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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

 

Stimați cetățeni, 

 

raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității U.A.T. Comuna Solonţ, care 

include funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al serviciilor și 

compartimentelor din subordine. 

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate al 

primarului, a Consiliului Local Solonț, în anul 2021 a fost gospodărirea eficientă a 

comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din Solonț, 

vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare a comunei 

Solonț”,  repararea și întreținerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; 

asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor 

întreprinse de administrația publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei 

prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Solonț, 

cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii. 

 

Cu stimă, 

Primarul dumneavoastră,  

                                                       Alexandrescu Eusebiu 
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În conformitate cu art. 155, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, am 

întocmit prezentul raport în calitate de primar al comunei Solonţ, judeţul Bacău. 

Preocuparea mea principală, a Consiliului Local și a întregului aparat de specialitate din cadrul 

primăriei Solonţ în anul 2021 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și nu în ultimul 

rând bunăstarea cetățenilor din comuna Solonţ, vizând dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri 

în vederea  modernizării, întreținerii și reparării drumurilor din comună, a întreținerii imobilelor din 

domeniul public și privat al comunei, a dezvoltării iluminatului public a menținerii stării de curățenie a 

localității prin colectarea gunoiului menajer, prin menținerea unui aspect îngrijit al spațiilor din centrul 

comunei, a curățeniei străzilor și a rigolelor precum și asigurarea transparenței în ceea ce privește 

cheltuirea banilor publici. 

 Proiectele de investiții începute au avut o evoluție pozitivă în anul 2021 și au fost inițiate unele 

noi, menite să sporească calitatea vieții cetățenilor.  

În exercitarea mandatului de primar al comunei Solonţ, potrivit competențelor acordate de lege, 

pe parcursul anului 2021 am emis un număr de 313 dispoziții de primar și au fost aprobate de către 

Consiliul Local 72 de hotărâri pentru bunul mers al comunei.  

În activitatea administraţiei publice locale s-au respectat actele normative în vigoare neexistând 

cazuri de încălcare a acestora. Salariaţii aparatului de specialitate al Primăriei Solonţ şi-au îndeplinit 

atribuţiile de serviciu satisfăcând doleanţele cetăţenilor. 

 

Raportul pe domenii de activitate pe anul 2021 se prezintă astfel: 

BUGET CONTABILITATE   

 În ceea ce priveşte activitatea acestui compartiment, în anul 2021 s-au realizat următoarele: 

S-a întocmit bugetul local pe anul 2021 si bugetul de venituri si cheltuieli din fondul de 

rulment . 

-S-au efectuat 7  rectificări ale bugetului local pe anul 2021 şi 2 modificărI privind repartizarea 

pe trimestre a unor sume din cadrul bugetului local pentru anul 2021. 

-S-au întocmit 4 situaţii financiare trimestriale, care cuprind bilanţul contabil, balanţa de 

verificare, contul de execuţie al bugetului local, liste de investitii. 

-S-au întocmit anexele specifice pentru fiecare plată de investiţii. 

-S-au efectuat zilnic, controlul financiar preventiv şi s-au urmărit încadrarea cheltuielilor, în 

creditele bugetare programate. 
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-S-au înregistrat lunar, cheltuielile pentru fiecare capitol bugetar, încadrând fiecare plată pe 

fiecare articole şi aliniate. 

-S-au efectuat lunar  deschideri de credite. 

-S-au întocmit referate pentru şedinţele consiliului local. 

-S-au înregistrat cronologic toate operaţiunile contabile. 

-S-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului. 

-S-au întocmit 935  ordine de plată. 

-S-a realizat evidenţa imprimantelor cu regim special, a mijloacelor fizice şi obiectelor de 

inventar, pe locuri de folosinţă. 

-S-a asigurat legătura între Primărie şi Trezoreria Municipiului Moineşti. 

  Pe anul 2021, veniturile proprii totale realizate au fost de 768.854 lei la data de 31.12.2021, 

fată de planul de 800.000  lei , propus a se realiza în anul 2021. 

