumea în mijlocul 
căreia trăim, au un rol deosebit mai ales atunci când ne gândim că toţi factorii naturali se 
distrug prin lipsa de preocupare, privind păstrarea acestora. 
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ACTIVITATEA CENTRULUI REZIDENȚIAL  
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 
 

            Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Răcari este condus de către Şeful 
Centrului - ec. Mitrescu Cristina Maria.  

Coordonarea activităţii în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Răcari în 
anul 2021 a fost desfăşurată de către Şeful centrului, ec. Mitrescu Cristina Maria, împreună 
cu aparatul tehnic al instituţiei,. 

          Trebuie remarcat faptul că în afara asigurării serviciilor socio-medicale unor persoane 
venite de pe raza întregului judeţ, funcţionarea Centrului Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice Răcari a oferit şi 54 locuri de muncă pe teritoriul  oraşului  Racari. 

            Anul 2021 a fost pentru noi toti un an greu, foarte greu, din toate punctele de vedere.  
Pandemia de virus SarsCov-2, pandemie care ne-a schimbat viata tuturor, nu s-a incheiat 
nici pe departe.  

            Cu atentie mare din partea salariatilor si cu munca sustinuta in ceea ce priveste 
asigurarea masurilor de preventive am reusit ca in anul 2021 sa nu avem nici o infectare in 
randul beneficiarilor si doar o infectare in randul salariatilor, colega respectiva avand o forma 
foarte usoara a bolii, fara simptome si complicatii. Am reusit sa vaccinam cu cele trei doze 
de vaccin toti beneficiarii. De asemenea si un procent de 89% dintre salariati sunt vaccinati.  

             In ceea ce priveste materialele sanitare si dezinfectantii, anul acesta nu au mai 
existat probleme in aprovizionare,  de mare ajutor ne-au fost insa si sponsorizarile din partea 
unor fundatii si a unor persoane fizice cu suflet care au inteles ca fiecare ajutor financiar si 
material este pentru noi o gura de oxigen. Am primit din donatii alimente, dezinfectanti, 
manusi si masti chirurgicale, echiament de protectie, materiale de curatenie, atat de 
necesare desfasurarii activitatii noastre de zi cu zi. 
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                O pondere mare a cheltuielilor din anul trecut a avut-o activitatea de dezinfectie 
oraganizata permanent. 

                Nu trebuie uitat nici faptul ca de la inceputul starii de urgenta, din 11 aprilie 2020, 
si pana in luna martie 2021, salariatii Centrului au lucrat in ture de cate 14 zile consecutiv 
izolati la locul de munca, departe de copii si familie. Nici asta nu a fost usor, la un moment 
dat iti oboseste organismul, psihicul. In prima perioada de la declansarea infectarilor am 
lucrat cu doua infirmiere si cu asistente care nu s-au odihnit cate 48 de ore, neuitand socul 
si traumatismul sufletesc prin care am trecut cu totii, salariati si beneficiari deopotriva.  

                Am efectuat testari periodice, ori de cate ori intram si ieseam din tura in perioada 
cat am lucrat in izolare, apoi saptamanal pentru salariatii vaccinati si la fiecare tura pentru 
cei nevaccinati.  

Greu a fost si pentru beneficiari sa nu-si vada familia in toata aceasta perioada, din 
motiv de prevenire a infectarilor interzicand orice vizita din afara, cu exceptia a trei luni in 
vara cand au avut loc vizite ale familiilor beneficiarilor.  Dar acestea s-au desfasurat in aer 
liber, fara accesul in cladiri, cu verificarea vaccinarii fiecaruia si cu folosirea in permanenta 
a masurilor de protective sanitara ( folosirea mastilor, pastrarea distantei de 2 m intre 
vizitator si beneficiar). O grija in plus pentru salariati, aceea de a incerca sa indulcim cat de 
putin aceasta izolare. Si am reusit, mai cu un telefon, mai cu o filmare, mai cu o fotografie, 
am asigurat si pe cei de acasa ca parintii si bunicii sunt bine sanatosi. Asteptam acum sa 
revenim cat mai curand la vremuri mai apropiate de normalitate, cand se vor putea primi 
vizite din partea familiilor, cand cei care nu s-au vazut de un an decat prin intermediul 
telefoniei mobile se vor putea imbratisa la propriu. 

