RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Malu cu
Flori, judetul Dambovita,pentru anul 2016

Domnilor consilieri,
Unul dintre principalele instrumente de informare referitor la modul de gestionare a
problemelor localitatii,inclusiv de folosire a banilor publici ,la modul in care acestia fac
fata problemelor din ce in ce mai complexe care stau in atentia administratiilor
publice locale il constituie raportul anual al alesilor locali
În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr.
215/2001,privind administratia publica locală, republicată, va prezint Raportul cu
privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Malu cu Flori, raport ce
pune la dispozitia dumneavoastra si a cetătenilor date concrete despre activitatea
desfăsurată de executivul primăriei , modul cum au fost cheltuiti banii publici, cum au
fost duse la îndeplinire obiectivele propuse în anul anterior si rezolvate problemele
comunitătii.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2016 ale
compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidentiind
cu precadere obiectivele de activitate specifica, modul de atingere a acestor
obiective, respectiv ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local si a
dispozitiilor emise de primar.
In anul 2016 , au fost emise de catre primarul comunei Malu cu Flori un numar de
560 dispozitii vizand achizitiile publice,asistenta sociala, acordare ajutor social,
alocatii de sprijin, virari de credite bugetare, si altele.
De asemeni, In anul 2016 au avut loc 22 de sedinte ale Consiliului local Malu cu
Flori. In cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 71 hotarari , iniţiate de
primarul comunei, şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi
corespunzătoare în plan legislativ şi executiv în comuna noastră.
În anul 2016, s-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală un număr
de.7153 documente, din care cu preponderenta au fost cereri pentru eliberare
adeverinţe după registrul agricol, , anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism
,atestate de producător agricol , carnete de comercializare şi altele. S-a urmărit

modul de soluţionare a cererilor şi răspunsul dat în termenul legal precum şi
expedierea în timp util a corespondenţei.
De asemeni, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei, au urmărit
rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării doleantelor cuprinse in solicitarile
cetăţenilor.
A fost o colaborare bună cu instituţiile publice locale şi judeţene si cu întreprinzătorii
de pe raza comunei. Prin grija secretarului comunei au fost intocmite ordinea de zi si
dispozitiile de convocare pentru sedintele Consiliului local si au fost consemnate in
procesele verbale de sedinta , modul in care a fost exercitat votul de fiecare consilier.
Procesele verbale au fost semnate de presedintele de sedinta si de catre secretarul
comunei, documentele dezbatute in sedinte au fost depuse in dosare speciale
numerotate , semnate si sigilate,cu mici intarzieri motivate . Hotararile adoptate de
Consiliul local, precum si dispozitiile emise de primarul comunei, au fost inregistrate
in registre speciale si inaintate Institutiei Prefectului judetului Dambovita, pentru
exercitarea controlului de legalitate, precum si institutiilor, birourilor ,
compartimentelor si persoanelor abilitate cu ducerea la indeplinirea acestora.
Aparatul de specialitate al Primarului este alcatuit din functionari publici si personal
contractual, conform organigramei aprobate de Consiliul local.
Voi prezenta in continuare activitatea fiecarui birou si compartiment in parte, dupa
cum urmeaza:
Biroul financiar-contabil, impozite si taxe locale
Conform organigramei aparatului propriu de specialitate, Biroul financiar-contabil,
impozite si taxe locale , este biroul de specialitate prin intermediul căruia autoritatea
publică locala asigură managementul financiar contabil pentru intreaga activitate
economică a Consiliului Local Malu cu Flori.
O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea
bugetului local de venituri si cheltuieli, a carui aprobare s-a facut in cadrul sedintei
consiliului local .
Veniturile bugetului local 2016, incasate au fost de4455. mii lei din care:
1390 mii lei venituri proprii si 3065 mii lei de la bugetul de stat
Cheltuielile bugetului local 2016 au fost de 6784 mii lei, defalcate astfel:
I. Sectiunea de functionare:2458 mii lei, din care:
. Invăţământ:799 mii lei
. Administraţia publică:917. mii lei

