
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMJJNEI STEFANESTII DE JOS
Sos. Stefanesti nr. 116, comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov
Tel/fax: 021-361.35.29
www. rimariastefanesti.ro orncec~primariastefanesti.ro

~

.2&LCfl~ a~

RAPORT DE
ACTIVITATE

PE ANUL
2017



CUPRINS

PREZENTAREGENE~LA~3

1. ADMINISTRATOR PUBLIC 48

2. VICEPWMAR 9-11

3. SECRETAR 12-16

4. CONSILIER PERSONAL 17

5. BIROUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE, IT 18-26

6. BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 27-36

7. COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL SI PROTECTIA

MEBIULUI 37-39

8. COMPARTIMENTUL URBANISM, CABASTRU AMENAJAREA

TERITORIULUISI AUTORIZAREA LUCRARILOR DE

CONSTRUCTII 40

9. SERVICIUL PUBLIC BE ASISTENTA SOCIALA/S.P»’%-S 41-43

10. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL BE EVIDENTA A
PERSOANELOWS~L~ 44-50

11. STAREA CIVILA 5 1-56

12. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAT1’~, RE RI SI

ARIIIVA

13. BIROUL POLITIEI LOCALE 60-62

14. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII BE URGENTA 63-64

IS. EXPERT PENTRU PROBLEMELE ROMILOR 65

16. MEDIATOR SANITAR 66

2



I. PREZENTARE GENERALA: 
 
 

Stefanestii de Jos este o localitate in judetul Ilfov, fiind asezata in partea de N-E a 

Bucurestiului, la o distanta de 15 km. Comuna Stefanestii de Jos se afla in Campia Vlasiei, 

relieful ei este cel specific zonei de campie. Comuna se intinde pe o suprafata de 32 km2, 

localitatea aflandu-se de o parte si de alta a Baltii Pasarea. 

Printre punctele de atractie turistica ale comunei se numara un monument istoric (biserica 

Cretuleasca – secolul XVII), padurile Lipoveanca-Vulpache si Runcu, balta Pasarea. 

In ceea ce priveste raportul de activitate al Primarului comunei Stefanestii de Jos, acesta 

contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor 

publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate în raport pot oferi cetatenilor 

localitatii Stefanestii de Jos, o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, 

asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale. 

In vederea elaborarii politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem referire 

in prezentul raport, s-au analizat rezultatele anului anterior si s-a continuat procesul de 

eficientizare a serviciilor la nivelul primariei, nefiind neglijata nici eficacitatea nici calitatea 

prestatiilor oferite. 

Obiectivul nostru major este respectarea legalitatii si a interesului cetatenilor in masura 

posibilitatilor si a resurselor disponibile, identificarea proiectelor prioritare ale comunei si 

atragerea fondurilor necesare implementarii acestora sunt preocuparile principale ale primarului. 

Dezvoltarea comunei presupune rezolvarea problemelor infrastructurii, modernizarea drumurilor, 

asigurarea utilitatilor, iluminatul public, salubrizare, etc. 

Actiunile care au fost intreprinse in anul 2017 au vizat toate sectoarele de activitate din 

cadrul administratiei locale, respectiv: Administrator public, Secretar comuna, Consilier 

personal, Birou Contabilitate, Resurse Umane si IT, Biroul de taxe si impozite locale, 

Compartimentul Registru Agricol si protectia mediului, Compartimentul urbanism, cadastru, 

amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii, Serviciul public de asistenta 

sociala, Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, Starea civila, 

Compartimentul administrativ, Secretariat si Arhiva, Serviciul volunar pentru situatii de urgenta, 

Biroul politiei locale, Expert pentru problemele romilor, Mediator sanitar. 
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ADMINISTRATOR PUBLIC  
PERIOADA 18.10.2016-31.12.2017 

 

Functia de Administrator Public este reglementata de Legea nr. 286/2006 care modifica si 
completeaza Legea nr. 215/2001 a administratiei publice Locale, cap. 8 art. 112. In baza 
contractului de management si a fisei postului, cat si prin dispozitii exprese, Primarul este cel 
care deleaga catre Administratorul Public atributii ce tin de managementul public al unitatii 
administrativ teritoriale sau de alte entitati apartinatoare. Desi este asimilat functionarilor publici, 
Administratorul Public face parte din categora personalului contractual, cu obligatia legala de a 
completa si publica declaratiile de avere si de interese. 

Functia de administrator public la nivelul comunei Stefanestii de Jos presupune 
exercitarea unor atributii specifice de gestionare a problemelor comunitatii locale, in spiritul 
realizarii principiilor prevazute de legea administratiei publice locale, legalitatii si rezolvarii 
problemelor cetatenilor. 
 Administratorul public este persoana care, in baza unui contract de management incheiat 
in acest sens cu primarul comunei Stefănestii de Jos, indeplineste anumite atributii destinate 
derularii in conditii optime a activitatii de realizare a cadrului administrativ public general la 
nivelul comunei, de implicare activa in procesul de rezolvare a problemelor publice, de 
preintampinare si/sau de reducere a cauzelor si/sau efectelor evenimentelor ce pot perturba, 
limita sau afecta dezvoltarea economica, sociala si culturala a localitatii. 

Administratorul public este persoana fizica, cu reale capacităţi manageriale, cunoscatoare 
in amanunt a principiilor si problematicii administratiei publice locale, activ, intreprinzator, 
responsabil, cu o mare capacitate de a discerne, de a respecta legile, de a propune si aplica 
masuri, metode, strategii de realizare a activitătii administrative specifice, in folosul comunitatii. 
 

ATRIBUTII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORULUI PUBLIC: 

 

 In exercitarea functiei, administratorul public indeplineste, in principal, urmatoarele 
atributii: 

a) Atributii de coordonare  delegate de catre primarul comunei Stefanestii de Jos in baza 
contractului de management, asimilat contractului individual de munca, privind 
functionarea: 
- Aparatului de specialitate al primarului in vederea imbunatatirii comunicarii si 

organizarii interne – intocmirea organigramei, a statului de functii, a regulamentului 
de organizare si functionare, a proiectelor de hotarari, punerea în practica a acestora, 
gestionarea corespondentei – 

- Relatia cu consiliul local - asigura relatia cu comisiile de specialitate ale consiliului 
local, cu structurile asociative, cu reprezentanti ai societatii civile; 

b) Verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a 
contribuabililor la organul fiscal local; 
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c) Semneaza in locul primarului documentele emise de catre compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului (certificate fiscale, certificate de urbanism, 
autorizatii de construire, adverinte de salarizare sau alte asemenea documente emise in 
cadrul primariei); 

d) Coordoneaza, verifica si indruma activitatea serviciilor publice de interes local prin 
intermediul aparatului de specialitate si/sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
servicii publice si de utilitate publica de interes local; 

e) Colaboreaza cu viceprimarul pentru a pune in executare si pentru a urmari realizarea 
masurilor necesare in faza premergatoare si de cea de inlaturare a urmarilor situatiilor de 
urgenata; 

f) Sprijina si urmareste realizarea planurilor si activitatilor de dezvoltare urbanistica a 
localitatii; 

g) Sprijina activitatea cultelor religioase; 
h) Asigura inventarierea, evidenta statistică, inspectia si controlul efectuarii serviciilor 

publice locale si a administrarii patrimoniului public si privat al comunei; 
i) Reprezinta institutia la diferite evenimente, prin delegare din partea primarului; 
j) Prezinta rapoarte si informari primarului privind realizarea obiectivelor cuprinse in 

programul de management; 
k) Indeplineste orice alte atributii sau insarcinari stabilite de catre primar. 

 
OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA CE TREBUIESC INDEPLINITE 

DE CATRE ADMINISTRATORUL PUBLIC 

A. OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT 
1. Dezvoltarea, promovarea calitatii si eficientei serviciilor date in coordonare, in 

scopul asigurarii functionarii in conditii de performanta si eficacitate, in functie de 
necesitatile si cerintele de dezvoltare socio – economica a localitatii; 

2. Promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor coordonate; 
3. Optimizarea structurii de personal la compartimentele subordonate, conform 

structurii organizatorice aprobate de catre consiliul local; 
4. Organizarea, controlul si monitorizarea compartimentelor subordonate; 
5. Utilizarea si exploatarea utilajelor, sistemelor informatice, bunurilor proprietate 

publica in scopul satisfacerii cerintelor cetatenilor. 
 

B. CRITERII DE PERFORMANTA 
1. Capacitatea organizatorica; 
2. Capacitatea de a conduce; 
3. Capacitatea de coordonare; 
4. Capacitatea de control; 
5. Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate de la structura condusa; 
6. Competenta decizionala; 
7. Capacitatea de a delega; 
8. Abilitati in gestionarea resurselor umane; 
9. Competenta in gestionarea resurselor locale; 
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10. Abilitati de mediere şi negociere; 
11. Obiectivitate in apreciere; 
12. Realizarea obiectivelor; 
13. Asumarea responsabilitatii; 
14. Capacitatea de a rezolva problemele; 
15. Capacitatea de implementare; 
16. Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite; 
17. Capacitatea de analiza si sinteza; 
18. Creativitate si spirit de initiativa; 
19. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic; 
20. Capacitatea de comunicare; 
21. Capacitatea de a lucra independent; 
22. Capacitatea de a lucra in echipă; 
23. Capacitatea de consiliere; 
24. Capacitatea de indrumare; 
25. Abilitati in utilizarea echipamentelor informatice; 
26. Respectul si loialitatea fata de institutie; 
27. Conduita in timpul serviciului. 

 

ACTIVITĂȚI DESFASURATE IN PERIOADA 2016-31.12.2017 

 In cadrul perioadei de referinta, s-au selectat in principal activitatile ce tin de 
management, organizarea muncii, resurse umane, strategie si planificare, coordonare, urmarire si 
control, deci cele care exced sfera operationala. 