Doamne ajuta ca aceste vremuri sa revina cat mai curand pentru a putea reanvata 
sa traim normal.       

            La sfârşitul anului 2021 se aflau internaţi în Centru un număr de 47 de beneficiari cu 
vârste şi afecţiuni de sănătate diferite. 
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           Contribuţiile încasate de la beneficiari sau de la susţinătorii legali ai acestora se ridică 
lunar la suma de 40.000 lei, dar avem şi 4 cazuri sociale din localitate, sau venite prin 
transfer de la celelalte Centre din judeţ. 

   În anul 2021 CRPV a cheltuit cu hrana asistaţilor suma de 224.773  lei, realizând 
o economie de 60.000 lei, acest lucru realizandu-se si datorita sponsorizarilor destul de 
substantiale de care am beneficiat. 

            Cu toate acestea meniul a fost diversificat, respectându-se caloriile necesare şi 
nefiind afectată în nici un fel calitatea, in meniu existand permanent legume si fructe 
proaspete. 

             Acest lucru a fost posibil şi pentru faptul că aprovizionarea se face direct de la 
producător la cele mai mici preţuri şi la o calitate superioară şi de la furnizorii din zona care 
ne-au livrat marfa direct la centru. 

            Pentru întreţinerea, curăţenia şi buna funcţionare a Centrului, s-a cheltuit suma de  
71904 lei, neuitand nici in acest segment de activitate insemnatatea sponsorizarilor primate, 
iar pentru reparatii curente s-ai cheltuit 9.500 lei.. 

             Pentru medicamente, dezinfectanti  şi materiale sanitare suma de 113.726 lei a 
insemnat doar o parte din consumul intregului an. S-au primit de asemenea sponsorizari si 
din motiv de preventie am inceput anul 2021 cu un stoc insemnat din aceste produse, lucru 
care ne-a fost de un real folos.  

           Costul cu energia electrică şi termică a fost în suma de 178.287  lei. 

           Pentru prestări servicii a fost cheltuita suma de  77.949 lei. 

 Au fost achizitionate obiecte de inventar in valoare de  86.442  lei. 

           Pentru obiectivele de investitii s-au cheltuit 64.764 lei, reprezentand doua masini de 
spalat rufe profesionale, centrale termice pentru ambele pavilioane. 
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           În categoria prestărilor de servicii intra ridicarea deşeurilor medicale, servicii de 
dezinfectie si dezinsectie, metrologie, servicii medicale de specialitate (medic psihiatru si 
kinetoterapeut), servicii vidanjare. 

            Asistența medicală de specialitate este asigurată de medic primar medic de familie 
al beneficiarilor de servicii, în sistem de voluntariat, modalitate care aduce o economie la 
fondul de salarii. 

           Personalul specializat al Centrului a desfăşurat o activitate corespunzătoare, având 
un comportament adecvat faţă de beneficiarii de servicii din această unitate. Odata in plus 
sunt de apreciat acesti oameni pentru devotamentul si intelegerea de care au dat dovada in 
aceste vremuri cu probleme pe care le traim cu totii.  

            Nu au existat probleme de disciplină, beneficiarii fiind foarte mulţumiţi de felul cum 
sunt trataţi şi apreciind respectul de care se bucura din partea personalului, fapt care a adus 
un bun renume acestei instituţii de specialitate, dovedit fiind prin multitudinea solicitărilor de 
internare primite în cursul anului 2021, chiar daca a fost un an cu probleme, multe dintre 
acestea neputând fi onorate din lipsa locurilor.  
 

 
ACTIVITATEA POLIŢIEI LOCALE  

A ORAŞULUI RĂCARI 
 

În anul 2021 Poliţia locală a oraşului Răcari a desfăşurat activităţi ce au avut ca 
obiectiv principal asigurarea ordinii şi liniştii publice, atât în zona unităţilor şcolare, cât şi în 
toată localitatea, pentru asigurarea unui climat de siguranţă civică pentru locuitorii oraşului, 
precum şi menţinerea unui aspect civilizat al întregului oraş. 