. Asistenţă socială:421. mii lei
. Cultură , religie si sport:75,35 mii lei
. Iluminat public:19 mii lei
. Drumuri comunale:80 mii lei
. Situaţii de urgenţă : ......0............ mii lei
.. Salubritate:84.. mii lei
II. Sectiunea de dezvoltare: .4325... mii lei, din care:
. Proiecte dezvoltare.4325..mii lei
Excedent an 2016: .4. mii lei ( rezultat din diferenta dintre venituri si
cheltuieli ale anului 2016)
Prin biroul financiar-contabil s-a urmărit execuţia bugetului, evidenţa veniturilor
şi cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor şi efectuarea
plăţilor. Prin hotărâre a consiliului local au fost reactualizate impozitele şi taxele
locale. În general marea parte a locuitorilor comunei au achitat la timp impozitele şi
taxele anului trecut. ,gradul de incasare fiind de.80.%Au fost şi mai sunt restanţe la
impozite, la cei care nu locuiesc în comună, la unii rău-platnici şi îndeosebi la
capitolul amenzi, unde numărul şi valoarea acestora a crescut si în anul trecut. Acolo
unde sunt debite foarte mari, după înştiinţări şi somaţii vom trece la sechestre şi
acţiuni în instanţă în vederea transformării amenzilor in munca in folosul comunitati.
Activitatile secretariat, stare civilă şi relaţia cu publicul.
Activitatea de stare civila, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.
119/1996, republicată şi HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civilă. Ofiterul de stare civila
delegat a înregistrat următoarele acte:
Acte de naştere: 2 (ca urmare a transcrierii unor acte sau certificate de
nastere inregistrate la autoritaţi străine)
. Acte de căsătorie: 13
. Acte de deces: 25
S-au eliberat un număr de :
.39 certificate de deces;

31 certificate de căsătorie;
33 certificate de naştere.
În urma controlului de fond, pe linie de stare civila, efectuat la data de
07.11.2016, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Dambovita nu s-au
constatat niciun fel de nereguli în activitatea de stare civilă proprie desfăşurată.
Registrul agricol şi fond funciar.
Activitatile specifice registrului agricol si de fond funciar au constat in:
• asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, clădiri,
utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, efectivele de animale, pe specii şi
categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafeţele cultivate, prin
completarea registrului agricol şi centralizarea anuală a datelor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
• furnizarea de consultanţă pe probleme de registru agricol, fond funciar, pentru
cetăţenii care solicită sprijin în acest sens;
• înregistrarea şi monitorizarea contractelor de arendare;
• participarea ,în comisiile constituite pentru constatarea situatiilor de fapt a
terenurilor agricole , în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• primirea buletinelor de avertizare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în
culturi şi afişarea pentru informarea producătorilor agricoli;
• verificarea în teren a existenţei produselor agroalimentare, estimarea producţiilor
şi a cantităţilor destinate comercializării, întocmirea proceselor verbale şi
eliberarea certificatelor de producător agricol;
• rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor şi contestaţiilor pe probleme de fond
funciar şi a cererilor prin care se solicită certificate, adeverinţe, dovezi sau acte,
care se eliberează în baza registrului agricol;
• corespondenţe pe probleme de registru agricol, fond funciar cu
InstitutiaPrefectului, Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală şi alte instituţii aflate în sfera relaţională externă;
In cursul anului 2015 s-au achizitionat un numar de 53..registre agricole