La veniturile proprii realizate se adauga: 

 -subventii de la fondul de interventie in suma de 469.000 lei; 

 -subventii de la bugetul de stat pentru: subventii pentru incalzire in suma de 331.137 lei,   

 -subventii pentru PUG in suma de 30.000 lei; 

 -cote defalcate din impozitul pe venit in suma de 357.333  lei: 

 -sume din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale in suma de 2.244.000 lei: 

 -sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ( salarii insotitori, ajutor social si 

incalzirea locuintei, burse si obiecte de inventar pt.scoala) in suma de 1.061.157  lei: 

 -sume din TVA pentru drumuri in suma de 358.650 lei. 

 -sume alocate de Consiliul Judetean  pentru echilibrarea bugetelor locale in suma 494.616  lei: 

 -sume repartizate din Fondul la Dispozitia Consiliului Judetean in suma de   570.000  lei; 

 -Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala de 189.079 lei; 

 

 Asadar volumul total al veniturilor in anul 2021 este de 6.873.826  lei 

 Cheltuielile bugetului local, pe capitole de cheltuieli, se structureaza astfel;    

 

Nr.crt. Denumire indicatori Prevederi-lei RON Realizat-lei RON 

 CHELTUIELI 8.917.050 6.008.207 

1. Administratie publica 2.096.000 1.844.470 

2. Învăţământ 450.000 431.950 

3. Cultură 180.000 171.988 

4. Asistenţă socială 1.234.000 1.118.936 

5. Servicii de dezvoltare publică 553.000 187.575 
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6.  Transporturi si comunicatii 3.289.050 1.549.599 

7. Transferuri catre bugetele locale 200.000 135.000 

8. Ordine publica si siguranta 

nationala 

150.000 126.012 

9. Protectia mediului 765.000 442.677 

10. Alte cheltuieli (alegeri locale) 0 0 

 

 Astfel insumate cheltuielile bugetului local pe anul 2021 sunt de 6.008.207  lei. 

 Bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de planuri financiare publice 

cu titlu executoriu, asigura dezvoltarea economico-sociala intr-un cadru echilibrat cuntificand 

resursele financiare si cheltuielile finantate din acestea, urmarind totodata asigurarea echilibrului pe 

toata durata anului.   

  

ACHIZIŢII PUBLICE 2020  

Pe parcursul anului 2021, au fost realizate urmaroarele activitati: 

1. Realizarea si atribuirea unui numar total de 145 achizitii publice prin cumparare directa 

folosindu-se catalogul electronic. Din totalul celor 145 de achizitii , 2 au fost  

 neacceptate in termen si anume: 

- Servicii de intocmire caiet de sarcini construire podet pietonal 

- Pachet servicii Protectia datelor cu caracter personal , Platforma Organizationala 

Administrativa SCIM. 

 Oferta refuzata si anume: 

- Servicii de proiectare poduri. 

- Intocmire documentatii privind organizarea si desfasurarea cumpararilor  directe: referat de 

necesitate,solicitare oferta de pret,nota justificativa,contract, acte aditionale, nota de 

comanda. 

2. Elaborarea si intocmirea Planului Anual de Achizitii Publice pentru anul  2022.. 

3. In ceea ce priveste achizitiile publice desfasurate in anul 2021, au fost transmise prin 

intermediul sistemului electronic de achizitii publice SICAP, un numar de 1 notificari de 

atribuire la cumpararea directa pentru obiectivele: 

-placi cauciuc 50mm pentru lama de deszapezire la autobasculanta BC 27UAT.       