În anul 2021 activitatea Poliţiei locale a fost coordonata de către Directorul tehnic al 
primăriei. 
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  Activitatea Poliţiei Locale s-a desfăşurat în perioade de serviciu ce acoperă 24 de 
ore din 24,  asigurand totodata  paza unitatilor scolare, asigurarea securitatii elevilor in cazul 
traversarii la intrarea si iesire de la cursuri, etc., astfel formându-se patrule mixte pe timp de 
noapte care au dus la o mai bună supraveghere a întregului teritoriu, dar nu in ultimul rand 
desfasurarea activitatilor specifice pe perioada situatiei de urgenta, sub coordonarea  Politiei 
orasului Racari. 

 
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI IT 

În anul 2021, funcţionarea Biroului IT din cadrul Primăriei oraşului Răcari a fost 
coordonată de către inspector Dumitru Ruben.  

Activitatea acestui compartiment care asigura funcţionarea mecanismului “care nu 
se vede”, este o activitate care face legătura tehnicului cu fiecare dintre membrii aparatului 
de specialitate al primarului. Numai printr-o muncă bine organizată se pot obţine rezultatele 
dorite şi totodată servicii de calitate. 

 În sinteza activităţii din anul 2021 pot fi prezentate ca obiective principale 
următoarele: 

- Serviciul biroului IT a pus la dispoziţia reprezentanţilor presei centrale informaţii de 
interes public, în conformitate cu prevederile legii. În urma solicitărilor unor informaţii 
de către jurnalişti, au realizat de culegerea şi prelucrarea datelor privind activitatea 
curentă a Primăriei, care au fost transmise apoi celor interesaţi. 
- Editarea Ziarului Primăriei Răcari în 6 apariţii a câte 3000 de exemplare fiecare. 
- Asigurarea funcţionării corespunzătoare a tuturor echipamentelor şi aplicaţiilor 
informatice; 

- Editare video, montaj video, a evenimentelor desfăşurate pe teritoriul oraşului; 
- Transmiterea on-line a şedinţelor de Consiliu Local pe internet atât pe pagina 
oficială: www.primariaracari.ro cât şi pe pagina de socializare  
http://www.facebook.com/primariaracari.ro,  
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- Întreţinerea şi actualizarea paginii web a Primăriei oraşului Răcari 
(www.primariaracari.ro)  
- Administrarea şi întreţinerea serverului de e-mail al Primăriei. 

 
Colectivul din cadrul Biroului IT, a redactat, editat şi difuzat şi în anul 2020, "Ziarul 

primăriei Răcari", publicaţie a Consiliului Local al Primăriei Răcari. Publicaţia este tipărită 
lunar într-un număr de 3000 de exemplare, este distribuită gratuit cetăţenilor, iar în prezent 
a ajuns la nr. 104 

 Ziarul Primăriei Răcari cuprinde activităţile administraţiei publice locale, dar şi 
informaţii de interes public etc. 

Toate acestea conduc la creşterea încrederii cetăţenilor în reprezentanţii autorităţii 
locale, în mobilizarea fiecăruia de a fi mai bun, mai corect, mai prompt în executarea unor 
obligaţii cetăţeneşti, etc. 

Pe lângă activitatea de editare a acestei publicaţii, colectivul din cadrul Biroului IT a 
efectuat şi alte activităţi de promovare a tuturor evenimentelor culturale desfăşurate în cursul 
anului 2021, începând de la asigurarea tehnicii privind desfăşurarea acestora, până la 
editarea şi montajul video al fiecărui eveniment în parte, procesarea diplomelor necesare 
premierilor acestor evenimente şi până la redactarea şi distribuirea felicitărilor către 
populaţie cu diferite ocazii. 

Această activitate a fost îndeplinită la standarde de calitate ce pot concura cu 
serviciile prestate de societăţi de profil, costurile fiind la un nivel foarte mic, însă cu o 
satisfacţie foarte mare pentru fiecare asemenea operaţiune în parte. 

