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PRIMĂRIA COMUNEI NUCET

 R A P O R T
asupra stării economice, sociale și de mediu

comuna Nucet, județul Dâmbovița în anul 2021

Ca urmare a faptului că, anual, avem obligația de a prezenta un raport asupra
stării economoco - sociale a comunei Nucet, voi face o scurtă informare asupra
principalelor  activități de interes public ale Primăria comunei Nucet în 2021.

Bugetul local a fost de 10.651 mii lei , fiind constituit din :
- venituri proprii din taxe și impozite locale 1069 mii  lei.
- surse de la bugetul de stat 9582 mii lei.
- sold final an precedent 1.883 mii lei.

Din totalul sumelor ce constituie bugetul Primăriei pe anul 2021, acestea s-au
repartizat pe :

- cheltuieli personal  2.492 mii lei  adică, personalul primăriei (21 persoane)  și
plata salariilor asistenților pesonali la persoane cu handicap (un numar de 18).

- cheltuieli materiale  1.291 mii lei reprezentate de :
-   contract reprezentare juridică;
-   cheltuieli privind prevenire răspândire virus SAR COV2
-   transport profesori și contribuții la proiecte;
-   contract de întreținere IT ;
-   contract pagina web;
-   cheltuieli cu materiale consumabile ( tonere, coli,etc ), materiale de
curățenie, cheltuieli utilități, întreținere iluminat public, carburanți auto.
-   contract mentenanță programe informatică

- investiții (dezvoltare) 3716 mii  lei;
- asistență socială 1158,57 mii lei  (indemnizații plătite + tichete gradiniță +

CES);
- burse de merit și sociale 150,646 mii lei;
- asociații și fundații reprezentate de ACOR și GAL 74,5 mii  lei ;
- culte 88 mii lei ;

Primăria Nucet dispune de site-ul oficial www.comunanucet.ro, prin accesarea
căruia, nucețenii si nu numai, pot obține informații legate de activitatea primăriei. La
capitolul Monitor Oficial Local veți găsi toate Hotărârile Consiliului Local, procesele
verbale și minutele ale ședințelor.

În anul 2021, am realizat:
1. Continuarea proiectului de construire a dispensarului uman în comuna Nucet,

cu o valoare de 313.923 lei, d.c. contributia proprie de 83.620,9 lei, ce se deruleaza
prin PNDL .
           2. Construire Gradiniță în satul Nucet prin Programul Operațional Regional
(fonduri europene) cu o valoare totală de 1.163.711,48 lei, din care 827.688.84 lei din
buget de stat și 336.022,64 din bugetul local. Termenul de finalizare este 31.03.2022.

3. Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Nucet și Cazaci, comuna
Nucet în valoare de 79.008,98 lei fara TVA

4. In anul 2021 s-au continuat lucrările la obiectivul solutie informatica (set de
date spatiale) GIS intravilan, comuna Nucet in valoare de 55081,53 lei fara TVAcare

http://www.comunanucet.ro/


include intocmirea ortofotoplanului, harta vector(GIS), integrare date , mentenanta,
instruire si programul software aferent.

5. Finalizarea prin PNDL II a obiectivului Modernizare drumuri comunale în
comuna Nucet, satele Cazaci, Nucet și Ilfoveni cu o valoare de 4.344.851,16 lei din
care 4.122.520,53 de la bugetul de stat și 222.330,63 de la bugetul local.

6. Finalizarea obiectivului extindere rețele electrice de distribuție în vederea
alimentării cu energie electrică cu o valoare de 93 757 lei.

Extindere iluminat public pe DJ 722 în valoare de 200.216,82 lei.
7. Extindere rețea de alimentare cu gaze în comuna Nucet în valoare de

69.400,8 lei.
8. Am continuat cadastru gratuit din comună în valoare de 55.081,53 lei prin

ANCPI.
9. În privința sistemului de canalizare și a stației de epurare, se continuă

lucrările, în cadrul proiectului pe POIM, primăria și-a achitat contribuția proprie în
valoare de 2%, adica 180.000 lei.

10. Construire o baza sportiva tip.1 in satul Nucet, comuna Nucet in valoare de
21.210,93 lei .

11.  Am asigurat iluminatul public și plata transportului cadrelor didactice.
De asemenea, în 2021 am alocat sume pentru toate bisericile parohiale și

Mănăstirea Nucet, dar și pentru celelalte culte religioase, sume care să acopere
cheltuielile ocazionate de utilități, iar pentru biserica Ilfoveni sume care să ajute la
construcția bisericii.

În cadrul compartimentului Registru agricol, conform legislației in vigoare, s-au
eliberat 2 certificate de producător, 3000  adeverințele necesare populației cât și
adeverințe pentru obținerea subvenției de la APIA.

Compartimentul Urbanism a eliberat 313  certificate de urbanism si 43 autorizatii
de constructie ( locuinete 34, bransamente gaze naturale 4, rețea apa 1, rețele
electrice 2, o împrejmuire teren și o schimbare destinație clădire), 4 autorizații de
desființare.

În ceea ce priveste activitatea fiscală au fost transmise fiecărei gospodării
înstiințare de plată, iar celor cu rămășițe și amenzi, li s-au transmis somații și titluri
executorii.

În anul 2021 am avut un grad de colectare de 90.80 % .În acest fel Primăria
Nucet își poate cofinanța lucrările de investiții amintite.

La compartimentul de stare civilă, în anul 2021, au fost înregistrate:
- 10 acte de naștere transcrise;
- 33 acte de căsătorie  dintre care  transcrieri; 1
- 47 acte de deces;
Compartimentul de asistentă socială este unul competent, întrucât lucrează cu

trei categorii sociale și de asistați, de la copii, la adulți și vârstnici, inclusiv persoane
defavorizate. S-au efectuat un număr de  735 anchete sociale. Asistenții sociali se
ocupă de 80 persoane cu handicap (  60 beneficiază de indemnizații și 20 sunt asistenți
personali) și 25  beneficiari de ajutor social. Tot în anul 2021, pe perioada stării de
alertă s-a acordat asistență și sprijin pentru persoanele aflate în carantină și izolare la
domiciliu, precum si celorlați locuitori ai comunei Nucet.

În anul 2021 s-au întocmit, pe baza anchetelor sociale, situațiile cerute de
diverse instituții pentru acordarea sprijinului (tichete mese calde, tichete pentru
acodare rechizite elevilor).



În anul 2021 am acordat 31  burse de performanță elevilor care au obținut peste
9,5 media anuală și 135  burse sociale într-un an scolar. Bursa de merit este de 165
lei /elev iar cea socială 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,
fiind organizate cinform legislației în vigoare.

Eu sper ca în anul 2021 să realizăm toate obiectivele propuse sau începute. Am
încredere că taxele si impozitele locale care au  rămas ca în anii precedenți, fără a fi
majorate decât cu rata inflației.

 Împreună cu sumele ce  vor veni de la Guvern și sumele rămase neutilziate din
2021, ce constituie fondul de rulment vor asigura realizarea obiectivelor propuse.

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

                                                                                                          Primar
                                                                                           Ing. Luisa Marioara Bărboiu