 

         IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

La acest capitol s-au realizat următoarele: 

- 192 înscrieri de mijloace de transport 

-  114  Radieri de mijloace de transport 



 5 

- 2486 poziţii fiscale la care s-a efectuat modificarea maticolei la clădiri, teren, impozit venit 

agricol, taxă mijloace transport  

- 443 pozitii amenzi circulaţie, amenzi buget local şi silvice 

- 10660 poziţii fiscale la care s-au operat borderouri de debite şi scăderi 

- 1020 certificate fiscale eliberate 

- 39 dosare scutiri de impozit 

- 19 societăţi comerciale 

- 9 persoane fizice autorizate 

- 9 intreprinderi individuale 

- Asociatii 1 

     În anul 2021 pînă la data de 31 decembrie s-a colectat la bugetul local de către serviciul de impozite 

şi taxe locale suma de 760890 lei, sumă provenind din: 

     - impozit clădiri persoane fizice suma de 36353 lei 

     - taxă mijloace transport persoane fizice suma de 96112 lei 

     - impozit teren persoane fizice suma de 53821 lei 

     - impozit clădiri persoane juridice suma de 14300 lei 

     - impozit teren persoane juridice suma de 1171 lei 

     - impozit venit agricol  suma de 58065 lei 

     - impozit spectacol suma de 0 lei 

     - taxă judiciară de timbru suma de 13.460 lei 

     - taxă de timbru suma de 3233 lei 

     - amenzi circulatie suma de 68667 lei 

     - amenzi bugetul local suma de 30095 lei 

     - încasări din alte surse suma de 1184 lei 

     - taxă salubritate suma de 214310 lei 

     - venituri din concesiuni  suma de 153914 lei 

      - taxă mijloace transport PJ suma de 4316 lei 

     - taxă firmă suma de 1787 lei 

     - taxe notariale suma de 1906 lei 

  - alte impozite si taxe 8196 lei 

     Tot în cursul anului 2021 s-au autorizat un număr de 39 societati comerciale, puncte de lucru, 

persoane fizice, intreprinderi individuale.  

 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
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I. Activităţile intreprinse în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021 de compartimentul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului al comunei Solonţ. 

1. Regularizarea taxelor de autorizare a lucrarilor de constructii; 

2. Participarea, împreuna cu beneficiarii, la receptiile finale ale lucrarilor si eliberarea adeverintelor 

de existenta a constructiilor în vederea intabularii în cartea funciara a proprietatii; 

3. Verificarea respectarii disciplinei în constructii;  

4. Urmarirea realizarii Planurilor Urbanistice Generale si Regulamentelor Locale de Urbanim. 

5. Asigurarea colaborarii cu Agentia de Protectia Mediului, Apele Române si Romsilva în actiuni 

privind asigurarea zonelor cu riscuri naturale “ALUNECĂRI DE TEREN  ŞI INUNDAŢII”;  

6. În vederea actualizării bazei de date existente şi pentru a indentifica eventualelor oportunităţi de 

finanţare pentru dezvoltarea comunei Solonţ au fost transmise la Consiliul Judeţean Bacău, 

compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului principalele probleme cu care se confruntă 

cetăţenii comunei Solonţ; 

7. A fost publicat pe situl primăriei, www.primariasolont.ro lunar şi trimestrial situaţia autorizaţiilor 

de construire şi a certificatelor de urbanism eliberate; 

8. Au fost depuse pe programul Anghel Salingy urmatoarele proiecte: 

- Sistem de alimentarea cu apa, comuna Solonț, județul Bacău 

- Sistem canalizare și stație de epurare comuna Solonț, județul Bacău 

- Construire pod peste pârâul Solonț (punct Scoala Sarata), amenajare intersectie pod cu DC 183 

si drumuri locale, regularizare albie pârâul SAolonț, în satul Sarata, comuna Solonț 

- Inființare si extindere rețea gaze naturale. 

9. Actualizarea Planului Urbanistic General, investitie cu valoare de 130000 lei pentru care a fost 

întocmita documentația de fundamentare ;I finalizata faza de informare a populatiei conform 

Ordinul nr. 2701/30.12.2010; 

10. Răspunsuri și explicații la solicitările cetățenilor comunei Solonț privind obținerera Autorizației de 

construire si a Certificatelor de urbanism; 

11. Punerea la dispoziția cetățenilor a schițelor necesare obținerii certificatelor si a autorizațiilor pentru 

branșamentul electric/ gaze naturale; 

12. Răspunsuri la eventualele adrese, reclamații, solicitări venite prin registratura comunei Solonț; 

 

II. TOTAL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE ELIBERATE : 8  DIN 

CARE : 

A.EDILITARE  4 

1. „Lucrari de aparare de mal si consolidare drum, zona Tanase sat Cucuieti, comuna 

Solont, judetul Bacau” = 1. 