Desi cea mai mare parte dintre activitatile si masurile ce vor fi enumerate au produs si 
efecte imediate, ma voi referi in continuare doar la cele importante, care au produs sau urmeaza 
sa produca efecte pe termen cel putin egal sau mai mare fata de perioada de raportare (1 an): 

• La nivel managerial, in calitate de administrator public al Primariei comunei Stefanestii 
de Jos, judetul Ilfov, am coordonat si gestionat activitatea aparatului de specialitate al 
primarului, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta; 

• Am colaborat cu viceprimarul, consiliul local si aparatul de specialitate al primarului 
pentru a pune in executare si pentru a urmari realizarea masurilor necesare bunei 
desfasurari a activitatii in cadrul institutiei; 

• Am participat la intalniri cu diversi investitori, in scopul promovarii oportunitatilor de 
investitii si atragere de fonduri pentru realizarea investitiilor pe teritoriul localitatii 
Stefanestii de Jos; 

• Participand la sedinte, sau prin formularea unor raspunsuri, am contribuit la promovarea 
unei imagini corecte si transparente a Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos si a 
Primariei comunei Stefanestii de Jos, prin furnizarea de informatii de la si catre mass-
media, mediul de afaceri, autoritarile locale si centrale, societati civile, precum si catre 
alte institutii ale statului; 
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• Am participat la toate audientele, alaturi de domnul Primar – Ionel Robert STEFAN sau a 
domnului Viceprimar – Mircea GHEORGHITA, precum si a  avocatului institutiei – 
Valentin RADU pentru a mentine un contact permanent cu cetatenii in vederea constatarii 
nemultumirilor si remedierii acestora, prin intermediul aparatului de specialitate al 
primarului in domeniile in care isi desfasoara activitatea curenta sau care au legatura cu 
aceasta, drept pentru care mare parte din solicitari au fost rezolvate;  

• Am verificat procedurile operationale la nivelul institutiei si am constata ca sunt 
neactualizate si majoritatea nu corespund cu situatia de fapt, prin urmare am solicitat ca 
in anul 2018 acestea sa fie actualizate si intocmite la nivelul fiecarui compartiment, astfel 
incat circuitul documentelor sa fie clar stabilit, sa nu mai existe confuzii si haos, astfel 
eficientizarea efectuarii lucrarilor va fi resimtita la nivel general; 

• Am solicitat introducerea unei registraturi generale electronice in vederea eficientizarii si 
gestionarii situatiei exacte a lucrarilor inregistrate la nivelul institutiei de catre aparatul de 
specialitate al primarului pentru efectuarea in termen a raspunsurilor catre cetateni; 

• Am colaborat cu compartimentul de resurse umane si secretarul comunei in vederea 
modificarii organigramei prin introducerea unui nou compartiment, respectiv 
Compartimentul de monitorizare unitati de invatamant, in vederea sprijinirii 
invatamantului pentru o buna desfasurare a calendarului anului scolar 2017-2018 si nu 
numai, precum si pentru infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (SPAS); 

• Am facut demersuri impreuna cu angajatii din cadrul SPAS in vederea alocarii  tichetelor 
de gradinita pentru persoanele care potrivit legii beneficiaza de acest drept; 

• Am colaborat cu proiectantii, firma de consultanta pe probleme de achizitii publice si cu 
expertul achizitii publice din cadrul primariei in vederea depunerii documentatiei pentru 
atragerea fondurilor prin Programul National Local pentru asfaltarea a 34 de strazi; 

• Am verificat si colaborez in vederea intocmirii corecte a fiselor de post a tuturor 
angajatilor din cadrul primariei pe domeniile in care acestia isi desfasoara activitatea; 

• La vacantarea postului de expert achizitii publice prin demisia domnului Cosmin Vasile 
am colaborat cu doamna Daniela Dinca de la compartimentul de registru agricol, in 
vederea bunei desfasurari a compartimentului de achizitiile publice din cadrul primariei; 

• Am comunicat si participat la fazele de conciliere prin care s-au stabilit masuri de 
remediere a deficientelor constatate de Curtea de Conturi. Am urmarit si voi urmari 
punerea lor in practica; 

• Am coordonat implementarea si actualizarea in cadrul Biroului de Taxe si Impozite 
Locale (BITL) a unor canale care sa asigure o mai buna interfata cu contribuabilii, cum ar 
fi platile on-line, GHISEUL.RO. Am propus pentru buna comunicare cu cetateanul si 
implementarea prin intermediul interfatei FACEBOOK. 

• Consider ca obligatiile stabilite prin contractul de management au fost indeplinite, prin 
urmare: 
a) Am dus la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta care mi-au fost stabilite; 
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b) Am colaborat la elaborarea si aplicarea strategiilor specifice, in masura sa se asigure 
desfasurarea in conditii de performanta a activitatii curente si de perspectiva a 
institutiei;  

c) Am colaborat la adoptarea masurilor in vederea indeplinirii prevederilor bugetului 
anual de venituri si cheltuieli al institutiei, pentru dezvoltarea si diversificarea 
surselor de venituri extrabugetare, in conditiile reglementarilor legale in vigoare si a 
mandatului incredintat;  

d) Am urmarit respectarea destinatiei alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul 
principal de credite;  

e) Am reprezentat institutia in raporturile cu tertii, conform mandatelor;  
f) Am incheiat acte juridice in numele si pe seama institutiei, conform competentelor 

acordate;  
g) Am acordat asistenta si consultanta juridica primarului si aparatului de specialitate al 

acestuia, precum si consilierilor locali pentru probleme locale; 
h) M-am informat permanent cu privire la modificarile legislative; 
i) Mi-am indeplinit atributiile delegate de catre primar, in limitele impuse de catre 

acesta; 
j) Am folosit experienta de peste 10 ani, pe care am acumulat-o în administratia publica, 

cu profesionalism in interesul comunitatii locale; 
k) Mi-am exercitat functia de administrator public fara a solicita sau beneficia de foloase 

necuvenite, ajutand Primarul si Consiliul Local la efectuarea demersurilor pentru 
stoparea acestui fenomen; 

l) Am pastrat confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare 
la activitatea primarului si consiliului local carora li s-a conferit acest caracter.  

Domnule primar si domnilor consilieri locali, avand in vedere ca functia de administrator 
public a fost infiintat pentru satisfacerea nevoilor specifice la nivelul comunitatii, in conditiile 
unei flexibilitati legislative destul de ridicate, coroborata cu nevoia de a avea pe cineva care sa 
coordoneze activitatea primariei indiferent de mediul politic, eu fiind apolitica am mentinut un 
contact permanent in relatia cu cetatenii si nevoile acestora, prin organizarea, coordonarea si 
gestionarea activitatile aparatului de specialitate al primarului pe baza obiectivelor si criteriilor 
de performanta stabilite de comun acord, in scopul furnizarii de servicii publice pe baza 
principiilor privind necesitatea, eficacitatea, calitatea si eficienta. 
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RAPORT DE ACTIVITATE VICEPRIMAR  

PERIOADA 26.01.2017-31.12.2017 

 

 
 Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile comunele au cate un viceprimar. Acesta este 
subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia. Primarul poate delega atributiile ce ii 
sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului. 

Potrivit prevederilor art. 77 din aceeasi lege “primarul, viceprimarul, secretarul unitatii 
administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura 
functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului sau municipiului, 
care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand 
problemele curente ale colectivitatii locale.” 

La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 5 iunie 2016 am 
fost ales consilier local din lista propusa de Partidului National Liberal.  

Prin Hotararea nr. 8/26.01.2017 adoptata Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos 
am fost ales in functia de viceprimar al comunei Stefanestii de Jos. 

In spiritul transparentei si respectului pe care îl datorez cetatenilor comunei Stefanestii de 
Jos voi încerca sa sintetizez in acest raport principalele actiuni care s-au desfasurat in cadrul 
primariei, in care m-am implicat, mi-am adus aportul sau le-am coordonat. 

- Actiuni de deszapezire la inceputul anului 2017 în satele Stefanetii de Jos, Stefanestii de 
Sus si Cretuleasca; 

- Actiuni de vidanjare a cailor de acces, precum si a gospodariilor aflate în dificultate 
datorita cantitatilor mari de apa acumulate in urma caderii ploilor; 

- M-am implicat in remedierea unor avarii aparute la instalatiile de apa - canal; 
- Am urmarit desfasurarea lucrarilor de reabilitare si intretinere drumuri si strazi, pentru 

executarea cat mai corecta a acestora; 

 
- Colaborare si relatii specifice cu Agentia de Mediu si Garda de mediu; 
- Colaborare si relatii specifice cu Inspectoratul de Stat în Constructii; 
- Colaborare si relatii specifice cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dealul Spirii 

Bucuresti-Ilfov; 
- Am participat la toate sedintele Consiliului Local si am votat pentru toate 

proiectele, in scopul realizarii obiectivelor propuse; 
- In sedintele de Consiliu Local am expus atunci cand am fost solicitat 

problemele reale ale comunei si ale cetatenilor; 
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- De asemenea am participat activ in urmatoarele comisii: 
• Comisia de receptie bunuri si servicii; 

• Comisia pentru situatii de urgenta; 

• Comisia buget finante;  

- Pentru ca problemele cetatenilor sa fie remediate cat mai rapid, am dat curs solicitarilor 
de inlocuire a becurilor arse si lampilor defecte predand personal cererile reprezentantului 
societatii care presteaza servicii pentru iluminatul public; 

- Programul de audiente cu cetatenii s-a desfasurat in zilele de joi, incepand cu ora 14:00, 
dar si in afara acestui program, atunci cand au fost solicitari. Am discutat in cadrul audientelor 
saptamanale cu cetatenii comunei Stefanestii de Jos, cautand o rezolvare pentru fiecare problema 
expusa, incercand de fiecare data sa mentin prestigiul institutiei si increderea acordata de acestia.  

• Principalele probleme semnalate au fost: 
 Probleme legate de teren; 

 Probleme acte de proprietate casa; 

 Dezbatere succesiuni; 

 Probleme privind Legea 18/1991 a fondului funciar;  

 Rectificare titlu de proprietate; 

 Solicitare ajutor financiar; ajutor de inmormantare; ajutor social; ajutor de 

urgenta; 

- Am coordonat activitatea Serviciului  de gospodarie comunala privind alimentarea cu 
apa potabila a localitatii; 

- Informarea in teren a cetatenilor despre diverse activitati sau probleme pe care le 
intampina comuna; 

- In permanenta am fost preocupat de rezolvarea diverselor reclamatii, cereri, cazuri 
sociale prin deplasarea la fata locului impreuna cu personalul din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului; 

- Cu ajutorul beneficiarilor Legii 416/2001 am cautat sa ne gospodarim si sa mentinem 
curatenia in jurul primariei si a tuturor institutiilor de interes public cum ar fi: scoli, gradinite, 
monumente, etc. 

