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RAPORT
PRMND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU

A COMUNEI MIHAILESTI' JUDETUL BUZAU
PE ANUL 2OL7

Doamnelor si domnilor consilieri,
In conformitate ; prevederile Legii nr. 2l512OOI, privind

administratia publica rocara, republicata, pririarul prezinta consiliului local
un raport anual privind starea ".or,,o1ni.r., 

sociala si de mediu a unitatii
administrativ-teritoriale .aora o6 t-,re,i.fe ree'ritatea e< iald. Ei deAceast raport urmd.reqte s5" ptezinte realitatea economlca, socl

mediu a comunei, dar qi activitatea pe care a desfS-qurat-o administra(ia
- publica 1oca15. in anul 2Ot7, prin compartimentele de specialitate ale

aparatului de specialiate a1 primarului'-'- - i., spiritul respectului pe care il port qi il datotez in mod constant
cet6.tenilor acestei comune, am incercal ca acest raport sd nu fie o simpl5"

inqiruire de cifre qi informalii, ci o viziune corectd, qi explicitd a situaliei din
administrafia Public5" 1oca15-'

De asemenea, materialul surprinde preocup area compartimentelor
abilitate pentru aplicarea legislaliei in vigoare, care are drept scop

respectarea d"repturilor qi liu..ia1ito, fundamentale, ale cetdlenilor,
asigurarea transparenlei dectzionale in administralia publicS'' prin
informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de

interes public, prin consultarea ceta.fenillor qi asocialiilor legal constituite in
procesul de elaborarea proiectelor d.e acte normative, dar qi prin asigurarea
iiberului acces Ia informaliile de interes public.- Activitatea primariei a fost orienlatS., in special, spre indeplinirea
obiectivelor stabilite de ad.ministra(ia publicS- 1oca15 a comunei noastre'
aplicarea actelor normative qi a Hotdrarilor consiliului Local, respectarea
obligaliilor qi atribuliilor stabilite de lege'

Gospodarirea eficienta a comurr.l, " bugetului loca1 si' nu in ultimul
rand, bunastarea cetatenilor comunei Mihailesti, au fost obiectivele
principale in anul2Ol7 .

Principalele activitdli au fost atragerea a cat mai multor investitori
pentru d,enroltarea unei economicS, a .oi.rr.i, intretinerea si moderlalzarea
continua a bunurilor din domeniului public, intretinerea, repararea
drumurilor d.in comuna in limita bugetului local, asigur area transparentei
in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor intreprinse de
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administratia publica au fost cu scopul d.e a d,ezvolta componenta sociala a
vietii cetatenilor d.in comuna Mihaillsti; asigurarea unui climat modern si
sanatos in scoli prin asigurarea dotarilor ,".""u.re desfasurarii procesului
de invatamAnt, ieparatii, mod.ernrzati, ajutor financiar, si nu numai' in
actiunile initiate de elevii.

DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE
MEDIU

Comuna Mihailesti este situata in partea sudica a judetului Buzau,
intre ,,Drumul Nation aJ 2, Bucuresti - Suceava" si valea raului "Sarata" la
30 de Km de municipiul Buzau si 80 de Km distanta fata de capitala
Romaniei, Bucuresti. Comuna are 2lOO de locuitori impartiti in 4 sate:
Mihailesti, Satu Nou, Coltaneni, Margineanu.

In vecinatatea comunei Mihailesti se afla comunele Movila Banului,
Amaru, Glodeanu Sarat si Florica.

ECONOMIE
Veniturile bugetare totale ale comunei Mihailesti au fost in anul 2Ol7

de 4.724.165 lei din care :

- venituri proprii - 1.205.854 ler
- venituri de la bugetul de stat - 1.8O7 '0001 lei
- subventii - 1.711.31 1 lei

Cheltuielile bugetare au vizat, in linii mari, urmd.toarele activitdli :

- Autoritefl executive - 931.753 lei
- Invd.fdmAnt -1.477 .O5B 1ei

- Sanatate - 108.259 lei
- Cultura si sport - 105.063 lei
- Asigurari si asistenta social a - 460.O22 let
- Servicii si d,ezvoltare publica - 133.692 lei
- Drumuri comunale - 27 4.637 let

Execedantul anului 2Ol7 a fost de 1829854 lei din care L.576.299 lei
avans AFIR.