 
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU DEZVOLTAREA ORAŞULUI 

RĂCARI 

Autoritatea locală s-a concentrat şi în 2021  asupra proiectelor din cadrul programelor 
operaţionale finanţate de Uniunea Europeană din fonduri structurale, iar prin aceste proiecte 
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dorim să continuăm importantele schimbări din ultimii ani care au reprezentat un impuls 
important pentru dezvoltarea oraşului. 

  În anul 2021 au fost în stadiu de implementare sau monitorizare post implementare, 
mai multe proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile, pe mai multe programe şi axe 
prioritare, astfel: 

 
1. In anul 2018, au fost depuse  cinci cereri de finantare in cadrul Programului Operational 

Regional POR 2014- 2020, anul 2019 fiind perioada in care au fost derulate cererile de 
clarificari, pentru evaluare administrative, tehnica si finaniara, fiind incheiate contracte 
de finatare pentru doua obietive, iar pentru celelate 3 obiective continuand procedura de 
evaluare anterioara contractarii,   pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii:  

2.  Construire si dotare Gradinita Racari, orasul Racari, judetul Dambovita , cod SMIS 
124353,  POR – Axa 10, aflat in implementare, procedura de achizitie lucrari.  

3. Reabilitarea blocurilor A, B, C, orasul Racari,  POR – Axa 10, aflat in implementare, 
procedura de achizitie lucrari.  

4.    Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 
Gimnaziala Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD, in implementare, contract de finantare 
semnat in data de 25.02.2021. 

5. Reabilitare Baza Sportiva in orasul Racari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD  , cod smis  
6.  Amenajarea Parcul Eroilor si mutarea Monumentului Eroilor in orasul Racari POR – 

Axa 13.1 – PIRU SUD - in implementare, contract de finantare semnat in data de 
25.02.2021. 

7. Modernizare iluminat public in orasul Racari si localitatile componente POR Ana 3.1, in 
implementare, procedura de achizitie proiect ethnic. 

8.  Reabilitarea blocurilor A, B, C, orasul Racari POR Axa 3.1 a, Contract de finantare 
semnat, aflat in procedura de licitatie lucrari 

9. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala Scoala 
Gimnaziala Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD, , in implementare, contract de 
finantare semnat in data de 25.02.2021. 
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10.  Constituire baza sportive in orasul Racari, colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD -   in 
implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

11. Amenajare Centrul cultural in orasul Racari, satul Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD, , in implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

12.  Amenajare parc in orasul Racari, sat Sabiesti, Dambovita POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD, , in implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

13. Amenajare Centrul cultural in orasul Racari, satul Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU 
NORD, , in implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

14. Amenajare Baza Sportiva in orasul Racari, satul Stanesti, Dambovita POR – Axa 13.1 
– PIRU NORD, , in implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

15. Amenajare loc de joaca in orasul Racari, Stanesti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD, , in 
implementare, contract de finantare semnat in data de 25.02.2021. 

16.  Proiectul Scoala Bucuriei, in  parteneriat cu Liceul Teoretic Ion Ghica Racari,  si alti 
patru parteneri, obiectivul  principal fiind reducerea abandonului scolar, finantat pri 
POCU 2014-2020, incheiat in luna decembrie 2021. 
 

UN MEDIU CURAT PENTRU ORAŞ 
 

În anul 2010, mai precis în luna iulie a acestui an, la nivelul oraşului Răcari, ca de 
altfel la nivelul întregului judeţ Dâmboviţa, a fost iniţiată implementarea Programului ISPA, 
fiind desemnat operatorul unic în judeţ SC Supercom SA. 

Această activitate a impus la nivelul comunităţii, măsuri noi de organizare a activităţii 
de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer în condiţii de înaltă civilizaţie, după 
reguli care, odată implementate vor conduce la păstrarea unui mediu curat, mediu care dă 
notă de localitate curata civilizată, pe care o şi merită. 