- Am participat la distribuirea si transportul ajutoarelor acordate de S.C. MELTEM 
TEXTIL S.R.L. catre beneficiarii de pe raza comunei Stefanestii de Jos; 

        -Am indeplinit atributii de Primar  pe perioada concediului de odihna si medical; 
        -Am indeplinit atributiile Administratorului Public pe perioada cat s-a aflat ȋn concediu de 
odihna; 
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        - Am verificat si semnat adeverinte C.I., adeverinte Enel, adeverinte Engie, adeverinte 
O.C.P.I., adeverinte notariat, adeverinte Registrul Comertului, adeverinte destinate Oficiului 
Roman de Imigrari, adeverinte pentru ajutorul de incalzire;  
        - Am participat şi am colaborat pentru desfasurarea  activitatii destinata   
 ’’ Zilei Eroilor ’’; 
        - Am organizat si am insotit cetatenii care au fost in pelerinaj la ’’Sfanta Cuvioasa 
Parascheva ’’ de la Iasi. 

Consider ca prin activitatea desfasurata am incercat să fiu un sprijin si un suport de 
nadejde pentru domnul Ionel Robert STEFAN - Primarul comunei Stefanestii de Jos, cat si 
pentru consilierii locali si functionarii din cadrul primariei, in toate actiunile si proiectele pe care 
ni le-am propus, sa-mi aduc aportul atat in rezolvarea problemelor ridicate de cetateni si nevoile 
comunei, cat si in ce priveste dezvoltarea localitatii noastre si a imbunatatirii relatiei dintre 
primarie si cetateni. 

In incheiere vreau sa multumesc tuturor consilierilor care indiferent de culoarea politica 
au adoptat o atitudine pozitiva, responsabila si constructiva fata de proiectele, propunerile si 
initiativele promovate personal sau cu conducerea Primariei. 
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Secretar al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

Nr.  

crt. 

Obiective Rezultate 

1 Indeplinirea atributiilor prevazute de 
Legea nr. 215/2001, republicata, 
privind Administratia Publica locala, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

- Convocarea sedintelor 
Consiliului local, 
evidenta participarii la 
sedinte a consilierilor, 
efectuare de lucrari de 
secretariat, redactarea 
proiectelor de hotarari si 
rapoarte de specialitate, 
vizare pentru legalitate, 
intocmirea dosarelor de 
sedinta, comunicarea 
hotararilor si urmarirea 
punerii in aplicare a 
acestora 

In anul 2017 au fost convocate un numar de 14 
sedinte de consiliu local, dintre care am 
participat la 10 dintre acestea (restul de 4 
desfasurandu-se pe perioada cat am fost in 
concediu de odihna), in cadrul carora au fost 
adoptate un numar de total de 70 de hotarari de 
consiliu, dintre care 68 au fost elaborate de mine, 
la initativa primarului, a viceprimarului sau a 
consilierilor locali, dupa caz, fiind contrasemnate 
pentru legalitate, insotite de rapoartele de 
specialitate si avizate de comisiile de specialitate 
ale Consiliului local. Un numar de 2 proiecte de 
hotarari analizate in 2 sedinte ale Consiliului 
local au fost elaborate de persoanele care au 
asigurat inlocuirea secretarului UAT pe perioada 
efectuarii concediului de odihna. Principalele 
domenii in care s-au adoptat hotarari de consiliu: 

- Buget local, cont de executie, 
impozite si taxe locale; 

- Investitii, aprobare de indicatori 
tehnico-economici; 

- Asistenta sociala; 
- Organigrama si stat de functii al 

institutiei; 
- Planuri urbanistice zonale si de 

detaliu; 
- Organizare retea invatamant; 
- Numire presedinti sedinte; 
- Strategia de dezvoltare locala a 

UAT Stefanestii de Jos pana in 
anul 2020; 

- Asocierea intre UAT Stefanestii de 
Jos si Consiliul Judetean Ilfov in 
vederea finantarii in comun a unei 
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gradinite cu program prelungit; 
- Infiintarea unei societati 

comerciale cu unic asociat 
Consiliul local Stefanestii de Jos, 
organizarea si functionarea 
acesteia; 

- Aprobare documentatie, 
regulament si caiet de sarcini 
delegare serviciu public de 
salubrizare; 

- Facilitati de transport pentru elevii 
din localitate care frecventeaza 
unitati de invatamant in afara 
acesteia; 

- Sustinerea financiara a parohiilor 
de pe raza localitatii; 

 

 - Elaborarea dispozitiilor 
emise de primarul 
localitatii, vizare pentru 
legalitate, comunicarea 
acestora; 

In anul 2017 primarul comunei Stefanestii de Jos 
a emis un numar de 392 de dispozitii, pe 
urmatoarele domenii principale de activitate: 

- Resurse umane (incadrare, 
salarizare, acordare gradatii 
vechime, recalculare salarii, 
promovare, etc); 

- Asistenta sociala (ajutoare sociale, 
ajutoare pentru incalzirea 
locuintei, alocatii pentru sustinerea 
familiei, ajutoare de urgenta si de 
deces, etc); 

- Constituire si modificare diverse 
comisii; 

- Retragere autorizatii transport 
regim taxi; 

- Efectuarea de munca in folosul 
comunicatii; 

- Organizarea structurilor locale 
pentru situatii de urgenta; 

- Stabilirea de curatori pentru 
minori sau alte persoane aflate in 
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situatii speciale; 
In anul 2017 nici un act administrativ emis de 
Consiliul local/primar (dispozitii si hotarari), 
vizat pentru legalitate de secretarul comunei, nu 
a fost atacat la instantele de contencios 
administrativ. 

3 Activitatea in aplicarea legilor 
fondului funciar 

- Asigurarea lucrarilor comisiei locale de fond 
funciar conform legilor 18/1991, 167/1998, 
1/2000, 10/2001, 247/2005 si 165/2013; 

- Participarea la sedintele convocate de 
presedintele comisiei locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privata asupra 
terenurilor; 

- Verificarea si contrasemnarea 
documentatiilor inaintate Comisiei judetene 
Ilfov in vederea emiterii Ordinului Prefectului 
pentru persoanele care se incadreaza in 
prevederile art. 23 si 32 din legea 18/1991; 

 

4 Activitatea de asigurare a transparentei 
decizionale, asigurarea accesului la 
informatiile publice, petitii 

- Asigurarea publicarii actelor normative 
supuse procedurii prevazute de legea 
52/2003; 

- Urmarirea transmiterii in termen a 
raspunsurilor la solicitarile formulate in baza 
legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public; 

- Intocmirea si transmiterea catre Institutia 
Prefectului Judeteului Ilfov a rapoartelor 
anuale privind asigurarea transparentei 
decizionale si a liberului acces la informatiile 
de interes public; 

5 Activitatea de elaborare a procedurilor 
succesorale 

Verificarea documentatiei si contrasemnarea 
sesizarilor pentru deschiderea procedurii 
succesorale notariale, emise in urma solicitarilor 
depuse de persoanele indreptatite; 

6 Achizitii publice Contrasemnarea unui numar de 95 de contracte 
de achizitii publice incheiate de primaria 
comunei Stefanestii de Jos in calitate de 
autoritate contractanta, pentru conformitatea 
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documentatiei cu cea model-tip stabilita de 
Agentia Nationala de Achizitii Publice 

7 In domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului 

Contrasemnarea unui numar de 280 de certificate 
de urbanism si a unui numar de 130 de 
autorizatii de construire pentru imobile edificate 
pe raza localitatii; 

8 Registrul Electoral - Asigurarea accesului in Registrul Electoral; 
- Radierea persoanelor cu interdictie de a vota; 
- Asigurarea corespondentei cu institutiile din 

domeniu; 
9 Activitate juridica - Colaborarea cu avocatul care asigura 

reprezentarea in instanta a institutiei; 
- Corespondenta cu instantele de judecata, 

organele de politie, parchete etc, pe probleme 
specifice; 

10 Obtinerea de finantari pentru 
investitiile de interes local 

- Transmiterea documentatiei necesare in 
vederea semnarii contractelor de finantare a 
patru proiecte in cadrul programul National 
de Dezvoltare Locala (PNDL) coordonat de 
MDRAP (pentru strazile Dudului, Castanului, 
Stanjeneilor si Macesului); 

11 Transport public de persoane in regim 
taxi 

- Verificarea documentatiei depuse de 
solicitanti, redactarea si eliberarea unui 
numar de 31 de autorizatii de transport 
persoane in regim taxi. 

12 Organigrama si organizarea aparatului 
de specialitate al primarului 

- Intocmirea documentatiei aferente obtinerii 
avizului Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici pentru organigrama aferenta anului 
2017, aviz obtinut cu nr. 21572/2017; 

- Intocmirea documentatiei in vederea 
infiintarii Serviciului Public de Asistenta 
Sociala, demers realizat prin HCL 
24/29.05.2017; 

- Intocmirea documentatiei aferente autorizarii 
Serviciului Public de Asistenta Sociala al 
comunei Stefanestii de Jos ca unitate 
prestatoare de servicii de specialitate, de catre 
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, demers 
finalizat prin certificatul de acreditare seria 
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AF nr. 003418/05.09.2017 
13 Activitatea de stare civila - Oficierea de casatorii in calitate de ofiter de 

stare civila. 
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CONSILIER PERSONAL 

In calitate de angajat in cadrul Primariei Stefanestii de Jos, pe postul de Consilier personal al 
Primarului, prezint activitatea mea desfasurata  pe parcursul  anului 2017, ca fiind urmatoarea : 

• Intalniri in teritoriu cu cetatenii Comunei  Stefanestii de Jos ;  
• In cadrul intalnirilor in localitate cu cetatenii am preluat toate problemele sesizate de 

acestia si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului Local si autoritatii 
executive a Primariei, solicitand stabilirea de termene si responsabilitati de rezolvare. 
Pentru o parte din probleme m-am implicat direct, colaborand cu compartimentele de 
specialitate din cadrul Primariei; 

• Am sprijinit aparatul de specialitate al Primarului in elaborarea si realizarea proiectelor in 
cadrul caruia s-au reamenajat anumite obiective din localitate: loc de joaca pentru copii, 
restaurare monument, reabilitarea strazilor; 