2. Garaj auto = 2 

http://www.primariasolont.ro/
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3. Anexa gospodareasca pentru exploatatie agricola = 1 

B. CONSTRUCŢII LOCUINŢE ŞI EXTINDERI 5 din care : 

a) Locuință tip P = 1 

b) Locuinta tip D+P = 1 

c) Bucatarie = 0 

d) Locuițe tip P + M = 2  

e) Extindere 0 ; 

C. DESFIINȚARE 0 din care: 

a)   Demolare locuință 0 

 

III. CERTIFICATE DE URBANISM – TOTAL CERERI ÎNREGISTRATE: 21 

Certificate de urbanism eliberate 21 dintre care: 

a) edilitare: 9; 

b) construcţii/desființări: 10; 

c) operaţiuni notariale 1 

d) branșamente 1 

 

IV. PROCESE VERBALE DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR:  

NU ESTE CAZUL 

V. RECEPTI EFECTUATE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

a) Edilitare :2; 

b) Construcţii/ desființări: 2; 

VI. CERTIFICATE DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI 

a. Au fost eliberate un nr de 5 certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei 

REGISTRUL AGRICOL 

 

1. Suprafata totala de teren agricol pe categorii de folosinta inscrisa in gospodariile populatiei : 

a) teren arabil– la gospodariile cu domiciliul in localitate :890 ha ; 

  - la gospodariile in alta localitate : 76 ha ; 

- suprafata totala arabil -974 ha. 

b)teren pasuni - la gospodariile cu domiciliul in localitate : 490 ha ; 

  - la gospodariile in altalocalitate : 16 ha ; 

  - la persoanejuridice: 557 ha . 

- suprafata totala pasuni  -1063 ha. 

c) teren fanete - la gospodariile cu domiciliul in localitate : 788 ha ; 
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  - l agospodariile in alta localitate : 68 ha ; 

- suprafata totala fanete  -863 ha. 

d) vii -- la gospodariile cu domiciliul in localitate : 7 ha ; 

e) livezi- - la gospodariile cu domiciliul in localitate : 18 ha ; 

f) fond forestier-  la gospodariile cu domiciliul in localitate : 52 ha ; 

  - la persoanele juridice1995 ha ; 

- suprafata totala fond forestier : 2047 ha ; 

g) curti - la gospodariile cu domiciliul in localitate : 82 ha ; 

  - la persoanele juridice 3 ha ; 

- suprafata totala curti constructii : 86 ha ; 

h) alte terenuri–169 ha ;  

Suprafata toatala de teren agricol inscrisa la gospodariile populatiei : 

- la gospodariile cu domiciliul in localitate : 2495 ha ; 

  - la gospodariile in alta localitate :16 ha ; 

  - la persoane juridice: 2655 ha . 

- suprafata totala  -5227 ha. 

2.Atestate de producator eliberate in anul 2021 – 7 buc, carnete de comercializare eliberate in anul 

2020- 7 buc.; 

3. Adeverinte de rol eliberate pentru diferite trebuinte :2165 buc; 

4 .Raspunsuri la adrese primite de la diferite institutii si persoane fizice : 324 buc; 

5.  Numarul total de pozitii 4017. 

6.. S-au inregistrat si operat 255 contracte de arendare . 

7. Dosare Legea 17 – 9 

8. Anexa 24 – s-au intocmit 35 

9. Anexa I,2 – s-au intocmit  18 . 

   

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 AJUTOR SOCIAL 

        De la intrarea în vigoare a Legii 416/2001 şi pînă în prezent sînt înregistrate  un nr. de 800   

cereri de ajutor social, în plată aflîndu-se în prezent 96 de dosare. 

In perioada anului 2021 au  fost înregistrate 22  cereri. 

