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Stimaţi cetăţeni ai comunei Preutești 

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de  interes public și ale normelor de aplicare a legii, a O.U.G. nr.57/12019 

privind Codul Administrativ, Primăria comunei Preutești face public următorul Raport de activitate pe 

anul 2022 pe care îl aduc la cunoștință publică prin intermediul paginii oficiale a Primăriei comunei 

Preutești: www.comunapreutesti.ro,  fiind adus și la cunoștința Consiliului Local, sau poate fi solicitat la 

sediul Primăriei comunei Preutești.  

Prin intermediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni întreprinse deja la nivelul 

Primăriei comunei Preutești, dovedim în principal faptul că ne dorim o comunicare deschisă și 

transparentă pentru a pune bazele unui parteneriat real între Primăria comunei Preutești și cetățeni.  

Obiectivul Primăriei comunei Preutești este de a soluționa și gestiona, în numele și în interesul 

colectivității locale pe care o reprezintă, lucrurile publice, în condițiile legii, de a fi în slujba comunității 

locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate, respectând valori precum: respectul față de lege 

și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spiritul de echipă, capacitate de inovare, 

egalitate de șanse și responsabilitate socială și implicit de a asigura respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției României, precum și punerea în aplicare a  

legislației în vigoare 
Acest raport reprezintă mijlocul prin care cetățenii pot urmări în ce măsură obiectivele propuse au fost 

atinse, respectând principiul transparenței decizionale.  

Datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor comunei Preutești, o imagine generală asupra activității 

noastre, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale în anul 2022.  

A schimba un lucru în bine are mai multă valoare decât a încerca să explici de ce alte lucruri nu sunt așa 

cum ar trebui să fie. Datoria mea este ca tot ceea ce întreprindem să fie în beneficiul întregii comunități. 

Îmi doresc și mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetățean să ajungă să trăiască în condiții 

decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au finalitate în beneficiul cetățeanului. 

Chiar dacă acest raport nu poate să cuprindă întreaga activitate a instituției pe care o conduc, vă prezint o 

sinteză, un material de studiu și analiză a activității noastre în ansamblul ei, astfel încât, dumneavoastră, 

parcurgându-i rândurile să constatați dacă prin întreaga activitate am răspuns așteptărilor și necesităților 

comunității noastre.  

Am muncit împreună cu colegii din primărie și Consiliul Local pentru cetățeni și împreună cu ei, având 

permanent grija de a respecta principiul legalității, permanenței și continuității în asigurarea interesului 

general, menținând astfel, un echilibru social și o ordine publică.    

Prezentul raport se doreşte a fi o sinteză atât a activităţii primarului, cât şi a celei de conducător al 

aparatului de specialitate al acestuia, care răspunde totodată şi de buna funcţionare a administraţiei 

publice locale. Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul compartimentelor care asigură 

implementarea activităților referitoare la domeniile economic, social și de mediu, sunt însoţite şi de o 

serie de date referitoare la principalele caracteristici ale Comunei Preutești, precum şi la toate proiectele 

finalizate, aflate în desfăşurare sau propuse, până la finalul anului 2022. 

 

1. Populația comunei 
 

Populația comunei la data de 31 iulie 2022, conform datelor statistice raportate de Institutul Național 

de Statistică a fost  de 7040 de locuitori. 

Comparativ cu aceeași perioadă de raportare, pentru anul 2021, populația comunei Preutești a 

înregistrat o ușoară scădere datorită balanței nefavorabile a natalității comparativ cu mortalitatea sau 

migrării cetățenilor către Occident. 

Din punct de vedere  al ocupației, marea majoritate a populației aptă de muncă, are profesii legate de 

agricultură(aproximativ 60%), restul salariaților existenți, lucrează în învățământ, administrația 

locală, domeniul sanitar, MAI, MAPN, construcții, comerț și prestări servicii.  
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2. Registrul agricol-Agricultura 

Din punct de vedere al categoriei de folosință, terenurile agricole de pe raza comunei nu au suferit 

modificări semnificative. 