• Am exercitat toate atributiile aferente in vederea solutionarii problemelor sesizate prin 
,,112’’din partea cetatenilor in situatii de urgenta (inundarea anumitor zone, fiind afectate 
anumite gospodarii), iar pe timpul sezonului rece am fost prezent prin localitate pe 
strazile, unde am supravegheat indeaproape dezapezirea, solicitarile cetatenilor cat si 
degajarea cailor de acces din punctele cheie ( Clinica, unitatile de invatamant ) insotind 
utilajele in timpul inlaturarii zapezii;  

• In perioada sezonului cald am urmarit indeaproape desfasurarea in conditii 
corespunzatoare a activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la unitatile de 
invatamant, locurile de joaca, cat si pe strazi; 

• In permanenta impreuna cu seful echipei de muncitori  s-a verificat efectuarea curateniei 
si salubrizarea strazilor, terenurilor virane in punctele cu gunoi necontrolate, potrivit legii 
in viguare cat si colmatarea digurilor de la perifiria localitatii, unde se arunca deseuri 
menajere de catre cetateni; 

• M-am implicat   in sedintele  consiliului local in special pe probleme legate de 
invatamant, reabilitare scoli; 

• Am participat la evenimentele desfasurate pe teritoriul localitatii: Ziua eroilor, 1 
Decembrie, festivitatile scolare cat si cele din parohiile din localitate ); 

• Am participat la elaborarea viitoarelor  proiecte de care se ocupa angajatii din cadrul 
Primariei; 

• Am promovat imaginea localitatii ori de cate ori am avut ocazia in discutiile cu diferiti 
oameni de afaceri ce doreau sa investeasca si sa-si dezvolte o afacere  in zona; 

• Avand o experienta anterioara de 4 ani de consilier local, nu imi este greu sa identific 
problemele cu care se confrunta locuitorii comunei si de fiecare data am incercat sa aduc 
la cunostinta executivului si am urmarit rezolvarea lor; 
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BIROUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE, I.T. 

 
 

 Ramura contabila: 

• Intocmirea bugetului provizoriu (buget 1/12) pana la aprobarea bugetului initial; 
• Intocmirea formularelor de deschidere credite bugetare, impreuna cu nota explicativa si 

nota de fundamentare pe fiecare capitol bugetar; 
• Intocmirea dispozitiilor de repartizare si retragere credite bugetare pe fiecare capitol 

bugetar; 
• Administrarea conturilor de cheltuieli si efectuarea inregistrarilor contabile in aplicatia 

AVANCONT; 
• Intocmirea impreuna cu compartimentul de Achizitii Publice a Planului Anual de 

Achizitii publice, precum si a listei de investitii; 
• Intocmirea bugetului pe venituri si cheltuieli; 
• Introducerea bugetului pe venituri si cheltuieli in aplicatia FOREXEBUG si 

AVANCONT; 
• introducerea in aplicatia FOREXEBUG a angajamentelor definitive si  a receptiilor 

pentru plati; 
• Intocmirea zilnica a documentelor pentru platile dispuse de conducerea institutiei din 

bugetul local pentru activitatea curenta, verificarea acestora pentru obtinerea vizei CFP si 
efectuarea tuturor operatiunilor de plati prin virament. 

• Intocmirea ordonantarilor pentru toate operatiunile de plati desfasurate in cadrul unitatii, 
pentru care au fost intocmite angajamente bugetare si legale; 

• Intocmirea ordinelor de plata pentru salarii, plati prestari servicii, lucrari de investitii, 
obiecte de inventar; 

• Intocmirea CEC-urilor; 
• Urmarirea si inregistrarea incasarilor contravalorii garantiilor de buna executie, precum si 

restituirea acestora conform contractelor încheiate intre unitatea administrativa si 
prestatori; 

• Intocmirea lunara a contului de executie venituri; 
• Intocmirea lunara a contului de execute cheltuieli; 
• Intocmirea lunara a balantei de verificare; 
• Intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor catre Directia Generala a Finantelor Publice 

Bucuresti-Ilfov, precum: situatia platilor restante, bilantul aferent cheltuielilor salariale, 
monitorizarea cheltuielilor de personal, situatia datoriei publice; 

• Verificarea si indosarierea extraselor de cont pe categorii de venituri, precum si pe 
categorii de cheltuieli; 

• Intocmirea rectificărilor bugetare; 
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• Participarea la sedintele de comisie si la sedintele Consiului Local; 
• Prezentarea catre Consiliul Local al Comunei Stefanestii de Jos a executiei veniturilor si 

cheltuielilor la trimestru; 
• Intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale la Directia Regionala a 

Finantelor Publice Bucuresti-Ilfov in termenele stabilite  prin actele normative in vigoare 
sau prin adresele primite de la aceasta institutie; 

• Participarea la comisia de licitatii, la evaluarea ofertelor primite;  
• Contrasemnarea contractelor incheiate de U.A.T. Stefanestii de Jos si furnizorii de 

servicii si lucrari; 
• Avizarea referatelor de necesitate; 
• Indosarierea tuturor documentelor justificative, balantelor de verificare si a altor 

documente financiar contabile in vederea arhivarii acestora; 
• Intocmirea adeverintelor pentru salariatii institutiei; 
• Punerea la dispozitia organului de control al Curtii de Conturi Ilfov a documentelor 

solicitate, precum si intocmirea unor situatii solicitate de acesta; 
• Rezolvarea corespondentei specifice biroului contabilitate. 
• Inregistrez documente in programul de contabilitate AVANCONT respectiv salarii, 

facturi decontate prin casierie si ordinele de plata a contributiilor si retinerilor aferente 
salariilor; 

• Incasez zilnic, sumele provenite din impozite si  taxe locale, conform borderourilor 
depuse de Serviciul Impozite si Taxe Locale; 

• Intocmesc foi de varsamant pentru fiecare sursa de venit in parte; 
• Depun sumele incasate la Trezoreria Operativa Ilfov  in baza monetarului intocmit; 
• Ridic numerar de la Trezoreria Ilfov conform cecurilor emise de institutie;  
• Intocmesc zilnic registrul de casa conform documentelor de incasari si plati; 
• Urmaresc si indosariez documentele de incasari si plati impreuna cu extrasele de cont 

aferente; 
• Intocmesc statele de plata salarii pentru personalul angajat al institutiei pe fiecare 

compartiment in parte conform pontajelor, precum si a consilierilor locali, in aplicatia 
Flex Sal; 

• Efectuez plata salariilor lunar ,conform statelor de plata; 
• Tin evidenta concediilor de odihna si concediilor medicale; 
• Intocmesc documentele de depunere a garantiilor materiale ale salariatilor la CEC 

Agentia  Gara de Nord; 
• Intocmesc documentele de depunere a concediilor medicale la Casa de Sanatate Ilfov; 
• Intocmesc si depun declaratile lunare la ANAF;  
• Fac plata ajutoarelor de urgenta,ajutoarelor de inmormantare si ajutorul de incalzire; 
• Tin evidenta ordinelor de plata emise de institutie; 
• Eliberez adeverinte salariatilor conform solicitarilor acestora; 
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• Sunt membru in Comisia de Licitatie Publica;  
• Sunt membru in Comisia de Receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor dobandite de 

primarie prin procedura de achizitie directa  conform Dispozitiei  144/08 .05.2017; 
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Sinteza activitatii de resurse umane din anul 2017:  

• Elaborarea, modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stefanestii de Jos si pentru serviciile publice infiintate si subordonate 
Consiliului Local Stefanestii de Jos - proiectele de hotarari au fost initiate de Primarul 
Comunei Stefanestii de Jos, domnul Stefan Ionel Robert; 

• Modificarea functiilor publice urmare a avansarii in trepte de salarizare imediat 
superioare a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Stefanestii de Jos; 

• Modificarea functiilor publice urmare  a promovarii in clasa a unor functionari publici 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos, precum si a 
personalului contractual; 

• Intocmirea documentelor privind proiecte de hotarare privind aprobarea planului de 
ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Stefanestii de Jos; 

• Gestionarea si inregistrarea in Registrele speciale a declaratiilor de avere, interese si 
interese personale, asigurarea publicitatii acestora, precum si comunicarea in termenul 
legal la Agentia Nationala de Integritate; 

• Intocmirea declaratiilor lunare M500, formular aferent procedurii de transmitere a datelor 
in registrul public conform Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016; evidenta  concediilor de 
odihna (72 cereri); 

• Evidenta concediilor medicale; 
• Intocmirea lunara a foilor de pontaj precum si verificarea acestora; 
• Evidenta orelor suplimentare lucrate; 
• Evidenta cererilor privind acordarea de  zile libere ( 11 cereri); 
• Gestionarea si actualizarea dosarelor profesionale:  25 functionari publici,  25 personal 

contractual, 24 asistenti personali; 
• Intocmirea /eliberarea adeverintelor de venit, pentru sanatate si alte adeverinte necesare 

personalului angajat, precum si copii dupa carnetele de munca, copii dupa revisal cu 
vechimea in munca, eliberarea adeverintelor de salariu intr-un numar de 42; 

• Transmiterea catre biroul contabilitate modificarile ce au aparut la salarizare, incadrari si 
desfaceri de CIM; 

• Urmarirea aplicarii indexarilor, majorarilor, sporurilor de vechime si modificarile privind 
salarizarea personalului; 

• Monitorizarea  si evidenta  fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale 
ale personalului din cadrul aparatului propriu al primarului si ale fiselor de post care se 
intocmesc de catre persoanele responsabile, conform legii; 

• Intocmirea statisticilor solicitate de Prefectura Ilfov, ANFP si ITM ILFOV pentru 
domeniul resurselor umane; 
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• Intocmirea documentatiei necesare activitatii de resurse umane privind fluctuatia de 
personal:  angajari/ promovari/ transformari / trasferuri  de posturi din institutie, cu 
incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat prin HCL; 

• In cursul anului 2017, s-au organizat examene cu avizul ANFP pentru promovarea in 
clasa si in grad profesional a functionarilor publici care au indeplinit conditiile de 
participare dupa cum urmeaza: 2 promovari in grad profesional(Bulgaru Laura, Grecoff 
Maria) si 1 promovare in clasa (Joiman Alexandra); 

• Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si in 
comisia de disciplina; 

• Pentru fiecare examen in parte, privind promovarea functionarilor publici s-a intocmit si 
s-a inaintat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici documentatia prevazuta de lege 
privind demararea procedurilor de organizare si desfasurare a examenelor, necesara 
obtinerii avizelor, reglementata de HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carieirei functionarilor publici, in vederea ocuparii functiilor 
publice vacante prezentate, respectiv bibliografia, conditiile de participare la concurs, 
publicitate si alte date necesare privind organizarea concursurilor in conditiile legii ; 