Activitatea Serviciului Social a cuprins: 

 întocmirea fişelor de calcul al ajutorului social ori de câte ori se modifică cuantumul 

 emiterea  lunară  de  dispoziţii privind   acordarea sau încetarea  ajutorul social  

 întocmirea lunară  la AJPIS Bacău   a raportului statistic  conform Legii 416/2001 
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 întocmirea  şi transmiterea situaţiei lunare cu persoanele adulte din familiile beneficiare de 

ajutor social  pentru care  plata contribuţiei de asigurări sociale  de sănătate se asigură de la 

bugetul  de stat; 

 întocmirea  şi transmiterea  trimestrială a listei  cu persoanele apte de muncă beneficiare  de 

ajutor social care solicită adeverinţe că se află  în căutarea unui loc de muncă de la Oficiul 

Forţelor de muncă Moineşti si ITM Bacau. 

 Cu beneficiarii apţi de muncă ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat au fost realizate 

o serie de lucrări de igienizare şi curăţirea albiilor pâraielor din comună, întreţinere şi balastare 

drumuri comunale şi săteşti, refacere şanţuri, adunat şi cărat piatră cu atelajele pentru gabioane, 

toaletat drum judetean, ajutor pt familiile care si-au pierdut locuintele in incendiu, reparat cosuride 

gunoi, reparat leagane din parcul de copii ş.a. 

 

          ALOCATII PENTRU COPII 

 întocmirea  şi trasmiterea lunară a  dosarelor  pentru  alocaţie de stat –32 dosare . 

 Întocmirea şi transmiterea lunară a dosarelor pentru alocaţie de sustinere a familiei –79 

dosare 

 întocmirea  din 6 în 6 luni de anchete  sociale pentru cele 79 de dosare de alocaţie de 

sustinere a familiei.. 

 în fiecare semestru  s-au  completat  cele 79 de dosare cu adeverinţe de elev, adeverinţe de 

venit  necesare recalculării alocaţiilor pentru copii 

 emiterea  lunară  de  dispoziţii privind   acordarea sau încetarea   alocaţiei de sustinere a 

familiei. 

 întocmirea şi transmiterea lunară de dosare pentru îndemnizaţie  sau stimulent pentru 

creştere copil – 9 dosare. 

 

            AJUTOR  ÎNCALZIRE        

 calcularea şi emiterea de dispoziţii pentru  familiile beneficiare a ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei cu gaze naturale   sau lemne pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021 . 

 trasmiterea lunară a raportului statistic privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 

 

    PROTECTIA SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP 

 efectuarea a 36 de anchete sociale  pentru   persoanele  bolnave (adulţi şi copii) necesare la 

Comisia de Expertiză. 

 se reînnoiesc  anual cele 13 de dosare  pentru asistenţi  personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru reevaluarea la Comisia de Expertiză. 
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  AUTORITATE TUTELARA 

 efectuarea de anchete  sociale în vederea  încredinţării  minorilor în cazul divorţului părinţilor – 

3 anchete; 

 întocmirea lunară  de  fişe de reevaluarea a 3 copii minori aflati  în plasament  în comuna 

noastră. 

  efectuarea  de  anchete sociale  pentru acordarea  de burse şcolare – 160 anchete sociale. 

 efectuarea de anchete sociale pentru 3 cazuri de copii aflaţi în dificultate şi monitorizarea 

lunară a acestora pentru prevenirea instituţionalizării lor. 

 lunar s-au întocmit şi transmis  diverse  situaţii statistice solicitate de diverse instituţii privind   

serviciul social.  

 

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

S-a asigurat informarea cetăţenilor asupra drepturilor ce le revin potrivit Legii 544/2003 

privind accesul la informaţiile de interes public şi al Legii 52/2001, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prin postarea de afişe explicative la sediul Primăriei  şi în diferite locuri din 

comună. Primăria are site propriu şi adresă de e-mail. 

S-a făcut afişarea datelor de desfăşurare şi a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local la 

sediul Primăriei şi afişarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local. 

În anul 2021 nu au existat şedinţe ale consiliului local de dezbatere a proiectelor de hotărâre 

care să nu fie publice. 