Situația suprafețelor de teren se prezintă asfel: 

- Teren agricol = 4468 ha, din care: 

a) Pășuni =  1279 ha 

b) Fânețe =  380 ha 

c) Livezi = 143  ha 

d) Arabil =  2666 ha 

- Păduri = 1661 ha 

- Luciu de apă = 66 ha 

- Terenuri degradate și neproductive = 196 ha 

- Căi de comunicații și căi ferate = 118 ha 

- Terenuri ocupate cu construcții = 208 ha 

Efective de animale la 31.12.2022 conform înscrisurilor din Registrul Agricol al Comunei Preutești: 

 

- Porcine = 1039 capete 

- Cabaline = 76 capete 

- Caprine =  95 capete 

- Ovine =   3795 capete 

- Bovine =  443 capete 

- Păsări =  13020 capete 

Din punct de vedere al producției vegetale anul 2022, a fost un an greu pentru deținătorii de terenuri 

sau persoanele juridice de profil care au luat terenul agricol în asociație datorat pe de o parte de 

seceta instalată încă din prima parte a anului, iar pe de altă parte de războiul de la granița României 

cu Ucraina care a dus în cea mai mare parte la crearea de stocuri de cereale sau la vinderea acestora 

la prețuri mai reduse comparativ cu costurile de productie extrem de mari. 

 

3. Asistență socială 

În cursul anului 2022, au beneficiat în medie, de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat un număr de 123 persoane singure și familii, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un 

număr de 600  familii și persoane singure în perioada ianuarie-martie 2022 și noiembrie-decembrie 

2022. Numărul beneficiarilor de ajutor de încălzire comparativ cu anul anterior a înregistrat o 

creștere semnificativă datorată modificărilor legislative care au permis accesarea acestui sprijin 

financiar oferit persoanelor vulnerabile din România, de către mai multe categorii sociale.  

  

Sumele cheltuite pentru asistența socială sunt următoarele: 

- Pentru plata ajutorului social: 27.911 lei/lunar(în medie) 

- Pentru plata ajutorului de încălzire : 628160 lei/5 luni pentru toți beneficiarii  

                                                        : 30.848 lei/4 luni pentru toți beneficiarii 

                                                        : 75.648 lei/3 luni pentru toți beneficiarii 

                                                        : 1792 lei/2 luni pentru toți beneficiarii 

                                                        : 1504 lei/1 lună pentru toți beneficiarii. 
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În anul 2022 au fost acordate și tichete sociale în valoare de 100 lei / tichet/lună, unui număr de 80 

copii preșcolari. Comparativ cu anul 2021 numărul copiilor beneficiari de tichete sociale este într-o 

ușoară creștere, situație îmbucurătoare, care arată faptul că  numărul copiilor ce provin din medii 

sociale defavorizate continuă frecventarea grădiniței. 

Un număr de 64 de persoane cu handicap grav au beneficiat de asistență, dintre aceștia un număr de 

28 de persoane au beneficiat de serviciile asistenților personali, iar un număr de 36 de persoane au 

fost beneficiare de indemnizație conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. De asemenea un număr de 8 persoane au beneficiat de ajutor de 

urgență(cheltuieli de înmormântare, medicamente, investigații medicale) în valoare totala de 8.800 

lei. 

Dosare întocmite: 

- Alocație de stat: 68 dosare 

- Alocație de susținere a familiei: 57 dosare 

- Indemnizație și stimulant creștere copil: 24 dosare 

Acest indicator arată o ușoară scădere a natalității în anul 2022 la nivelul Comunei Preutești, 

comparativ cu cea a anului 2021, fapt datorat situației economice din ce în ce mai precare, a 

nesiguranței locurilor de muncă, a migrației tinerilor în Occident, precum și a altor factori. 

 

4. Impozite și taxe 

Situația veniturilor din impozitele și taxele locale este următoarea: 

Impozite și taxe pe proprietate 

- Impozit pe clădiri persoane fizice: 154.690 lei 

- Impozit, taxa pe clădiri persoane juridice: 9.440 lei 

- Impozit pe terenuri persoane fizice: 153.677 lei 

- Impozit, taxa pe teren persoane juridice: 771 lei 

- Impozit pe teren extravilan: 130.564 lei 

Taxe pe utilizarea bunurilor 

- Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice: 335.797 lei 

- Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice: 31.445 lei 

Venituri din proprietate 

- Venituri din concesiuni: 58.706 lei 

Venituri din taxe extrajudiciare de timbru: 5.910 lei 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni: 209.715 lei 

Procentul de încasare a impozitelor și taxelor locale în anul 2022 a fost de:  91% 
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5. Cheltuieli cu salarizarea 