• Inaintarea documentatiei la Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea 
obtinerii avizului privind functiile publice si a functionarilor publici la nivelul institutiei 
noastre ; 

• Transmiterea periodica ori de cate ori este nevoie a datelor privind functionari publici 
catre ANFP;  

•  Transmiterea periodica ori de cate ori este nevoie a datelor privind  personalul 
contractual catre Revisal si Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM); 

• Emiterea unui numar de 137 de dispozitii  ale primarului comunei Stefanestii de Jos si 
137 acte aditionale la contractele individuale de munca, reprezentand: avansare in trepte 
superioare de salarizare, promovari in clasa, incetare, modificare, suspendarea 
raporturilor de serviciu, prelungirea contractelor de munca, angajare, acordarea 
gradatiilor de vechime personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Stefanestii de Jos; 

• Intocmirea si urmarirea derularii in conditiile legii a contractelor individuale de munca si 
a actelor aditionale pentru personalul contractual din cadrul institutiei; 

• Inregistrarea in registrul de evidenta a salariatilor  conform instructiunilor in vigoare; 
• In decursul anului au fost sanctionati disciplinar prin desfacerea contractului individual 

de munca doi muncitori calificati: Zamfir Marian si Panait Fanel; 
• Inregistrarea si prelucrarea dosarelor de transfer de la alte institutii ale functionarilor 

publici (Sandu Georgeta, Dinca Daniela, Barbu Liliean);   
• Organizarea si derularea activitatilor de arhivare a documentelor emise de salariatii cu 

atributii in domeniul resurselor umane ( indosarierea documentelor intocmite  si predarea 
acestora la arhiva, conform prevederilor in vigoare ; 
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• Intocmirea documentatiei privind pregatirea profesionala si a perfectionarilor 
profesionale individuale a personalului din cadrul institutie in functie de necesitate, 
precum si evidenta acestora; 

• La nivelul institutiei s-au inregistrat  10 oferte de cursuri de perfectionare; 
• S-a urmarit si raspuns cererilor si sesizarilor adresate compartimentului de resurse umane, 

în termenul prevazut de lege ;  
• Au fost derulate un numar de 1009 operatiuni control financiar preventiv efectuate de 

doamna Cencu  Ioana Viviana; 
• Inregistrarea si transmiterea alocatiilor de stat (atributie suplimentara  a doamnei Hariga 

Georgiana pe o perioada 9 luni); 

     Prezentul raport isi propune sa raspunda nevoilor de coordonare si monitorizare a procesului 
de resurse umane din cadrul primariei comunei Stefanestii de Jos, prin asigurarea unei indrumari 
specifice pentru eficientizarea viitoarei activitati de raportare. 
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In domeniul I.T. s-au efectuat urmatoarele: 

1. Activitati de prevenire si aliniere la practicile uzuale: 
Aceasta categorie asigura protectia datelor impotriva: 

a) Atacurilor cibernetice: 
- furt de date; 
- atacurilor de tip ransomware; 
- infectarea cu virusi, malware si spyware; 

b) Defectiuni ale componentelor hardware: 
- Defectiuni ale componentelor hardware invechite sau iesite din 

perioada de folosire recomandata de producator; 
- Defectiuni provocate de fluctuatii sau caderi de tensiune; 

c) Erori ale componentelor software: 
- Erori cauzate de bug-urilor de software; 
- Erori cauzate de provocate de fluctuatii sau caderi de tensiune; 

d) Pierderi de date cauzate factorilor externi : 
- Furt; 
- Incendii/inundații, calamitati naturale etc. 

In cadrul acestor activitati enumar: 

- Configurat server FTP pentru backup (pe server Dell); 

- Configurat clienti backup FTP pentru calculatoare primarie si SITL, backup 
pentru foldere Documents si Desktop, arhivate si criptate cu cheie AES 256bit; 

- Configurat server secundar FTP pentru backup (pe server HP) pentru copie de 
redundanta fisiere primarie (cladire principala si SITL); 

- Configurat backup off-site (redundanta nr. 3) pe Microsoft Onedrive Business; 

- Verificat stare antivirus servere si a update urilor disponibile; 

-  Verificat stare update-uri sistem de operare servere si unitatilor PC; 

2. Activitati zilnice:  
 

Consultanta si asistenta tehnica pentru diverse probleme software sau hardware, 
reprezinta o mare parte a activitatii zilnice, in aceasta categorie pot enumera: 
 
- Verificare adresei de email office@primariastefanesti.ro si imprimarea acestora 
pentru inregistrare; 
- Redirectionarea e-mailurilor cu corespondent gresit sau adresa gresita; 
- Raspuns e-mailuri in aria de atributii; 
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- Asistenta tehnica personalului primariei (in persoana, telefonica sau prin remote 
desktop);  
- Scanare documente pentru a fi atasate la e-mail; 
 

3. Activitati periodice:  
 
Aceste activitati au caracter repetitiv mai lung decat o zi, si pot rezulta in urma 

unor hotarari judecatoresti, import de date DEPABD, modificari ale nomenclatorului 
stradal, dintre care se enumera: 

 
- Verificare notificari si sesizari in registrul electoral: registrulelectoral.ro; 
- Operarea hotararilor judecatoresti pentru persoanele care au interdictie de a vota 
in registrul electoral; 
-  Redactare si imprimare certificate de inregistrare mijloace de transport; 
 

4. Activitati ocazionale: 
 
In aceasta categorie se numara activitatile executate o singura data, la nevoie, 

aparute in urma schimbarilor de personal, instalarii de sisteme noi, reconfigurarea 
acestora sau necesare in activitatea zilnica a primariei, din care se pot enumera: 

 
- creat adresa de mail Dinca Daniela, Adrian Ilie, Sandu Georgeta, Constantin 
Elena, Popescu Laura, Adrian Grecoff, SPCLEP, Zenaida Grigore, Stoian Mariana; 
- Configurat masina virtuala pentru program taxe si impozite, registrul agricol si 
contabilitate; 
- Reinstalat sistem operare calculator Dincă Daniela, repartizare licenta office si 
configurat user nou; 
- Reinstalat sistem operare calculator Sandu Georgeta, repartizare licenta office si 
configurat user nou; 
- Reinstalat sistem operare calculator Stoian Mariana, repartizare licenta office si 
configurat user nou; 
- Backup date calculator Broasca Marian, reinstalat sistem de operare, repartizare 
licența office, configurat user nou Constantin Elena; 
- Recuperat date calculator achizitii, reinstalat sistem de operare; 
- Instalat sistem PatrimVen pentru Grecoff Maria, Joiman Alexandra, Munteanu 
Cristina, Mihaila Madalina si Birjaru Margareta; 
- Instalat router Cisco pentru linie securizata STS necesara pentru upload date in 
SNEP; 
- Configurat port lan 4 server Dell si masina virtuala pentru pass through linie 
securizata STS; 
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- Configurare retea interna camera server pentru conexiuni noi SNEP; 
- Upgradare versiune Microsoft Windows de la versiunea 7 la versiunea 10 pentru 
Nicolau Elena, Toma Aurel si Cencu Viviana; 
- Configurat router pentru sistem camere de supraveghere; 
- Reconfigurat calculator si migrat date user Constantin Elena – Adrian Ilie; 
- Configurat sistem RDP ( Microsoft Remote Desktop Connection) pentru 
calculatoare primarie si SITL; 
- Participat la seminar privind Registrul Electronic National al Nomenclaturilor 
Stradale si Registrul Spatiilor Verzi; 
- Colectare date si import in platforma SALT - Serviciile Administratiei Publice 
pentru Tine implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
prin Directia pentru Descentralizarea Administratiei Publice; 
-        Cautare si export fisiere video din sistemul de camere de supraveghere; 
-        Transformare documente .pdf în format editabil folosind software OCR; 
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Biroul de Impozite si Taxe Locale al U.A.T. Stefanestii de Jos, asigura colectarea impozitelor 
si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor 
contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare. 
          Biroul de Impozite si Taxe locale este un  birou unic implicat in activitatea de lucru cu 
publicul. 
          Aceasta activitate se desfasoara astfel: 

• Informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor depuse de acestia 
in vederea stabirii impozitelor; 

• Analizarea, solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea scutirii de la 
plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care se incadreaza in 
prevederile legislatiei in vigoare; 

•  Eliberarea certificatelor de atestare fiscala – acestea se elibereaza pe loc dupa caz, prin 
achitare taxei de urgenta; 

• Efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre 
contribuabilii persoane fizice si juridice;                                                                 
intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la toate 
cererile depuse de catre contribuabili/institutii; 

• Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi 
necesar,s-au intocmit borderouri de debite si/sau scaderi; 

• S-au intocmit referate in vederea restituirilor si compensarilor de sume provenite in urma 
modificarilor efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului (scutiri, sume 
achitate in plus, modificari ale suprafetelor impozabile aparute in urma efectuarii 
masuratorilor cadastrale etc);                          

•  S-au intocmit somatii si titluri executorii si s-a asigurat comunicarea acestora 
contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare, in vederea asigurarii 
recuperarii debitelor  restante, in conformitate cu prevederile legale in materie; 

• In acelasi scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii in ceea ce  priveste 
datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor, conturilor 
bancare si a locurilor de munca ale acestora; 

• Au fost verificati , pe baza situatiei primite de la Serviciului Public Comunitar de 
Evidenta a Populatiei, contribuabilii care figurau in baza de date a institutiei cu amenzi 
restante, iar in urma acestei verificari au fost clasate amenzile persoanelor decedate;  

• Comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane fizice si juridice; 
•  Intocmeste borderou corespondenta; 
• Inregistreaza toate documentele in registru de intrare – iesire; 
• Pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca in urma comunicarii 

somatiei,contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au intocmit dosarele de 
executare, in vederea recuperarii debitelor restante prin poprirea disponibilitatilor din 
conturile bancare sau a tertilor, precum si prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor 
mobile si imobile apartinand debitorilor, sau dosare de insolvabilitate a contribuabililor; 
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•   Intocmeste confirmarile de preluare in debit a amenzilor, dupa care acestea se transmit 
catre institutiile emitente;  

   In cadrul acestui serviciu a fost asigurata activitatea de inregistrare si distribuire a 
corespondentei trimise si primite din/in cadrul institutiei. In anul 2017 , Biroul de Impozite si 
Taxe Locale  a gestionat  8.277 de numere de inregistrare , reprezentand corespondenta 
(declaratii, cereri). 