pentru perioada 2015-2019, insumand 2145 .pozitii de rol pentru cetatenii din
comuna, strainasii, persoanele fizice si juridice.
Un lucru negativ luat in vedere , la acest compartiment , este marcat de cateva
probleme deosebite referitoare la :
-inventarierea terenurilor pe Legea 165/2013 , lucrare in care s-a investit peste 41 mii
lei , si care arata un singur lucru –primaria detine astazi 80,78 ha rezerva de teren
neidentificabila , lucrarea fiind executata din birou , adunand cantitatile din titlurile
emise cu hotararile de punere in posesie , si pe care le-au scazut din suprafata
totala. Rezerva ce astazi astepta sa fie pusa in posesie pentru aproape 100 de Titluri
de Proprietane neemise din( „lipsa de suprafata”,se spunea pana-n iunie 2016).
-o alta problema cu care se confrunta acest compartiment este gresita intocmire a
unor Titluri de Proprietate cu includerea unor drumuri si valcele in proprietate unor
persoane care astazi genereaza discutii si pocese in instanta.
Pentru toate acestea am luat hotararea sa scoatem la concurs un post de Consilier
Superior in cadrul Compartimentului Agricol , post ce urmeaza sa suplimenteze
volumul mare de lucru .
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului
In cadrul compartimentului urbanism in anul 2016 au fost eliberate un numar de :
107 certificate de urbanism ;
66 autorizatii de construire;
15 procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor de construire locuinte noi;
5 autorizatii de bransamente electrice;
Activitatea de achizitii publice a constat in :
- intocmirea programului anual de achizitii publice;
- intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor in scopul
atribuirii contractelor de achizitie publica care sunt cuprinse in programul anual de
achizitii publice;
- Intocmirea contractelor de achizitii publice, cu ofertantii a caror oferte au fost
stabilite castigatoare de catre comisia de evaluare,semnarea acestora de catre
partile contractante, inregistrarea si distribuirea acestora, atat a celor implicati in
derularea si urmarirea lor cat si a Biroului financiar-contabil pentru efectuarea

platilor;
Astfel in cursul anului 2016 s-au incheiat un numar de10 contracte de
achizitii publice.
Compartiment foarte important , ce sufera in aceasta perioada , datorata de
vacantarea postului odata cu plecarea prin transfer, neacordat de unitate pe care o
conduc astazi, a fuctionarului ce a ocupat aceasta functie. Drept pentru care am luat
hotararea de scoatere la concurs a postului ramas vacant.
Compartimentul de asistenţă sociala
Activitatea de asistenţă socială din cadrul Primăriei a constat în: întocmirea
a dosarelor pentru alocaţii de stat , alocaţii de susţinere a familiei, s-au întocmit
dosare pentru indemnizaţii creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, s-au
înregistrat 9 cereri pentru acordarea venitului minim garantat, s-au emis 12 dispoziţii
privind încetarea ajutorului social,, s-au întocmit 156 anchete sociale, s-au acordat
unui numar de183 beneficiari ajutoare pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat
raportări lunare cu privire la ajutorul social , de încălzire şi alocaţii de stat şi s-au
distribuit unui numar de701 persoane, produse alimentare PEAD pentru
pensionari, someri, persoane cu handicap, persoane cu venit minim garantat si
persoane nevoiase.
Serviciul Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă : a fost constiuit în conformitate cu
prevederile legale , activitatea acestuia desfăşurandu-se în baza Hotărârii Consiliului
Local Malu. cu Flori
În cursul anul 2016 au avut loc 0 incendii de locuinţe,3 incendieri de pajişti şi
mirişti şi s-au imanat 826 de instiintari la gospodăriile populaţiei şi instituţii.
Invăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice. Consiliul local
a repartizat suma de30. mii lei pentru asigurarea bazei materiale şi a cheltuielilor
de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din comună.
Cel mai important lacru ce ma preocupa este obtinerea finantarii Proiectului de
Modernizare , extindere si dotare Scoala Malu cu Flori , proiect depus la M.
Dezvoltari in valoare de 1.365.220 lei
Deasemeni , au fost aprovizionate şi adăpostite lemnele necesare încălzirii

pe timp de iarnă, s-au asigurat fondurile necesare functionarii si deplasarii in
conditii de siguranta a microbuzului scolar, iar consiliul Local Malucu Flori prin grija
primarului , viceprimarului si a consilierilor PSD ,precum si a catorva sponsori din
localitate,a acordat fiecărui elev , la serbarea de sfârşit de an, cadouri .
Biblioteca comunala Malu cu Flori a functionat cu program de avarie , datorata
desfiintari rafturilor cand unitatea a intrat in reabilitare, neexistand nici astazi fonduri
necesare achizitiei. In cadrul Bibliotecii comunale s-au desfasurat diverse activitati ,
in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Malu cu Flori, activitati care au constat in:
organizari de serbari scolare la diferite ocazii, atelier de lucru in cadrul programului
„Biblionet” cu informari si ore de lectura, etc