În anul 2022 s-a cheltuit din bugetul local suma totală  de  repartizată astfel: 

- Cheltuieli cu personalul din administrația publică(inclusiv plata indemnizației consilierilor 

locali): 2.932.672 lei 

- Cheltuieli cu personalul din domeniul cultură: 58.307 lei 

- Cheltuieli cu personalul SVSU: 243.651 lei 

- Cheltuieli cu personalul din asistența socială: 1.543.305 lei 

 

6. Starea civilă 

În anul 2022 au fost înregistrate: 

- Acte de naștere: 17 

- Acte de deces: 51 

- Acte de căsătorie: 34 

- Transcriere acte naștere: 17 

- Transcriere acte căsătorie: 0 

- Transcriere acte de deces: 0 

Documente privitoare la Starea civilă: 

- Mențiuni: 220 

- Rectificări acte: 1 

- Eliberări extrase pentru uzul organelor de stat: 102 

Certificate eliberate, în duplicat: 

- Naștere:    74 

- Căsătorie: 85 

- Deces:    109 

 

7. Urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și mediu 

În anul 2022, au fost eliberate un număr de 47 autorizații de construire/desființare, 30 autorizații de 

branșament electric,  120  certificate de urbanism, 14 certificate de atestare a edificării construcției, 6 

adeverințe de autodemolare, 21 procese verbale de recepție, 34 adeverințe+copie PUG. 

În cadrul acestui compartiment, în anul 2022, responsabilul de mediu a fost implicat în 2 campanii de 

ecologizare a comunei Preutești.   

În cadrul Compartimentului s-au întocmit în anul 2022 rapoartele statistice (12 rapoarte lunare, 8 

rapoarte trimestriale și rapoarte anuale) privind activitatea de construcții desfășurată la nivelul 

comunei Preutești precum și Raportul anual de mediu privind deșeurile și ambalajele colectate de la 

populația comunei Preutești. 

 

8. Serviciul voluntar situații de urgență 

În anul 2022 personalul încadrat în cadrul acestui compartiment a participat la diverse evenimente 

din punct de vedere al situațiilor de urgență.  

Ploile abundente din a doua parte a anului 2022 au dus la scurgerea apelor pluviale pe drumurile 

comunale care au provocat inundații și alunecări de teren. 

La nivelul Comunei Preutești,  pompierii voluntari au participat la stingerea unui număr de 5 incendii 

care au lăsat din fericire, doar pagube materiale. 
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9. Biblioteca comunala 

În biblioteca comunală în momentul de față există un fond de carte  diversificat, care se îmbogățește  

permanent cu noi volume, existând la sfârșitul anului 2022 un fond de 10916 exemplare. Activitatea 

se desfășoară în condiții bune, în spații corespunzătoare, igienizate și încălzite, existând pentru 

această activitate și o sală de lectură.  

Din păcate și în anul 2022 numărul cititorilor a scăzut comparativ cu anii anterior, fapt datorat 

dezinteresului copiilor pentru lecturarea cărților în format fizic. Tendința actuală la nivel național al 

tinerilor este aceea de a extrage esențialul din esențial, fenomen care duce încet-încet la 

⹂abandonarea cărților pe rafturile prăfuite ale bibliotecilorˮ în favoarea  internetului și a site-urilor de 

socializare. 

10. Iluminatul public 

În anul 2022 s-au făcut eforturi financiare deosebite pentru buna funcționare a iluminatului public de 

la nivelul întregii comune.  

De comun acord între executiv și consiliul local s-a stabilit un program de funcționare a iluminatului 

public care a fost util cetățenilor comunei indiferent de zona în care locuiesc.  

Suma totală cheltuită la nivelul anului 2022 cu energia electrică și materialele necesare pentru 

funcționarea iluminatului public este de  339.342,73 lei. 

Pentru data la care ne raportăm, peste 99% din iluminatul public este în bună stare de funcționare. 

 

11. Achiziţiile publice 

 

Achizițiile publice reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale oricarei autorități locale sau 

centrale și realizarea acestora contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale, 

furnizarea de servicii publice, la sporirea încrederii în instituțiile statului. 

În vederea realizării achizitiilor publice, compartimentul intern specializat în domeniul achizitiilor, 

vizează îndeplinirea următoarelor obiective:  

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării   

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

- elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente  

ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a  

documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe 

baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

- realizează achiziţiile directe. 