Deasemenea, s-a efectuat verificarea si intocmirea raspunsurilor in termenele legale si s-
au analizat timpii de raspuns, in vederea scurtarii cat mai mult posibil a acestora. 

In evidentele fiscale sunt inregistrate 10.071 roluri persoane fizice, 1086 roluri 
persoane juridice. 

Trebuie remarcat faptul ca, activitatea de impunere a bunurilor impozabile este o 
activitate complexa ce implica informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si 
documentelor depuse de acestia la ghiseul institutiei, analizarea si efectuarea impunerilor si 
incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre contribuabilii comunei Stefanestii 
de Jos. 

Cresterea incasarilor prin plati electronice, prin sistemul de plata ghiseul.ro pentru 
persoane fizice. 

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, am dezvoltat de-a lungul timpului diferite 
modalitati de plata a impozitelor si taxelor locale. Pornind de la plata in numerar, la casieriile 
institutiei, plata cu ordin de plata prin banca la care contribuabilul are cont deschis, am 
implementat incepand cu data de 01.01.2017  

 posibilitatea platii cu  card bancar prin POS,   iar din decembrie 2017 plata prin sistemul 
national electronic de plati – www. ghiseul.ro. 

GHISEUL.RO este o solutie moderna de plata si este util atat cetatenilor domiciliati in 
comuna Stefanestii de Jos, cat si a celor din alte localitatii din tara,  aducand un plus de confort, 
siguranta si rapiditate in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor, prin utilizarea unui card 
bancar valabil emis de  orice banca. 

Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei imagini favorabile 
institutiei sunt reflectate prin: 

• Seriozitate si nivelul profesional al salariatilor, in acordarea de informatii 
concrete, corecte si in conformitate cu prevederile legale; 

site-ul institutiei este actualizat in permanenta, prin postarea de articole cuprinzand 
informatii utile contribuabililor, noutati privind modalitatile de plata, situatia actelor 
administrative emise; 
• Comunicare prin email sau telefon cu  contribuabilii persoane fizice si juridice.   
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 Interval efectuare operatii: 01-01-2017 / 31-12-2017 
FUNCTIA- REFERENT CASIER: TOMA AUREL 

 

  

   

  

Utilizator Tip operatie Număr Operatii 

Aurel  Toma 13438 

Adaugare plati 3942 

Adaugare: amenda 234 

Adaugare: persoana 151 

Adaugare: transport 572 

Adaugare: transport cu greutate mai mare de 12 
tone 

10 

Adaugare: transport lent 6 

Aplicatie: intrare 200 

Emitere Decizie Impunere 38 

Emitere: diverse raportari 1292 

Emitere: proces verbale de  impunere 6 

Emitere: proces verbale de scoatere din evidenta 102 

Modificare: persoana 228 

Modificare: transport 209 

Restaurare: plata 3 

Stergere: amenda 44 

Stergere: plata 40 

Stergere: transport 3 

Incasari impozite si taxe locale 932.483 lei 

Inregistrari corespondenta  3885 

Vizualizare: sumar fiscal la rol 2453 
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  Interval efectuare operatii: 01-01-2017 / 31-12-2017 
FUNCTIA- INSPECTOR ASISTENT : MUNTEANU CRISTINA 

   

     
      
 Utilizator Tip operatie Număr Operatii 

Cristina Munteanu 13476 

Adaugare plati 624 

Adaugare: amenda 69 

Adaugare: borderou 76 

Adaugare: comentariu 37 

Adaugare: imobil 1708 

Adaugare: persoana 670 

Adaugare: publicitate contract 43 

Adaugare: publicitate sediu 35 

Adaugare: scutire 15 

Adaugare: transport 350 

Adaugare: transport cu greutate mai mare de 12 
tone 

4 

Adaugare: transport lent 2 

Anulare modificare: imobil 172 

Anulare modificare: transport 1 

Anulare stergere: transport 1 

Aplicatie: intrare 164 

Emitere Decizie Impunere 4 

Emitere: certificate fiscale 532 

Emitere: diverse raportari 357 

Emitere: proces verbale de  impunere 69 

Emitere: proces verbale de scoatere din evidenta 46 

Modificare plati 2 

Modificare: amenda 34 
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Modificare: comentariu 13 

Modificare: imobil 4938 

Modificare: persoana 403 

Modificare: publicitate contract 17 

Modificare: scutire 4 

Modificare: transport 262 

Modificare: transport lent 5 

Reasezare: plati 1 

Restaurare: plata 2 

Retiparire: executare silita - instiintari de plata 35 

Retiparire: executare silita - somatii 10 

Retiparire: executare silita - titluri executorii 14 

Stergere: amenda 53 

Stergere: borderou 11 

Stergere: imobil 58 

Stergere: plata 51 

Stergere: publicitate contract 2 

 Stergere: transport 3 

Transfer: amenda 1 

Transfer: imobil 266 

Transfer: transport 1 

Unificare: strazi 1 

Virare: amenda 2 

Vizualizare: sumar fiscal la rol 2308 
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Utilizator Tip operatie Număr Operatii 

Madalina Mihaila 2043 

Intocmit corespondenta  

Inregistrare corespondenta 507 

Adaugare: persoana 2 

Adaugare: transport 17 

Anulare confirmare inscris 2 

Aplicatie: intrare 70 

Confirmare inscris 2 

Emitere: diverse raportari 5 

Emitere: proces verbale de  impunere 2 

Modificare: persoana 1 

Retiparire: executare silita - instiintari de plata 14 

Retiparire: executare silita - somatii 190 

Retiparire: executare silita - titluri executorii 210 

Vizualizare: sumar fiscal la rol 366 

Dosare executare 2 

Instiintari de plata 212 

Titluri executorii 204 

Somatii  204 

Popriri 33  
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 Utilizator Tip operatie Număr Operatii 

Margareta Birjaru 14848 

Adaugare plati 159 

Adaugare: amenda 2457 

Adaugare: borderou 7 

Adaugare: persoana 356 

Adaugare: transport 168 

Anulare stergere: amenda 22 

Aplicatie: intrare 172 

Emitere: diverse raportari 1191 

Emitere: proces verbale de  impunere 6 

Emitere: proces verbale de scoatere din evidenta 14 

Modificare: amenda 532 

Modificare: persoana 234 

Modificare: transport 62 

Reasezare: plati 1 

Restaurare: plata 4 

Retiparire: executare silita - instiintari de plata 420 

Retiparire: executare silita - somatii 1 

Retiparire: executare silita - titluri executorii 1 

Stergere: amenda 19 

Stergere: borderou 2 

Stergere: persoana 1 

Stergere: plata 43 

Transfer: transport 1 

Virare: amenda 1 

Vizualizare: sumar fiscal la rol 2297 

Emitere instiintari plata  2110 

Incasari din amenzi 391307 lei 

Intocmit si expediat corespondenta externa 
conform borberou 

2457 
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Intocmit si expediat corespondenta interna 
conform borderou 

2110 
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Interval efectuare operatii: 01-01-2017 / 31-12-2017 
FUNCTIA- COORDONATOR BIROU : GRECOFF MARIA 

 

 Utilizator Tip operatie Număr Operatii 

Maria Grecoff 11249 

Cereri interventie in procedura de executare silita 10 

Lucrari corespondenta externa(BEJ, Judecatorie, 
DITL) 

451 

Adaugare plati 2 

Adaugare: amenda 28 

Adaugare: borderou 13 

Adaugare: comentariu 18 

Adaugare: decl. pers. juridica 1 

Adaugare: imobil 220 

Adaugare: nomenclator 11 

Adaugare: persoana 116 

Adaugare: stare speciala 1 

Adaugare: transport 40 

Anulare inscris 6 

Anulare modificare: transport 6 

Aplicatie: intrare 149 

Emitere Decizie Impunere 2 

Emitere: certificate fiscale 
La emiterea certificatelor de atestare fiscala se fac 
verificari si modificari la rol. 

3556 

Emitere: diverse raportari 121 

Emitere: proces verbale de  impunere 10 

Emitere: proces verbale de scoatere din evidenta 73 

Executare silita: redeschidere ciclu 1 
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Inchidere ciclu: anulare 1 

Inchidere ciclu: renuntare 1 

Modificare: amenda 15 

Modificare: comentariu 5 

Modificare: imobil 790 

Modificare: persoana 158 

Modificare: transport 207 

Modificare: transport cu greutate mai mare de 12 
tone 

8 

Restaurare: plata 1 

Retiparire: executare silita - instiintari de plata 25 

Retiparire: executare silita - somatii 40 

Retiparire: executare silita - titluri executorii 49 

Stergere: amenda 9 

Stergere: borderou 3 

Stergere: comentariu 1 

Stergere: imobil 1 

Stergere: nomenclator 2 

Stergere: plata 6 

Stergere: transport 1 

Transfer: imobil 7 

Transfer: transport 1 

Inregistrare corespondenta 3885 

Vizualizare: sumar fiscal la rol 1198 
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COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL SI PROTECTIA MEDIULUI 

Atributiile desfasurate in cadrul acestui department sunt urmatoarele: 

• Completarea  registrului agricol 15 volume a 50 de gospodarii; 
• Intocmirea adeverintelor de rol, la solicitarea cetatenilor necesare la diferite 

institutii publice; 

• Intocmirea si transmiterea raspunsurilor solicitarilor, distribuite catre  

compartiment ( cereri, petitii, reclamatii ); 

• Completarea si transmiterea la termenele  stabilite de lege a situatiilor statistice; 
• Culegerea prin sondaj  de la gospodari a informatiilor privind productia 

vegetala si transmiterea acestora la Statistica Ilfov; 

• Intocmirea adeverintelor de registrul agricol si transmiterea situatiilor statistice  
pentru APIA Ilfov; 

• Intocmirea de dari de seama statistice; 
• Colaborarea cu personalul de specialitate din cadrul Biroului de taxe si impozite 

locale in activitatea de identificare a debitorilor conform datelor din registrul agricol  cat si 
deplasarea  in teren  in vederea inmanarii  instiintarilor de plata ;   