Proiecte si programe de dezvoltare locala in derulare:
O succinta trecere in revista a implementării acestor proiecte

1.„Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a
infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 în Comuna
Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa” – 7000 m. (1,5 km Capu Coastei şi
5,5 km Malu cu Flori)
Sursa de finanţare PNDR , Măsura 322, submasura d.
Cerere de finanţare depusă în data de 12.08.2011 (inclusiv SF)
Contractul de finanţare nerambursabilă C322D011131600002/ 20.04.2012,
între comuna Malu cu Flori şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit CRPDR 3 Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului 7.820.363 lei/1784.534 euro.
Valoare eligibilă 5.989.315 lei/1.366.706 euro.
Valoare neeligibilă 1.831.048 lei/417.828 euro, din care TVA 1.444.691 lei.
Durata de executie a contractului de finantare a fost de maxim 36 luni.
(20.01.2015).
Prin actul adiţional nr. 5/12.08.2014 s-a diminuat valoarea eligibilă de la
5.989.315 lei/1.366.706 euro, la 4.337.706 lei/ 989.824 euro.
Prin rectificarea bugetului indicativ, valoarea totală a proiectului se diminuează
de la 7.820.363 lei/1784.534 euro, la 5.881.152 lei/1.342.024 euro.
Valoare neeligibilă 1.543.446 lei/352.200 euro, din care TVA 1.127.526 lei.
Cheltuieli neeligibile 415.920 lei.

Contractul de lucrări a fost încheiat în data de 14.05.2014 , între Comuna Malu
cu Flori şi S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L., pentru care ordinul de incepere al
lucrării si predarea amplasamentului, au fost la data de 01.07.2014.
Lucrare a fost finalizata , de executat , in august 2016 ,datorata unor
„negocieri” intre fosta conducere a UAT si constructor , „negocieri” ce au fost excluse
in iunie 2016 , cea ce a si determinat : terminarea lucrarilor, depunerea transei
intermadiale , iar in luna decembrie odata cu platile pe lucrarile eligibile am depus
transa finala. Aici trebue sa mentionez li contributia Consiliului Local Malu cu Flori cu
aprobarea spre executie si decontare a sumei de 23.500 lei ,pentru indreptarea unei
greseli, din cele doua suprafete neincluse in proiect:-46 m de drum din punctul
„Intersectie Popescu Bebe-Bisericuta,suprafata executata li platita din bugetul local ;
- ramanand , cu parere de rau , de executat suprafata de aproximativ 300 m de la
intersectie Gigi Lungu –Poienita, in satul Malu cu Flori.
Pentru incheierea acestui proiect mai avem nevoie de aproximativ 200.000 lei
, suma ce reprezinta cheltuieli neeligibile, sume ce teoretic sa intors din ultima transa
, dar pe care suntem nevoiti sa o folosim la plata lucrarilor pe celalat proiect pe
Masura 1.2.5

2„Modernizare drumuri de exploatare agricolă, în Comuna
Malu cu Flori” – 4937 m.