Cele mai importante achiziții directe realizate în anul 2022: 

Lucrări: 

a) ⹂REABILITARE TROTUARE DJ208KM73+035-73+652 DR. IN COMUNA PREUTESTI 

JUDETUL SUVCEAVA ˮ -  341.453,63 lei(fără TVA); 

b) ⹂AMENAJARE DRUM CU SENS UNIC DJ208-DC4-RIGOLE DE ACOSTAMENT SI BANDA 

SUPLIMENTARA DE CIRCULATIE  PE DC 4 PARCARE SEDIU PRIMARIEˮ - 415.012,78 

lei(fără TVA) . 
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Servicii: 

a) ⹂ Servicii intretinere tehnica de calcul ˮ - 9.600 lei(fără TVA); 

b) ⹂ Transport produse de balastiera ˮ- 100.000 lei(fără TVA); 

c) ⹂ Servicii consultanta si asistenta tehnica in domeniul Situațiilor de Urgență ˮ- 6.000 lei (fără 

TVA); 

d) ⹂Documentații cadastraleˮ- 6100 lei(fără TVA); 

e) ⹂ Servicii de colectare separată și transport separat al  deseurilor ˮ - 134.922 lei(fără TVA); 

f) ⹂ Realizare Statut UAT Preutesti ˮ- 5.000 lei(fără TVA); 

g) ⹂ Servicii in domeniul securității munciˮ - 13.100 lei(fără TVA); 

h) ⹂ Mentenanța punctelor de aprindere a iluminatului publicˮ - 11.520 lei(fără TVA); 

i) ⹂Servicii de asistență tehnică,actualizare,mentenanță si gazduire siteˮ - 3.600 lei(fără TVA); 

j) ⹂Servicii proiectare extindere retea canalizareˮ – 8.000 lei(fără TVA); 

k) ⹂Servicii proiectare extindere retea de apăˮ – 12.000 lei(fără TVA); 

l) ⹂Servicii consultanță în vederea semnării contractului de finanțare inclusiv documentații ADI 

pentru obiectivul CONSTRUIREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE GAZE 

NATURALE IN COMUNELE VADUL MOLDOVEI SI PREUTESTI JUDETUL SUCEAVA ˮ - 

130.000 lei(fără TVA); 

m) ⹂Dirigenție de șantier pentru investitia AMENAJARE DRUM CU SENS UNIC DJ208-DC4-

RIGOLE DE ACOSTAMENT SI BANDA SUPLIMENTARA DE CIRCULATIE  PE DC 4 

PARCARE SEDIU PRIMARIE ˮ- 5.000 lei(fără TVA). 

Produse: 

a) ⹂ Furnizare -sort concasat 0-32mmˮ-75.000 lei(fără TVA); 

b) ⹂ Furnizare -sort concasat 16-22mmˮ - 2.688 lei(fără TVA); 

c) ⹂ Furnizare agregat de balastieră-sort concasat 0-8mmˮ- 45.000 lei(fără TVA); 

d) ⹂ Furnizare -sort concasat amestec 0-25mmˮ - 28.000 lei (fără TVA); 

e) ⹂ Furnizare agregat natural-balast 0-63mm ˮ- 130.000 lei(fără TVA); 

f) ⹂ Furnizare – refuz ciurˮ- 4.000 lei(fără TVA); 

g) ⹂ Furnizare –nisip natural 0-4 mm ˮ - 5.280 lei(fără TVA); 

h) ⹂ Furnizare și instalare pachet retelisticăˮ - 11.451 lei(fără TVA); 

i) ⹂ Furnizare indicatoare rutiereˮ-7.000 lei(fără TVA); 

j) ⹂ Furnizare steag tricolor pe cadru metalicˮ – 31.500 lei(fără TVA); 

k) ⹂ Achzitie și instalare SERVER DELLR720ˮ - 16.100 lei(fără TVA); 

l) ⹂ Furnizare carburanți si alți combustibili auto ˮ- 317.426 lei(fără TVA). 

 

12. Proiecte de investiții finalizate 

 In anul 2022 au fost finalizate următoarele proiecte de investiții: 

1. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Construire alee pietonală în sat Basarabi, 

comuna Preutești, județul Suceava – Zona DJ208 – de la familia Hoarță Costel până la familia 

Dumitru Mihailˮ tronson nr.I, obiectiv finanțat prin bugetul local, valoare totală: 407.463,73 lei. 

2. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Amenajare trotuare DJ208 km71+990-

72+953 DR. în sat Preutești, comuna Preutești, județul Suceava ˮ tronson nr. II, obiectiv finanțat 

prin bugetul local, valoare totală: 445.617,61 lei. 

3. S-au finalizat lucrările pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare trotuare DJ208 km 73 + 035  -  

73 + 652 DR. în comuna Preutești, județul Suceava”, tronson III în valoare de 431.265 lei, 

finanțat integral de la bugetul local. 
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4. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Modernizare drum local La Dispensar, în 

sat Preutești, județul Suceavaˮ, obiectiv finanțat prin bugetul local, valoare totală: 168.422 lei. 

5. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Modernizare drum de interes local 

L=1,220km, în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceavaˮ, obiectiv finanțat prin bugetul 

local, valoare totală:1.190.712,24 lei. 

6. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Modernizare Drum Comunal DC9 

km5+650-6+290 în sat Leucușești, județul Suceavaˮ, obiectiv finanțat prin bugetul local, valoare 

totală: 496.691,89 lei. 

7. S-au finalizat lucrările pentru obiectivul de investiții  ”Alimentare cu apă în satul Basarabi pe o 

lungime de 11,2 km,  în satul Preutești pe o lungime de 1 km”, obiectiv finanțat prin bugetul 

local, cu o valoare de 392.620 lei. 

8. S-au finalizat lucrările pentru  obiectivul de investiții ⹂Amenajare drum  cu sens unic – DJ 208 -

DC 4 – Rigole de acostament și bandă suplimentară de circulație pe DC 4- Parcare sediu primărie 

sat Preutești, comuna Preutești, județul Suceava ˮ, obiectiv finanțat prin bugetul local, valoare 

totală: 493.865,20 lei. 

 

13. Proiecte de investiții în derulare 

I.  Se află în derulare lucrările pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare 

Școală gimnazială și grădiniță sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava”, în valoare totală 

de 753.756  lei, proiect finanțat prin P.N.D.L din care 664.693 lei de la bugetul de stat, iar 89.063 lei 

de la bugetul local; 

II. Se află în derulare lucrările pentru realizarea  obiectivului de investiții ⹂REFACERE SI 

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 9, KM 8+612+10+574(DL2) și drumuri de interes local  

DL1, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL 12, DL13 afectate de inundațiile din 

anul 2010, în comuna Preutești, județul Suceava”, proiect finanțat  prin PNDL, în valoare totală  de 

8.405.604,83 lei  din care 7.115.383,83 de la bugetul de stat, iar 1.290.221 lei de la bugetul local. 

III. Se află în derulare lucrările pentru realizarea  obiectivului de investiții ⹂Reabilitare și 

modernizare sediu Primărie, comuna Preutești, județul Suceavaˮ, proiect finanțat prin PNDL, în 

valoare totală de 1.996.191,71 lei, din care 1.774.238,12 lei de la bugetul  de stat, iar 221.953,59 lei 

de la bugetul local.  

IV. Se află în derulare lucrările pentru realizarea  obiectivului de investiții ⹂Construire grădiniță cu 

Program Prelungit în comuna Preutești, județul Suceavaˮ, proiect finanțat prin AFIR, în valoare 

totală de 2.478.670,29 lei din care 1.848.569,93 lei de la buget AFIR, iar 630.100,37 lei de la bugetul 

local. 

V. Pentru viitorul obiectiv de investiții ⹂Construirea rețelei inteligente de transport și distribuție 

gaze naturale în Comuna Preutești, județul Suceavaˮ din bugetul local s-au contractat serviciile 

privind elaborarea SF+PT aferente obiectivului de investiții, în valoare totală de 434.350 lei. 

VI. Se află in derulare lucrările pentru obiectivul de investiții ” Amenajare trotuare DJ208 km 73 + 

658  -  74 + 163 DR. în sat Preutești, comuna Preutești, județul Suceava, tronson IV” în valoare de 

390.000 lei, finanțat integral de la bugetul local. 