• Verificarea in teren a veridicitatii datelor declarate in registrul agricol, de  
persoanele fizice si juridice; 

• Verificarea in teren a indeplinirii conditiilor legale de catre solicitantii 
atestatelor de producator, intocmirea atestatelor de producator insotite  de carnetele de 
comercializare, a biletelor de proprietate asupra provenientei animalelor; 

• Informarea cetatenilor privind aparitia unor boli si daunatori pe teritoriul 
comunei si in imprejurimi, informarea detinatorilor de albine în cazul stropirilor periodice, 
participarea  impreuna cu serviciul de dezinsectie din cadrul C.J.I., la stropiri periodice      
(aliniamente strazi, gropi de gunoi, parcuri, alte focare de infectie); 

• Participarea la intocmirea lucrarilor necesare privind aplicarea legilor fondului funciar de 
reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; 

• Intocmirea referatelor de sustinere a proiectelor de hotarari pentru consiliul  

local in domeniul agricol; 

• Colaborarea si sprijinirea efectiva a Comisiei locale Stefanestii de Jos pentru 

stabilirea dreptului de proprietete asupra terenurilor; 

• Atribuirea de numere de casa si denumiri de strazi; 

37 
 



• Eliberarea de adrese postale si a certificatelor de nomenclatura stradala; 
• Am participat la prezentare comunicarilor, adreselor si documentelor in vederea atragerii 

fondurilor externe pentru dezvoltare rurala in cadrul Grupului de Actiune Locala  Vlasia 
Nord – Est; 

• Participarea in cadrul comisiei de evaluare a pagubelor produse de conditiile 
meteo nefavorabile: inghet, ploi abundente, grindina,  furtuni, seceta prelungita, boli  

si daunatori, a  culturilor infiintate; 

• Identificarea proprietarilor de terenuri agricole necultivate si transmiterea  

situatiei la Directia pentru Agricultura a Judetului Ilfov; 

• Intocmirea si pregatirea pentru expediere a corespondentei, precum si arhivarea 
documentelor transmise; 

• Am indeplinit si alte sarcini stabilite de conducerea primariei; 
  

In urma transferului din data de 12.06.2017 de la Primaria  Comunei Peris catre Primaria 
Stefanestii de Jos în cadrul compartimentului Registrul  Agricol si Protectia Mediului, va aduc la 
cunostinta urmatoarele : 

Incepand cu data de mai sus am luat la cunostinta situatia cu privire la compartimentul 
registrul agricol si mai exact situatia pe satul Stefanestii de Jos si cartierul Cosmopolis pentru 
care ne ocupam, dar la analiza acestor registre agricole am constatat ca acestea nu  sunt 
completate, acestea fiind  depozitate in arhiva institutiei noastre, iar evidenta electronica este 
incompleta in proporție de 90%. 
          Va comunicam ca incepand cu data de 12.06.2017 am inceput completarea registrului 
agricol perioada 2015-2019 cu date culese de la locuitorii satului Stefanestii de Jos , cartierul 
Cosmopolis si din arhiva primariei, iar pana la finele anului 2017 am completat un numar de 10 
registre agricole pe satul Stefanestii de Jos si 11 registre agricole pe cartierul Cosmopolis. 

         Am eliberat adeverinte de rol agricol pentru: 

• Adeverinte pentru ENEL; 
• Adeverinte pentru Distrigaz; 
• Adeverinte pentru Registrul Comertului; 
• Adeverinte pentru S.P.C.L.E.P.; 
• Adeverinte pentru O.C.P.I. ILFOV; 
• Adeverinte pentru Notariat; 
• Adeverinte pentru Ajutorul de incalzire; 
• Am intocmit documentatii in vederea eliberarii actelor de proprietate respectiv 

Ordinul Prefectului,  duplicate dupa Ordinul Prefectului si Titlurile de Proprietate, 
modificari ale Titlurilor de Proprietate , validari în anexele legii în vigoare; 

• Am participat la sedintele de  fond funciar; 
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• Am verificat un nr. de aproximativ 250 dosare privind coeficientul de reducere de 
10%; 

• Am participat la intrevederile organizate la Prefectura Judetului Ilfov si O.C.P.I. 
Ilfov pentru solutionarea dosarelor inregistrate la aceste institutii. 
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COMPARTIMENTUL URBANISM, CADASTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII  

 

Biroul de urbanism si cadastru al primariei Stefanestii de Jos , a desfasurat urmatoarele activitati 
pentru anul 2017 : 

• Redactarea unui numar de 289 certificate de urbanism; 
• Redactarea unui numar de 138 autorizatii de construire ; 
• Redactarea de planuri parcelare si transmiterea catre O.C.P.I. ILFOV; 
• Depunerea de dosare de cadastru si intabulare, extrase de C.F, planuri de incadrare in 

zona, ortofotoplanuri si a altor documente necesare pentru intabularea terenurilor si 
constructiilor sau autorizarea lucrarilor de construire apartinand Comunei Stefanestii de 
Jos; 

• Verificarea si sanctionarea dupa caz a eventualelor lucrari de construire demarate pe raza 
localitatii Stefanesti de Jos  de persoane fizice sau de persoane juridice fara detinerea 
autorizatiei de construire,  impreuna cu lucratorii biroului de Politie Locala Stefanestii de 
Jos; 

• Verificarea si eliberarea Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor apartinand 
Comunei Stefanestii de Jos, persoanelor fizice sau juridice de pe raza localitatii;   

• Raspunsuri si explicatii la solicitarile cetatenilor comunei Stefanestii de Jos privind 
obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament electric / gaze naturale; 

• Punerea la dispozitia cetatenilor a schitelor necesare obtinerii certificatelor si 
autorizatiilor pentru bransament electric / gaze naturale; 

• Raspunsuri la eventualele adrese , reclamatii , solicitari venite prin registratura comunei 
Stefanestii de Jos; 

• Verificarea din punct de vedere cadastral al dosarelor pentru obtinerea ordinului 
prefectului; 

• Refacerea in format digital a lucrarii de Inventariere a terenurilor conform Legii 
nr.165/2013 a comunei Stefanestii de Jos si transmiterea catre O.C.P.I. ILFOV; 

• Vectorizarea din punct de vedere cadastral prin ortofotoplan a drumurilor apartinand 
Comunei Stefanestii de Jos . 
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA (SPAS) 

Asistenta sociala reprezinta ansamblul de masuri prin care se asigura prevenirea, limitarea 
sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera 
marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane. 

Serviciul public local de asistenta sociala are rolul de a identifica si solutiona problemele 
sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei copiilor, adultilor, varstnicilor si familiei. 

Avand in vedere activitatea desfasurata in anul 2017 de catre SPAS Stefanestii de Jos, se 
desprind urmatoarele tipuri de activitati intreprinse: 

Intocmirea si transmiterea urmatoarelor dosare lunar, catre Agentia Judeteana pentru plati 
si inspectie sociala Ilfov: 

• In temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
republicata, modificata si completata ulterior, SPAS a primit si verificat 66 de dosare 
de la solicitantii acestui drept, iar ulterior au fost transmise lunar la A.J.P.S. Ilfov pe 
baza de borderou; 

• In conformitate cu prevederile OUG  111/2010 privind concediul si indemnizatia 
lunara pentru cresterea copilului, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, 
SPAS  a primit si verificat un numar de 114 dosare care au fost transmise si predate  
lunar catre A.J.P.I.S. Ilfov pe baza de borderou; 

• Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si 
completarile ulterioare, SPAS a primit, verificat, monitorizat si luat in evidenta iar 
ulterior au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Ilfov pe baza de borderou; 

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile 
ulterioare, SPAS  a primit, verificat, monitorizat si luat in evidenta iar ulterior au fost 
transmise lunar la A.J.P.I.S. Ilfov pe baza de borderou. 

Acordarea ajutoarelor financiare conform legii, intocmind un numar de 36 dispozitii ale 
primarului comunei Stefanestii de Jos, vizate de secretarul comunei: 

• Acordarea unui numar de 21 dispozitii ajutoare deces pentru fiecare caz in parte se 
intocmeste documentatia necesara acordarii acestei forme de ajutor; 

• Acordarea unui numar de 15 ajutoare de urgenta pentru fiecare caz in parte se intocmeste 
documentatia necesara acordarii acestei forme de ajutor: primirea, verificarea 
documentatiei si efectuarea anchetelor sociale. 

Eliberarea de adeverinte si documente privind prestatii sociale: 

• Un numar de 20 adeverinte referitoare la Legea  416/2001 fiind necesare in diferite 
situatii; 

• Un numar de 95 adeverinte si anchete sociale pentru diverse tipuri de bursa scolara; 
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Intocmirea si transmiterea documentelor necesare in vederea eliberarii legitimatiilor de 
transport: 

• Pe parcursul  anului 2017 au fost eliberate 154 de legitimatii de maxi-taxi pentru elevi si 
studenti. Acest lucru a implicat primirea, verificarea, corespondenta cu S.C. Millenium 
Expo 2000 S.R.L. si predarea legitimatiilor catre beneficiari. 

• Pregatirea documentatiei in vederea emiterii dispozitiilor primarului privind incadrarea in 
gradul de handicap: 
beneficiari de indemnizatie lunara de insotitor in numar de 50 beneficiari; 

•  primirea si verificarea documentatiei beneficiarilor de indemnizatii de handicap grav, 
accentuat si mediu; 

• intocmirea dispozitiilor in numar de 50; 
• acordarea acestor beneficii sociale fie la dosarele noi, fie la cele existente a caror 

valabilitate  a certificatului de handicap a expirat. 