La nivelul comunei Mihailesti iqi d.estS.qoard activitatea un numdr de
13 societd.fi agricole cu personalitate jurid.icd., in domeniul comerfului existS"

aproximativ f O agenli ""oro-ici care desfS-qoard. activitali de vdnzare cu
amdnuntul a diferitelor m5.rfuri alimentare qi industriale'

in domeniul constructiilor in anul 2OL7 nu a fost eliberata nici o

autortzatie de construire.
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ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

in ceea ce priveqte indeplinirea atribufiilor privind autoritatea tutelarS'
qi protecfia copilului se are in vedere promorrai." drepturilor copilului qi

reafrzarea de programe Care promoveazd. egalitatea qanselor qi

nediscriminarea prec,m qi ,""porr" abr.,zatea familiei in ingrijirea qi

intocmirea de anchete sociale privind
pentru politie si judecatorie, pentru
pentru protectia copilului, pentru

dar si d.iverse alte solicitari de la

educarea coPiilor.
Au fost dePuse solicitari Pentru

stabilirea dreptului la ajutor social,
alocatia privind sustinerea familiei,
protectia persoanelor cu handicap
instituiile statului.

La finele anului 2Ol7 erau in plata un numar de:
/ 222 dosare de ajutor social,/ 134 dosare d"e alocatie pentru sustinerea familiei
,/ 25 dosare d.e indemntzatrt persoane cu handicap

STARE CIVILA

In cadrul acestui compartiment s-au intocmit:
Acte de nastere - 1

Acte de casatorie - 6
Acte de d.eces - 37

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

In anul 2OI7 Consiliul Local a fost convocat in 18 sedinte de consiliu,
13 sedinte de consiliu ordinare , 2 exttaordinare si 4 de indata, toate au fost
sed"inte publice, in cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 67
hotarAri cu caracter normativ si individual'

Cu titlu informativ Consiliul Local al Comunei Mihailesti a adoptat
hotarAri in urmatoarele domenii de activitate, cum ar fi: hotarAri privind
rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli; stabilirea impozitelor si
taxelor locale, privind sustinerea si otgaruzatea invatamantui la nivelul
comunei.

in anul 2OLT au fost emise d"e catre Primarul Comunei Mihailesti un
numar de 350 dispozitii vrzdnd, constituirea unor comisii de lucru,
incadrarea, suspendlrea, incetarea raporturilor de serviciu, Convo Carea
Consiliului Locai, acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea incetarea
drepturil0r sociale solicitate' 
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INVESTITIILE ANULUI 2OL7

Strategia locala de dezvoltare a comunei Mihailesti a avut in vedere o
serie de linii strategice vrzdnd. infrastructura locala, solution area
problematicii cu caracter social, educational, cultural, de sanatate, turism,
Lrmarindu-se o mai buna valorificare a resurselor locale, revigorarea
traditiilo r, demoltarea turismului.

Investitiile majore ale comunei Mihailesti, in anul 2OL7 am urmat celor
din anii anteriori in sensul ca s-a d,orit si continuat investiile in
infrastructura drumurilor din comuna.

principalele investitit realrrzate in anul 2OL7 au fost: extinderea si
moderntzarea iluminatului public din comuna, efectuarea de masuratori
topografice, construirea unei grad.inite cu program normal in satul
Uihailesti, implementarea proiectului "Moderntzare drumuri comunale qi

sd.teqti, comuna Mihdileqti, judelul Buziu" finantat prin AFIR.

PROTECTIA MEDIULUI
In cursul anului 2OL7 sau efectuat lucrari de menlinerea curS-leniei in

comuna noastrd, cu ajutorul persoanele beneficiare de ajutor social,
realizdnd astfel importante economii la bugetul locaI.

In concluzie, apreciez ca starea economica, sociala si de mediu a
Comunei Mihailesti, inregistreaza un trend ascendent, pozitr, in ceea ce
priveste depasirea problemelor majore cu care se confrunta comuna,
rd-irri"tratia publica locala avAnd experienta si resursele necesare pentru
atingerea obiectivelor pe care si le propune.

in ceea ce ma priveste imi exprim totala
sustine si contribui la demoltarea economica,
comunei Mihailesti.

i Mihailesti
el

disponibilitate Pentru a
sociala si de mediu a
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