An de an drumurile comunale nebetonate necesită lucrări de refacere și intreținere ca urmare a 

efectelor fenomenelor meteorologice. Pentru anul 2022, pentru refacerea drumurilor comunale 

pietruite s-au achiziționat produse de balastieră în cantitate de 6153 m3, în valoare totală (înclusiv 

transportul) de: 570.176,11 lei.  

14. Relația cu Consiliul Local 

Au fost convocate un număr de 19 ședințe ale Consiliului local (12 ordinare și restul  extraordinare și 

de îndată) cu  respectarea procedurii prevăzute de lege. 
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Dispozițiile privind convocarea ședințelor au fost aduse la cunoștința publicului prin afișaj la sediul 

Primăriei comunei Preutești și pe site-ul instituției. Au fost adoptate un număr de 95 hotărâri din care 

86 de Proiecte de hotărâre au avut ca inițiator, Primarul comunei. 

Prezența consilierilor la ședințe a fost în proporție de 100%, dezvoltând o relație bazată pe colaborare 

în folosul comunității, apărând interesele comunei. 

 

15. Relația cu cetățenii și transparența decizională 

În anul 2022, în afara solicitărilor de adeverințe, anchete sociale, certificate fiscale, atestate de  

producător, carnete de comercializare cetățenii s-au adresat Primăriei, fie semnalând anumite aspecte 

privind problemele de mediu, pentru clarificarea situației juridice a unor bunuri sau terenuri, fie 

solicitând sprijin material pentru rezolvarea unor probleme personale. La toate solicitările s-a dat 

răspuns în termenul legal, neexistând reclamații.  

Au fost emise un număr de 553 dispoziții ale Primarului, marea majoritate cu caracter individual 

(stabiliri și aprobări de ajutoare sociale, alocații, încadrări în funcțiile contractuale vacante, 

promovări în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici și 

personalul contractual, încetarea raportului de serviciu al unui funcționar public pentru îndeplinirea 

condițiilor cumulative de vârstă standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionare, încetarea 

contractului individual de muncă al personalului contractual, numiri ale comisiilor de licitație, numiri 

ale comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul investițiilor aflate în faza de contractare, ș.a) 

Proiectele de dispoziții cu caracter normativ mai importante cât și Hotărârile Consiliului Local au 

fost afișate la punctul de afișaj al primăriei și pe site-ul primăriei www.comunapreutesti.ro – 

Monitorul Oficial Local 

Referitor la audiențe, putem afirma faptul  că acestea s-au desfășurat permanent, cetățenii fiind 

abișnuiți să intre în audiență la Primar, viceprimar cât și la secretarul general al comunei fără a se 

respecta neapărat programul dinainte stabilit. 

Considerăm că dotările Primăriei  permit instituției să răspundă exigențelor privind relația cu 

cetățenii și transparența decizională. Pentru informarea publicului este disponibil și site-ul primăriei 

Comunei Preutești www.comunapreutesti.ro, spațiu destinat afișării și publicării informațiilor de 

interes public, a anunțurilor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului 

privat al Comunei Preutești, a anunțurilor de închiriere prin licitație publică a bunurilor aparținând 

domeniului privat al Comunei Preutești, a anunțurilor privind organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante, regulamente, informații privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, precum și alte informații de interes public. 

 

Căvânt de încheiere 

 
Nu se poate realiza nimic spectaculos „peste noapte”, dar cu o abordare constructivă și cu 

decizii înțelepte putem pune bazele unei dezvoltări durabile. Asta facem zi de zi în administrația 

publică locală și considerăm că suntem pe drumul cel bun.  

 Indiferent de provocările cu care ne vom confrunta în viitor, nu pot decât să vă promit că 

atât eu în calitate de primar, cât și colegii din compartimentele funcționale ale primăriei, vom fi 

alături de dumneavoastră în încercarea de a rezolva situațiile dificile cu care vă confruntați, vom 

continua implementarea obiectivelor de investiții utile cetățenilor și nu în ultimul rând să păstrăm 

o punte de legătură mereu deschisă între autoritatea publică locală, mediul de afaceri local și 

cetățenii comunei Preutești. 
Vă mulțumim pentru suportul, înțelegerea, sfaturile și colaborarea pe care o aveți cu Instituția 

noastră și vă asigurăm că într-un final rezultatele vor fi cele așteptate!  
 

Primar, 

Ion VASILIU 

http://www.comunapreutesti.ro/
http://www.comunapreutesti.ro/

