
ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI NUCET

R A P O R T
asupra starii economice, sociale si de mediu

Comuna Nucet, judetul Dambovita in anul 2020

Ca urmare a faptului ca anual avem obligatia de a prezenta un raport asupra starii
economoco- sociale a comunei Nucet, am intocmit si va prezint urmatoarea situatie .

Voi face o scurta informare asupra principalelor  activitati de interes public derulate de
Primaria Nucet in 2020 :

Bugetul local a fost de 10.998,5 mii lei , fiind constituit din :
- venituri proprii din taxe si impozite locale 874 mii  lei.
- surse de la bugetul de stat 8684,5 mii lei.
- sold final an precedent 1.440 mii lei.

Din totalul sumelor ce constituie bugetul Primariei pe 2020 acestea s-au repartizat pe :
- cheltuieli personal  2.764 mii lei  adica , pe lânga personalul primariei 21 persoane  si plata
salariilor asistentilor pesonali la persoane cu handicap in numar de 20.
- cheltuieli materiale  1.231 mii lei reprezentate de :

-   contract reprezentare juridica;
-   cheltuieli privind prevenire răspândire virus SAR COV2
-   transport profesori și contributii la proiecte;
-   contract de intretinere IT ;
-   contract pagina web;
-   cheltuieli cu materiale consumabile ( tonere, coli, ) materiale de curatenie, apa,
gaze, intretinere iluminat public, carburanti auto.
-   contract mentenanta programe informatica

 investitii (dezvoltare) 4.601 mii  lei;
asistenta sociala 1.169,5 mii lei  (indemnizatii platite + tichete gradinita + CES);
burse de merit si sociale 30 mii lei;
asociatii si fundatii reprezentate de ACOR si GAL 95 mii  lei ;
culte 78 mii lei ;

Primaria Nucet dispune de site-ul oficial www.comunanucet.ro, prin accesarea caruia
,  nucetenii si nu numai, pot obtine informatii legate de activitatea primariei. Acolo veti gasi
toate Hotaririle Consiliului Local publicate.

In anul 2020, am realizat:
1.Executia totala a proiectului de Modernizare drumuri locale in satele Nucet, Cazaci si

Ilfoveni , si anume :
                      1.- Aleea Scolii Sagricom.

          2.-  Drum acces Liceul Agricol.
          3.- Strada Lunca Olari.
          4.- Drum acces Chirigioaia.
          5.- Drum acces balastiera.

                      6.- Strada Garii.
          7.- DC 57
          8.- Ulita Barbu Dan.
          9.- Drum acces Brateasca la Dinica.
        10.- Ulita Barbu Matei si Popa Alexandru tr.1 si 2.

                    11.- Drum acces Brateasca la Patrulei .

http://www.comunanucet.ro/


                    12.- Drum acces Brateasca la Manole.
                    13.- Drum acces barajul 5 –OGA.
                    14.- Ulita Danescu Filip.
                    15.- Drum acces Brateasca la Oancea .
                    16.- Ulita Ilie Gheorghe la Grecu Ion .
                    17.- Ulita Fermei.
                    18.- Drum acces Negras la Ungureanu Matei
                    19.- Drum acces Barajul 5- Ilfoveni.
cu o valoare totala de 4 226 903,76 lei din care  contributie proprie 188 460,35 lei. Acest proiect
se deruleaza prin PNDL 2 si se executa de catre firma SC PRAGOSA .  Termen 31.12.2021.

2. Executia partiala a proiectului de construire a dispensarului uman in comuna Nucet,
cu o valoare de 1.438.285 lei, d.c. contributia proprie de 257.995 lei, ce se deruleaza prin PNDL
. Termenul de finalizare este 15.07.2021.
        3. Executia partiala a Gradinitei in satul Nucet prin Programul Operational Regional
(fonduri europene) cu o valoare totala de 2 202 808,08 lei din care 621 045 lei bin bugetul local.
Termenul de finalizare este 31.12.2021.

4. In 2020 a fost amenajat un teren de minifotbal in satul Nucet, comuna Nucet in valoare
de 155 882 lei fara TVA finantat din bugetul local si a fost introdusa in cadrul CNI pe lista
sinteza a programului ”complexuri sportive” o baza sportiva tip.1 in satul Nucet, comuna Nucet.

5. Executia totala a proiectului Modernizare drumuri de interes local in satele Nucet si
Cazaci cu o valoare de 418 567,50 lei fara TVA contract finantat din bugetul local.

6. Extindere retea de alimentare cu apa in satele Nucet si Cazaci, comuna Nucet in
valoare de 448 709,52 lei fara TVApe urmatoarele strazi:

– strada Boiangiu
– strada Nita Bujor
– strada Banu Marin
– strada Dumitru Gheorghe
– strada Gabor
– strada Angelescu Gheorghe
7. Proiectare si extindere retea de iluminat public pe DJ722 si Aleea Scolii, comuna

Nucet cu o valoare de 164 646,55 lei fara TVA.
8. Executie lucrari de imprejmuire cu gardmetalic din plasa zincata si bordura la Scoala

Ilfoveni, latura de vest, pe o distanta de 50 m cu o valoare de 15 500 lei fara TVA.
9. au fost realizate cadastre si ridicari topografice pentru un numar de 12 strazi.
10. La sfarsitul anului 2020 a fost incheiat un contract de finantare prin PNDL II pentru

obiectivul Modernizare drumuri locale in comuna Nucet, sat Cazaci cu o valoare de 512 653,61
lei din care 332 131,89 de la bugetul de stat.