 Dacă la început această activitate a fost privită cu reticenţă de o parte a populaţiei, 
de la data colectării taxei de habitat pe factura de consum Electrică, respectiv martie 2011 
promptitudinea şi calitatea serviciilor prestate de către operatorul unic – SC SUPERCOM 
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SĂ, a condus la mărirea încrederii populaţiei faţă de acest serviciu public, fapt ce duce la o 
mai mare receptivitate din partea populaţiei la plată taxei de habitat şi implicit de primire a 
pubelelor. 

Fac apel pe această cale către toţi locuitorii oraşului Răcari, să achite regulat taxa 
de habitat stabilită la nivelul ADI ‘ Reabilitarea transportul şi depozitarea gunoiului menajer” 
Dâmboviţa, pentru a preveni acumularea de majorări şi declanşare a procedurii de 
executare silită pentru plata debitelor restante cu destinaţie taxa de habitat. Numai astfel 
vom preîntâmpina disconfortul creat pentru derularea procedurilor de înacasare a debitelor 
restante acumulate de fiecare persoană rău platnica a acestui serviciu public. 

 
ZONE VERZI BINE ÎNTREŢINUTE 

  
În anul 2018, a fost întocmit studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru accesarea  

Axei 13.1 derulata prin Programul Operaţional Regional POR 2014-2020 pentru amenajarea 
suprafeţei totale de  aproximativ 10.000 mp parcuri în oraşul Răcari,   cererea de finanţare 
fiind depusa in luna septembrie  2018, in prezent aflata in faza de implementare. 

In anul 2021 autoritatea locală, nu a putut  continua acţiunea “Adopta un kilometru“ 
avand in vedere starea de pandemie nationala pe care am traversat o, insa activitatile 
privind intretinerea mediului inconjurator au continuat . 

Pentru evitarea aruncarii deseurilor in anul 2021, a continuat colaborarea cu  IGO 
GAESTI, privind depozitarea materialelor rezultate din demolari si alte deseuri decat 
menajere, care prevede colectarea acestor deseuri in doua containere, ridicate periodic. 
Atfel, se Evita aruncarea deseurilor necontrolat, fapt pentru care in urmatoarea perioada 
pentru intarirea discipliniei in acest domeniu, vor fi majorate sanctiunile pentru 
nerespectarea legislatiei de mediu. 

  
SOLUŢII PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN 
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În anul 2017, autoritatea locala a incheiat un parteneriat cu un ONG – respectiv  
“Asociatia pentru cei multi “privind desfasurarea activitatii de organizare si functionare  a 
Adăpostului pentru câinii comunitari “Cuţu-Cuţu”,   la această dată având primiţi în adăpost 
un număr de 186 câini fără stăpân. 

Aceasta colaborare a condus la imbunatatirea infrastructurii de gazduire a cainilor 
comunitari, sterilizarea si deparazitarea animalelor primite in adapost, asigurarea hranei si 
cheltuielilor de ingrijire. 

De la data asocierii si pana in prezent,  au fost  numeroase solicitări de adopţie a 
acestor animale, dar in continuare  facem şi pe această cale un apel la persoanele interesate 
care îşi doresc un câine şi anunţăm că pot adopta unul, sau mai mulţi, din adăpostul nostru, 
avand garantia ca acestia sunt intr-o stare de sanatate corespunzatoare. 

Odată cu noua organizare a acestui adăpost, al câinilor fără stăpân, se doreşte 
implementarea unui proiect educaţional care să responsabilizeze locuitorii oraşului pe cei 
mai tineri dintre aceştia, faţă de animale, şi mai ales faţă de câinii fără stăpân. 

Această acţiune se doreşte a fi un impuls în eradicarea violenţelor asupra câinilor 
comunitari şi abandonării lor, căutând în acelaşi timp, metode eficiente în domeniul protecţiei 
animalelor şi informaţii despre îngrijirea unui câine. 

Numai împreună vom putea asigura un climat de siguranţă în zonele unde în prezent 
pe zi ce trece numărul câinilor comunitari se măreşte şi nu întâmplător ci, cu contribuţia unor 
persoane care nu fac decât să menţină o situaţie de pericol, de diminuare a gradului de 
siguranţă a cetăţenilor din zonă. 