Sursa de finanţare PNDR , Măsura 125, submasura a.
Cerere de finanţare depusă în data de 12.05.2011 (inclusiv SF)
Contractul de finanţare nerambursabilă C3125a011131600001/ 20.04.2012,
între comuna Malu cu Flori şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit CRPDR 3 Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului 5.380.121 lei/ 1.230.220 euro.
Valoare eligibilă 3.989.109 lei/ 912.151 euro.
Valoare neeligibilă 1.391.012 lei/ 318.069 euro, din care TVA 1.031.662 lei.
Durata de executie a contractului de finantare a fost de maxim 36 luni.
(20.01.2015).
Prin actul adiţional nr. 4/17.02.2014 s-a diminuat valoarea eligibilă de la
3.989.109 lei/ 912.151 euro la 3.336.631lei/762.955 euro.
Prin rectificarea bugetului indicativ, valoarea totală a proiectului se diminuează
de la 5.380.121 lei, la 4.522.346 lei/ 1.034.081 euro

Valoare neeligibilă 1.185.715 lei/ 271.126 euro, din care TVA 867.226 lei.
Cheltuieli neeligibile 318.489 lei.
Contractul de lucrări a fost încheiat în data de 12.09.2013 , între Comuna Malu
cu Flori şi S.C. GECOR S.R.L., pentru care ordinul de incepere al lucrării si predarea
amplasamentului, au fost la data de 01.07.2014.
Incep comentariul pe acest subiect dand citire din raportul primarului pe anul
2015 : Lucrările au fost sistate din cauza condiţiilor meteorologice, în perioadele în
care au fost emise avertizari si atenţionări meteorologice.S-au executat lucrările de
terasamente pe toată lungimea drumului, s-au executat lucrări de balastare . Nu s-a
depus nicio cerere de plata.
Ce nu s-a spus aici , esta ca peste suprafata balastata superficial s-a turnat
un singur strat de asfalt care s-a topit odata cu topirea zapezi din primavara anului
2016 , iar proiectul , in luna iunie 2016 era „suspendat” pentru a doua oara (lucrarea
a fost inceputa de o alta firma decat ceea care a castigat licitatia), suspendare din
acelea-si motiva ca la proiectul de mai sus : „negocieri nematerializate”.
Drept pentru care , in iunie 2016 , am inceput discutiile constructive si
transparente cu constructorul ,care si-a schimbat radical modul de abordare a acestui
subiect , a incepu sa lucreze, cand carcotasi nu mai dadea vre-o sansa finalizari
obiectivului ,iar cu tot sprijinul moral al UAT –ui ,sub atenta supraveghere a
dirigintelui de santier, am reusit ca pana la sfarsitul anului finalizarea lucrarilor.
In aceasta perioada , datorata proastei abordari de gestionare si
implementare a acestui proiect si astazi lucram la indreptarea lor. In prezent ,
asteptam platile AFIR-lui pentru lucrarile eligibile din, transa intermediara ,lucram la
intocmirea transei finale , care trebue complectata cu platile lucrarilor neeligibile in
valoare de ~400.000 lei,platii ce nu pot fi facute decat dupa aprobarea bugetului.
Cu toate acestea nu pot spune ca lucrarile sunt perfecte , dar am convingerea
ca sunt bune pentru faptul ca au fost verificate de catre specialisti AFIR D-ta si cei de
la AFIR Bucuresti , lucrarea fiind extrasa din asantion pentru a fi reverificata de AFIR
Bucuresti.

3 Infiintare sistem de canalizare si extindere retea de alimentare cu
apa in comuna Malu cu Flori
AFM -77% si finantare CL 23%Valoare totala de 5.644.245 lei Constructor SC
Ratelen SRL, din care cofinantare 1.100.000 lei cofinantare
In anul 2012 a fost incheiat contractual de finantare pentru ,, Infiintare sistem de
canalizare si extindere retea de alimentare cu apa in comuna Malu cu Flori”. Prima
cerere de tragere a fost depusa la AFM in data de 02.05.2012 pentru decontarea
contravaloare servicii topo, servicii SFsi PT in valoare totala de 205.593,04 – valoare
eligibila 159.231,81 lei efectiv lucrarile au fost incepute pe data de 18.05.2013, iar