11. Tot in anul 2020 a fost incheiat un contract de finantare cu SDE MUNTENIA NORD
SA pentru extinderea retelei electrice de distributie in vederea alimentarii cu energie electrica a
12 locuinte( 4 locuinte existente, 8 locuinte in constructie pentru care s-au emis Autorizatii de
construire in anul 2020 4 in etapa I anul 2020 si 4 in etapa a II a in anul 2021) cu o valoare de
92 772,46 lei.

De asemenea, in 2020 am alocat sume pentru toate bisericile parohiale si Manastirea
Nucet, dar si pentru celelalte culte religioase, sume care sa acopere cheltuielile ocazionale de
utilitati, iar pentru biserica Ilfoveni sume care sa ajute la constructia bisericii.

12. Am continuat cadastru gratuit pentru un mare numar de tarlale din comuna .
13. In privinta sistemului de canalizare si statie de epurare, se continua procedura in

vederea  achizitiei  prin  Compania  de  Apa,  in  cadrul  proiectului  pe  POIM  procedura  in  care
primaria si-a achitat contributia la capitalul social de 300000 lei.

In anul 2020 s-a achizitionat terenul  necesar amplasarii statiei de epurare.



14. In anul 2020 s-a incheiat un contract pentru furnizare solutie informatica (set de date
spatiale) GIS intravilan, comuna Nucet in valoare de 43 665 lei fara TVAcare include intocmirea
ortofotoplanului, harta vector(GIS), integrare date , mentenanta, instruire si programul software
aferent.
           Am asigurat iluminatul public si functionarea scolilor, gradinitelor.

In cadrul compartimentului Registru agricol, conform legislatiei in vigoare,s-au eliberat
30 certificate de producator , 3200  adeverintele necesare populatiei cat si adeverinte pentru
obtinerea subventiei de la APIA.

Compartimentul Urbanism a eliberat 168  certificate de urbanism si 69 autorizatii de
constructie ( locuinete 33,  bransamente gaze naturale 23,  bransamente apa 5 ,bransamente
electrice 8 ).

In ceea ce priveste activitatea fiscala au fost transmise fiecarei gospodarii instiintari de
plata, iar celor cu ramasite si amenzi, li s-au transmis somatii si titluri executorii. In anul 2020
am avut un grad de colectare de 66,66 % .In acest fel Primaria Nucet isi poate cofinanta lucrarile
de investitii amintite.

La compartimentul de stare civila , in 2020, au fost inregistrate:
- 11 acte de nastere transcrise;
- 13 acte de casatorie  dintre care  transcrieri;
- 41 acte de deces;
Compartimentul de asitenta sociala este unul cu mari competente, intrucat lucreaza cu

trei categorii sociale si de asistati, de la copii, la adulti si varstnici, inclusiv personae
defavorizate.Au efectuat un numar de  623 anchete sociale.Asistentii sociali se ocupa de  77
persoane cu handicap (  57 beneficiaza de indemnizatii si 20 sunt asistenti persoanli) si 23
beneficiari de ajutor social. Tot in anul 2020, pe perioada stării de alertă și urgență, s-a acordat
asistență și sprijin material( măști, mănuși, dezinfectant) pentru persoanele aflate în carantină
și izolare la domiciliu, precum si celorlați locuitori ai comunei Nucet.

În anul 2020 s-au întocmit, pe baza anchetelor sociale, situațiile cerute de diverse
instituții pentru acordarea sprijinului( măști, tichete mese calde, tichete pentru acodare rechizite
elevilor)  pe perioada pandemiei.

In 2020 am acordat 31  burse de performanta elevilor care au obtinut peste 9,5 media
anuala si 135  burse sociale intr-un an scolar. Bursa de merit este de 165 lei /elev iar cea sociala
185  lei /elev pe semestru.

De asemenea, zilele importante legate de anumite sarbatori cum ar fi: Zilele Nucetului,
Izvorul Tamaduirii,  Ziua Unirii , Inaltarea Domnului, Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Iei și
colindul elevilor le-am pastrat ca traditie in localitatea noastra, nemaiputand fi organizate
datorita pandemiei generate de virusul SAR COV2.

Eu sper ca in 2021 sa realizam toate obiectivele propuse sau incepute.Am incredere ca
taxele si impozitele locale care au  ramas ca in anii precedenti, fara a fi majorate decit cu rata
inflatiei. Impreuna cu sumele ce  vor veni de la Guvern si sumele ramase neutilziate din 2020,
ce constituie fondul de rulment vor asigura realizarea obiectivelor propuse.

Toate acestea au fost realizate cu sprijinul executivului din Primaria Nucet si a
Consiliului Local Nucet .

                                                                                                          Primar
                                                                                                Ing. Luisa Barboiu