Speram că în anul 2022 aceste fenomene să dispară în totalitate şi numai atunci vom 
putea aprecia că problema câinilor comunitari a fost rezolvată în oraşul Răcari şi toate 
acestea numai cu sprijinul locuitorilor de bine.  
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ANUL CULTURAL 2021 
 

In anul 2021 autoritatea locală, nu a putut  desfasura  activitatile culturale 
programate,  avand in vedere starea de pandemie nationala pe care am traversat o, insa 
activitatile privind premierea elevilor si persoanelor cu rezultate deosebite,  au continuat . 

  Întreţinerea locaţiilor în care au fost înfiinţate baze sportive, respectiv Ghimpaţi, 
Colacu şi Stăneşti a fost posibilă în primul rând prin implicarea autorităţii locale, dar în 
special prin devotamentul unor oameni de bine din satele Ghimpaţi, Colacu, Stăneşti, 
Bălăneşti şi Săbiesti, localnici care doresc promovarea localităţii lor şi care au contribuit de 
la organizarea activităţilor, susţinerea unor cheltuielile privind materialele, dar în special cu 
munca fizică şi cu devotament. 

De asemenea oameni, oraşul Răcari are nevoie în toate localităţile componente, 
pentru că fiecare dintre noi să aducem un aport la dezvoltarea societăţii şi nu în ultimul rând 
la păstrarea tuturor obiectivelor construite prin efort comun, pentru a fi predate generaţiilor 
viitoare. 

     Raportul de fata, il socotesc, inaintea cerintei impusa de lege, datoria  mea morală 
de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfășurată împreună cu angajații Primăriei 
Orașului Răcari și Consiliul Local Răcari  în anul 2021.  M-am străduit – şi consider că am 
reuşit – să realizez  o radiografie fidelă, deloc formală, a modului în care au fost cheltuiţi 
banii publici, în perioada la care facem referire, în scopul înfăptuirii obiectivelor din 
programul cu care m-am angajat faţă de răcăreni. 

  Este un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor al oraşului, spre o corectă 
informare privind folosirea banilor din bugetul local. Numai aşa cetăţenii vor fi atraşi la luarea  
deciziilor privind necesităţile şi priorităţile localităţii.  Implicarea contribuabilului în actul de 
decizie va spori calitatea muncii în administraţia publică locală.  

 Sunt adeptul transparenţei totale, sunt receptiv la toate propunerilor constructive şi 
contez pe civismul răcărenilor. Am dovedit această atitudine cu fiecare prilej: audienţe, 
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dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu diverşi cetăţeni şi diverse grupuri socio–
profesionale, în şedinţele Consiliului Local etc.  Nu am scăpat şi nu voi scăpa din vedere 
solicitudinea, promptitudinea şi profesionalismul funcţionarului public în relaţia cu cetăţenii.  

 Raportul meu vă stă la dispoziţie atât în formă scrisă, cât  şi în format electronic, pe 
portalul primăriei la adresa www.primariaracari.ro .  Vă invit, aşadar, să conlucrăm bine 
informaţi, cu seriozitate şi responsabilitate, pentru ridicarea calităţii vieţii din oraşul Răcari, 
în deplină armonie cu cerinţele şi standardele europene.   

 Mulţumesc aparatului propriu al Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijinul acordat 
şi pentru modul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local. 

Astăzi, odată cu prezentarea acestui raport la inceputul  celui de al  patrulea  mandat 
pe care mi l-aţi  încredintat dumneavoastră locuitori ai oraşului Răcari la data de 27.09. 
2020, am convingerea că şi în anul 2022 veţi fi alături de administraţia locală, împreună să 
reuşim să depăşim dificultăţile intampinate in activitatea de zi cu zi, să reuşim să continuăm 
parcursul ascendent pe care s-a înscris oraşul Răcari în mandatele precedente   pentru că 
aşa cum am mai  spus...      

       
”Împreună suntem mai puternici!“ 

şi... până la următorul raport... să auzim numai de bine! 
 

al Dumneavoastră, 
 

Marius Caraveţeanu 
PRIMARUL  oraşului RĂCARI 

 
 

http://www.primariaracari.ro/