prima cerere de tragere pe lucrari executate a fost pe data de 06.09.2013 in valoare
de 350.000 lei , transa de plata blocata datorita unor facturi stornate introduce si
platite in prima cerere de tragere ;
In data de 02.07.2014 prin adresa 166659 , AFM revine si notifica reprezentantul
legal al comunei Malu cu Flori , cu decizia Comitetului Director al AFM din data de
29.05.2014 in care s-a aprobat sistarea temporara a contractului de finantare nr.
47/N/27.03.2012 pana la recuperarea sumelor stornate si decontate in valoare totala
de 170.654,04 lei compusa din : 150.231,81 lei suma finantata la cererea de tragere
din 02.05.2012 si 11.422,23 lei dobanda aferenta sumei de recuperate , dobanada
calculate la 27.06.2014 urmand a se recalcula definitiv la data stingerii obligatiilor de
plata fata de AFM. Aceste sume sus mentionate trebuiau recuperate de la firmele
implicate si beneficiare a acestor sume de bani , evidentiate in facturile stornate, iar
beneficiarul lucrarii , reprezentantul legal al comunei Malu cu Flori, la data respectiva,
plateste nelegal la AFM din fondul bugetului local atat valoarea facturii decontate cat
si penalitatile aferente sumelor raportate la perioada stingerii obligatiilor.
Dupa acest eveniment care afecteaza bugetul local in anul 2014 cu suma de
170.654 lei , vine unul si mai neplacut , la cererea de plata nr. 3 , considerata de
AFM neeligibila , in valoare de 828.701 lei , ordonatorul de credite la data respectiva
, plateste nelegal din bugetul local intreaga suma iar AFM astazi nu recunoaste ca
plata din partea de cofinantare a UAT-lui , ramanand astazi fara parte de cofinantare
din imprumutul pe care l-am contractat pentru finalizarea lucrarilor.
Stadiul lucrari : proiect blocat datorat neexistentei sumei de cofinantare , cu ~4 km de
conducta introdusa .
In cazul in care nu se gasasc soluti de deblocare , este posibil returnarea intregii
sume cheltuita de AFM, cu penalitatile aferente.

1.

Pietruire DC 125 Valea Largă – Micloşanii Mari
Finanţat prin HG nr. 28/2013 (HG577/1997)

Valoarea investiţiei 2.111.016 lei din care contract de lucrări 1.811.000 lei
inclusiv TVA.
Proiectul in prima faza a fost pana la Barbulet sat , dar prin acte aditionale la
contract a fost oprit la limita de hotar intre cele doua localitati cu valoare
nemodificata.

Si aici incep comentariul pe acest subiect dand citire din raportul primarului pe anul
2015 : Au fost trimise mai multe adrese prin care se solicita inceperea lucrărilor la
acest obiectiv, li se stabilea un termen până la care să inceapa lucrările, termen de la
care vor fi demarate procedurile de reziliere a contractului de lucrări. În condiţiile în
care nu vor începe lucrările vom face actiune în instanţă.
Pe acest subiect , ca dealfel ,pe toate celelalte proiecte in derulare , intarzierea
lucrarilor era afectata de acele „negocieri nematerializare” intre ordonatorul principal
de credite si constructor. In cazul de fata ,lucrarile au fost finalizate odata cu receptia
la terminarea lucrarilor ,si proiectul a fost inchis.

2.

Extindere alimentare cu apă în comuna Malu cu Flori,
judeţul Dâmboviţa”
Finanţat prin HG nr. 28/2013 (HG577/1997)

Valoarea investiţiei 4.591.000 lei inclusiv TVA din care contract de lucrări
3.543.280 lei inclusiv TVA.
Lucrare cu multe probleme in executie , platita si nefinalizata de executat pe unele
lucrari, executata si nereceptionata pe alte lucrari.Pe lucrarile neexecutate , a fost
chemat constructorul si au fost executate neconditionat toate lucrarile dupa care s-a
facut receptia.
Aceste doua lucrari , pietruirea si extinderea alimentari cu apa , lucrari finantate prin
HG nr. 28/2013(HG 577/1997) odata receptionate, a facut posibila finantarea altui
proiect important ce urmeaza a fi implementat in localitate :