 

SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE 

Această activitate pe parcursul anului 2021  a constat  în : 

 Întocmirea de state de funcţii, organigrama şi alte lucrări legate de structura 

compartimentelor , 

 Întocmirea de referate şi dispoziţii majorări salarii, indexat salariile în lunile februarie şi 

septembrie, 

 Întocmirea de referate şi dispoziţii pentru angajare, 

 Întocmirea şi şi evidenţa contractelor şi carnetelor de muncă. 

 Întocmire dosare profesionale, 

 Situaţiile statistice legate de numărul de personal şi fondul de salarii, lunar, trimestrial 

şi semestrial transmise Direcţiei de Statistică şi Direcţiei Finanţelor Publice, 

 Lucrări şi avize legate de funcţionarii publici, transmise A.N.F.P. 

 

ARHIVĂ 
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S-a  realizat inventarul documentelor aflate in arhiva si la compartimente, s-a intocmit 

documentatia necesara pentru avizaresi s-a trimis spre aprobare la Directia Judetana de Arhiva Bacau 

pentru aprobarea eliminarii documetelor expirate . 

 

STARE CIVILĂ 

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în condordanţă cu prevederile legale. În anul 2021 s-au 

încheiat un număr de 65 de acte din care 20 acte de căsătorie, 38  acte de deces şi 7 acte de naştere. S-

au eliberat 109 de certificate din  care 32 certificate de naştere, 32 certificate de căsătorie şi 45 

certificate de deces.  S-au operat şi s-au comunicat toate menţiunile pentru actele de stare civilă şi s-a 

rezolvat toată corespondenţa acestui compartiment.   

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI SOLONŢ 

Serviciul  Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă Al Comunei Solonţ a fost înfiinţat în anul 2006, 

şi reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local Solonţ nr. 21/13.05.2008. 

În anul 2021  pentru S.V.S.U. a fost repartizată suma de 126.012 lei din care s-au cheltuit 8654  

lei pentru dotare cu materiale, echipamente, combustibil şi 117.358 lei pentru salariile celor doi 

angajati. 

 

CULTURĂ 

În comuna Solonţ funcţionează o bibliotecă comunală care are un fond de carte de 9125 

volume .  

In anul 2021 pentru capitolul cultura au fost cheltuiti  171.988 lei din care 64.630 lei pentru 

salarii si 107.358  lei  pentru cheltuieli materiale.  

Pentru biserici au fost alocate urmatoarele sume: 97.000 lei . 

Pentru datini și obiceiuri de Anul Nou s-a cheltuit suma de 10.000 lei. 

 

ŞCOLILE  

În comuna Solonţ funcţionează un număr de 2 unităţi de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII 

Solonţ şi Şcoala cu clasele I-VIII Cucuieţi. 

 Activitatea  de educaţie a tineretului şcolar se face pe baza planificării semestriale cât şi a 

orelor de dirigenţie. În unităţile şcolare sunt organizate periodic şedinţe cu părinţii ocazie cu care 

factorii responsabili din comună s-au prezentat şi au popularizat în rândul părinţilor acte normative ce 

contribuie la educarea copiilor pe linie de circulaţie, bună comportare în familie, şcoală şi societate.  

Conducerea primăriei împreună cu conducerea şcolilor au luat toate măsurile în ceea ce 

priveşte buna gospodărire a acestor instituţii, asigurarea bazei materiale în şcoli, respectarea regulilor 

de igienă, asigurarea combustibilului necesar sezonului rece. 
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ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

Pe raza comunei noastre funcţionează C.M.I.M.F. Leca Elena Costina.  

În prezent îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei şi o farmacie, ce aparţine S.C. 

GLAVFARM S.R.L. Moineşti, într-un spaţiu închiriat de la Consiliul Local Solonţ. 

În satul Cucuieţi funcţionează un punct sanitar, unde d-na dr. Leca Elena Costina îşi desfăşoară 

activitatea 2 zile pe săptămână. 