3 Modernizare drumuri in Comuna Malu cu Flori (asfaltare
8,2 km) in sarele Miclosanii Mici , Capu Coastei ,Malu cu Flori si
Copaceni
-Valoarea investitiei se ridica la 7.900.349 lei
- Cofinantare in suma de 367.000 lei
Stadiul lucrari – procedura de licitatie
Drumurile care fac parte din acest proiect :
Satul Capu Coastei:
-Strada Cohart =288 m

-Strada Marinescu/Bolbose =209 m
-Strada Tavlea =219 m
-Strada Voicila =40 m
-Gradinita –Vasile Bucura =295 m
-Strada Mihalcescu = 594m
-Strada Nistoresti = 314
Satul Malu cu Flori:
-Strada Apostoiu =243 m
-DC 30B l Duta Ionel – Paisesti =1210 m
Satul Miclosanii Mici:
- Strada Friguresti 1 =395 m
-Strada Friguresti 2 =227 m
- DC 123 C1 Scoala- Gabi Vintescu = 635 m
- DC 123 C2 Scoala – Oancea Rabu – Barbu Petre = 1538 m
-Strada Valcu Petrica = 141 m
-Strada Corbu = 221 m
Satul Copaceni
- DC 123 B1 Strada Rusu =513 m
-DC 123 B2 Strada Traienica Udroiu = 1040 m

Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, judeţul
Dâmboviţa.
4

Sursa de finanţare : Asociere CJ 50% si CL 50% ;Valoarea totala a
obiectivului : 4.172.506

Valoarea contractului de execuţie : 2.231.403,40 lei , fara TVA
;Lungimea drumului ce urmeaza a fi modernizat 3,00 km.
Drumurile care fac parte din acest proiect : DC 125C – distilărie – Ivascu
Petre 0,906 km; DC 125 A - Andreescu Adrian – Moise Ion– 0,600 km
;DC 30B – Păisesti 0,494 km ;DC 30A – Pârlituira 1,00 km
Până la această data s-a modernizat DC 125C – distilărie Ivascu Petre 0,906 km si
un singur strat de asfalt pe DC 30 B – Paisesti 0,494 km , lucrari decontate integral
din bugetul CJ.

Proiecte si programe de dezvoltare locala propuse spre a primi
finantare:
1 Modernizare,extindere si dotare Scoala Malu cu Flori
Valoarea investitiei 3.076.244 lei ; valoare cofinantare 156.000 lei
Stadiul proiectului - Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltari

2 Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Malu
cu Flori- asfaltare 4 km
Valoarea investitiei 5.494.514 lei ; valoare cofinantare 288.000 lei
Stadiul proiectului - Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltari , urmand a fi
depus in urmatoarea sesiune si pe fonduri europene.

3 Modernizarea instalatiilor de iluminat public stradal
Valoarea investitiei 2.037.110 lei ; valoare cofinantare 103.180 lei
Stadiul proiectului – Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltari .

In acest raport, nu mi-am propus sa prezint multe cifre ,am dorit sa prezint aria
preocuparilor primarului Constantin Ion ales in iunie 2016,Primar al Comunei Malu
cu Flori. Consider ca mai sunt foarte multe lucruri de indreptat si chiar daca acuz
indirect pe cineva , o fac datorita experientei acumulata de mine in decursul a 20 de
ani de munca in alte domenii, precum si datorita problemelor pe care le gestionam
astazi.

Spun toate acestea nu pentru a ma evidentia , ci pentru a-mi motiva atitudinea de
stagnare pe anumite proiecte precum si pasul pe loc in rezolvarea unor probleme de
comunitate.
Alaturi de propria mea analiza, discutiile care vor avea loc pe marginea acestui
material ,observatiile si propunerile dumneavoastra acum, ma vor ajuta sa- mi
perfectionez activitatea indiferent de domeniul pe care il voi desfasura in viitor.

Va multumesc pentru atentie!
PRIMAR CONSTANTIN ION