POLIŢIA 

Autoritatea menţinerii ordinii publice dispune de 2 agenţi de poliţie rurală. În cursul anului 

2021, aceştia au soluţionat un număr de 55 de infracţiuni, au aplicat un număr de 120 sanţiuni 

contravenţionale şi au rezolvat un număr de 48 reclamaţii, petiţii şi 15 de audienţe  ale cetăţenilor, au 

desfăşurat activităţi de prevenire a săvârşirii  de fapte antisociale ce intră sub incidenţa legilor, 

determinând scăderea numărului de lucrări penale rămase cu autori neidentificaţi şi creşterea gradului 

de siguranţă a cetăţeanului, apropierea poliţiştilor de nevoile comunităţii. 

Se va menţine legătura permanent cu populaţia şi în special cu unităţile de învăţământ pentru 

menţinerea unui climat de viaţă corespunzător în aceste unităţi şi în general în rândul populaţiei .    

 

OFICIUL POŞTAL SOLONŢ 

 

Oficiul poştal Solonţ are un număr de 1 salariat, care îşi desfăşoară activitatea în bune condiţii, 

asigurând cetăţenilor comunei plata pensiilor, alocaţiilor, primirea coletelor, mandatelor , a presei a 

scrisoriilor. De asemenea, la oficiul poştal se pot plăti facturile la lumină, telefon, se pot achiziţiona 

cartele telefonice. 

 

PRIMAR 

Obiective realizate în anul 2021 : 

- Construire podet zona Diaconu – Cucuieti; 

- Amenajare drum local zona Tanase -Cucuieti, cu ziduri de sprijin 

betonate si gabioane; 

- Construire punte pietonala zona Adam Gheorghe; 

- Construire punte pietonala zona Muraru Constantin; 

- Construire 100 m zid de sprijin din beton si praguri de fund in zona 

Holbora – Solont; 

- Construire  zid de sprijin din beton si praguri de fund in zona 

Schela – Solont; 
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- Sa elaborate Strategia de Dezvoltare Locala in com Solont 2021-

2027; 

- Sa extins sistemul de supraveghere video in comuna; 

- Sa alocat suma de  97.000,00  pentru bisericile din comuna si 

Manastirea Sihastria Cruci; 

- Sa alocat suma de 115.000,00  pentru scoala din comuna; 

- Sa elaborate Planul Urbanistic Generalal comunei, (in derulare); 

Obiective propuse a fi realizate în anul 2022; 

-Sistem de alimentare cu apa, satale Solont, Sarata, com. Solont; 

-Sistem de canalizare cu statie de epurare satele Solont Sarata, com. Solont; 

- Construire pod peste paraul Solont (punct Scoala Sarata), amenajare intersectie pod cu DC 183 si 

drumuri locale, regularizare albie parau Solont in satul Sarata ; 

-Infiintare si extindere retea gaze naturale, satele Sarata si Cucuieti; 

Facilitarea dezvoltarii si extinderea accesului la internet la nivelul intregii comune;  

-Imbunatatirea infrastructurii de drumuri comunale, amenajarea trotuarelor, amenajarea peisagistica a 

intersectiilor, infiintarea de spatii cu destinatia de parcare; 

-Diversificarea si eficientizarea transportului public in comun; 

-Modernizarea, reabilitarea cladirilor si corpurilor de cladiri ale unitatilor scolare, dotarea cu materiale 

si echipamente , inclusiv pentru adaptarea la invatamantul la distanta ca modalitate alternativa sau 

complementara de a face educatie; 

- Sprijinirea evenimentelor traditionale reprezentative pentru comuna; 

Digitalizarea completa a sistemului de transmitere a a documentrlor in cadrul primariei; 

-Reabilitare drum comunal DC 184, sat Cucuieti (in derulare); 

- Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de 

iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat public din 

comuna; 

Prin activitatea conjugata a functionarilor publici, a personalului contractual si a 

membrilor Consiliului Local , s-a actionat constant și în limita bugetului existent pentru buna 

gestionare a activității economice și social edilitare. 

 Aceasta este o sinteza a activitatii administratiei publice locale în decursul anului 2021, 

care reflectă starea economică, socială și de mediu a unitatii administrativ teritoriale. 

 

PRIMAR 

ALEXANDRESCU EUSEBIU 

 