Achete sociale cu privire la diverse adrese judecatoresti: 

• 37 anchete sociale cu privire la incredintarea  minorului in urma divortului dintre parinti; 
• monitorizare program de vizitare minor; 
• anchete sociale cu privire la monitorizarea minorilor aflati in plasament; 

 Participarea la campania anuala POAD: 

• Crearea tabelelor diferentiate pe tipuri de persoane beneficiare in vederea acordarii 
alimentelor POAD; 

• Distribuirea alimentelor catre beneficiari: 
• 2280 de pachete; 
• 1140 de persoane; 
Efectuarea de anchete sociale si consilierea in vederea prezentarii in cadrul comisiei judetene 

de expertiza medicala: 
• 97 anchete sociale efectuate pentru persoane adulte; 
• 14 anchete sociale efectuate pentru minori; 

Efectuarea de verificari si rapoarte statistice prezentate D.G.A.S.P.C. Ilfov: 

• numar copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate; 
• persoane fara adapost; 
• copii aflati in situatie de risc; 
• acorduri de primire indemnizatii de insotitor; 

Intocmire documentatie si monitorizare beneficiari prestatii sociale: 

     Alocatii de sustinere a familiei: 
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• 80 dosare in evidenta, dintre care 19 dosare  inregistrate si aflate in plata in anul 2017-
2018; 

• pregatirea documentatiei pentru emiterea a 58 de dispozitii si referate necesare prestatiei  
sociale  
 
 Ajutorul social: 

• 29 dosare in evidenta, dintre care 6 dosare inregistrate si aflate in plata in anul 2017-
2018; 

•  pregatirea documentatiei pentru emiterea a 28 de dispozitii si referate; 
• Dosare ajutoare incalzire primite si inregistrate in anul 2017-2018: 36 dosare; 
• pregatirea documentatiei pentru emiterea a 15 dispozitii si referate; 

Efectuarea verificarilor in vederea eliberarii la cerere a caracterizarilor necesare in instanta in 
numar de 8. 

Pe tot parcursul anului 2017, SPAS Stefanestii de Jos a asigurat zilnic informarea si 
consilierea cetatenilor din comuna Stefanestii de Jos, iar acest lucru a fost facut chiar si in afara 
orelor de program cu publicul, avand in vedere nevoile speciale ale comunitatii.  
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

 

        Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al comunei Stefanestii 
de Jos este organizat ca serviciu distinct in subordinea consiliului local al comunei Stefanestii de 
Jos , conform Hotarararii Consiliului Local nr. 28/03.07.2013, avand la baza art. 1 alin. (1) din 
Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor 
publice comunitare de evidentă  a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pentru 
punerea in aplicare a prevederilor actelor normative, ordinelor, dispozitiilor si instructiunilor care 
reglementeaza activitatea de evidentă a persoanelor si stare civila. 
 Conform Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului, aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local al Comunei Stefanestii de Jos nr. 28/03.07.2013, serviciul isi 
desfasoară activitatea in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, 
exclusiv pe baza si in executarea legii. 
 Activitatea s-a realizat în baza planului de masuri si activitati trimestriale al serviciului 
public comunitar local de evidenta a persoanelor, unde au fost prevazute sarcini cu termen si 
responsabilitati concrete vizand in principal exercitarea competentelor ce ii sunt conferite prin 
lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de 
evidenta a persoanelor in sistem de ghiseu unic. 
 Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, scopul analizei anuale este legat de 
reliefarea rezultatelor activitatii S.P.C.L.E.P Stefanestii de Jos, luand in considerare activitatile 
specifice, asa cum sunt ele prevazute in Planurile de masuri si activitati. 
 Astfel, pe linie de management s-a asigurat reprezentarea serviciului in relatia cu, 
Consiliul Local. In considerarea relatiilor cu structurile din cadrul primariei, in cursul 
trimestrului IV din anul 2017 au fost continuate demersurile pentru renovarea si reconfigurarea 
sediului serviciului pe baza Ghidului privind amenajarea/ dotarea minimala a spatiilor in care isi 
desfasoara activitatea Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor, emis 
conform Dispozitiei Directorului D.E.P.A.B.D. nr. 3724475/03.12.2013.  
 De asemenea, scopul concretizarii acestor demersuri este legat si de importanta 
acordata desfasurarii activitatii lucratorilor in conditii care sa asigure respectarea articolului 37 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si deservirea in 
conditii optime a cetatenilor care se adreseaza serviciului. 
 De asemenea, in relatia cu formatiunea locala de politie din cadrul M.A.I. - I.G.P.R. a 
fost reiterata importanta intensificarii activitatilor, mai ales pe linia punerii in legalitate a 
cetatenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate in termenul legal, conform 
Planurilor comune de masuri D.E.P.A.B.D. - I.G.P.R. in vigoare. Listele si invitatiile pentru 
persoanele avand actele de identitate expirate s-au trimis catre Politia Locala, pe baza de proces 
verbal, astfel incat lucratorii respectivi sa trimita invitatiile aferente. De asemenea, s-au solicitat 
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verificari in teren pentru anumite persoane, pentru a le confirma identitatea si faptul ca locuiesc 
la adresa declarata, in lipsa actelor de stare civila si a expirarii sau pierderii actului de identitate.  
 S-au prelucrat Analizele situatiilor privind punerea in legalitate pe linie de stare civila si 
de evidenta a persoanelor a asistatilor si minorilor institutionalizati in unitatile sanitare si de 
protectie sociala primite de la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de 
date in fiecare trimestru, si Analizele activitatilor de control pe linie de evidenta a persoanelor 
efectuata in semestrul I si semestrul II de catre DGEPMB/SPCJEP la nivelul serviciilor publice 
comunitare locale de evidenta a persoanelor aspectele prezentate fiind insusite pentru a se evita 
situatiile similare pe viitor.  
 La momentul primirii au fost prelucrate urmatoarele, acte si dispozitii care sunt folosite 
de lucratori in activiatea specifica de eliberare a actelor de identitate si 
utilizare/actualizare/modificare a bazelor de date: 

• Dispozitia DEPABD privind desfasurarea activitatilor pentru punerea in legalitate a 
cetatenilor care detin acte de identitate al caror termen de valabilitate a expirat in 
perioada 2014-2015. Intrucat prevederile art. 2 (1) din dispozitia sus mentionata nu au 
fost respectate – la nivelul serviciului nostru nu s-a primit niciun raport de verificare de la 
politistii de ordine publica, am facut adresa de verificare in teren a persoanelor restantiere 
catre Politia Locala din cadrul Primariei Stefanestii de Jos, prin adresa 15066/11.05.2017. 
S-a primit raspuns prin 3993/24.05.2017, ocazie cu care  s-a constatat ca din cele 9 
persoane care figurau ca restantieri pe perioada 2014-2015, 2 persoane nu mai locuiesc pe 
raza localitatii, 5 persoane sunt plecate din tara, la 1 persoana i s-a adus la cunostinta sa 
se prezinte pentru preschimbarea actului de identitate, iar la o adresa nu exista niciun 
imobil. S-au operat mentiunile respective in baza de date, urmand a comunica raportarea 
la data stabilita prin dispozitie. Ulterior, s-au primit procesele verbale de verificare in 
teren efectuate de catre Postul de Politie Stefanestii de Jos, in baza protocoalelor existente 
intre DEPABD si IGPR, rezultatul fiind acelasi cu verificarile efectuate de lucratorii de la 
Politia Locala.  

• Dispozitia DEPABD pentru aprobarea Metodologiei comune privind procedura de 
colectare, actualizare si stergere a datelor din si in Registrul persoanelor cu identitate 
declarata, metodologie existenta in vigoare printr-un protocol incheiat intre IGPR si 
DEPABD. 

• Indrumarea DEPABD referitoare la elementele vizuale si de siguranta ale certificatelor de 
cetatenie eliberate de Autoritatea Nationala de Cetatenie incepand cu 21.11.2016. In baza 
acestei indrumari, toate persoanele care se prezinta cu dobandirea cetateniei romane au 
actele verificate si comparate conform dispozitiilor primite. 

• Indrumarea DEPABD cu privire la documentele de atestare a statutului civil pentru 
persoane cu cetatenie canadiana, care trebuie prezentate de acestea in cazul in care se 
casatoresc pe teritoriul Romaniei. 
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• Instructiunile DEPABD - IGPR privind desfasurarea activitatilor comune pe linie de 
evidenta a persoanelor si a pasapoartelor pentru solutionarea cererilor de eliberare a 
actelor de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania.  

• Indrumarea DEPABD referitoare la caracteristicile certificatelor de stare civila eliberate 
de autoritatile din Irlanda;  

• Indrumarea DEPABD referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cetatenii 
din Maroc pentru a se putea casatori pe teritoriul Romaniei; 

• Indrumarea DEPABD cu privire la eliberarea certificatelor de deces si a unor fotocopii 
ale documentelor primare in baza carora au fost inregistrate actele de stare civila; 

• Procedura de lucru privind modul de completare a cartii provizorii de identitate, 
impreună cu Dispozitiile din sectiunea 5 din HG 1375/2006; 

• OUG 97/2005 – dispozitiile referitoare la actele de identitate pierdute, distruse sau furate, 
care sunt nule de drept, conform legislatiei in vigoare; 

• Dispozitia DEPABD referitoare la completarea specimenelor de semnaturi privind 
Apostila de la HAGA; 

• Procedurile de sistem referitoare la inscrierea mentiunii de stabilirea resedintei, procedura 
privind elibereare CIP, procedura privind modul de lucru si completare a CIP si 
eliberarea CI; 

• Normele metodologice si de aplicare unitara a dispozitiilor privind evidenta, domiciliul si 
resedina si eliberarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, aprobate prin HG 
1375/2006; 

• Instructiunile privind reglementarea activitatilor cu caracter operator desfasurate de 
serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si a modului de completare 
a CIP; 

• Dispozitia DEPABD referitoare la diverse aspecte privind solutionarea cererilor pentru 
eliberarea actelor de identitate ca urmare a dobandirii cetateniei romane si a schimbarii 
domiciliului din strainatate in Romania;  

• Dispozitia DEPABD referitoare la prevederile legale privind notarea imobilului in cartea 
funciara ca locuinta a familiei;  

• Dispozitia DEPABD – IGPR referitoare la desfasurarea activitatilor pentru punerea in 
legalitate a cetatenilor care detin acte de identitate al caror termen de valabilitate a 
expirat; 

• Dispozitie DEPABD referitoare la modul de implementare a datelor in activitatea de 
eliberare CI;  

• Indrumarea DEPABD referitoare la certificatele de cetatenie eliberate de misiunile 
diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei; 

• Dispozitie DEPABD referitoare la modul de actualizare RNEP – SNIEP;  
• Procedura privind atributiile si responsabilitatile personalului institutiilor, unitatilor si 

structurilor teritoriale din domeniul evidentei persoanei si adminstrarea bazelor de date, 
pe linia distribuirii si intocmirii evidentei cantitative a stocurilor si consumurilor pentru 
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bunurile materiale necesare producerii cartii de identitate si a cartii de alegator, a 
circuitului documentelor justificative privind miscarile si consumurile acestor bunuri 
materiale, a constatarii rebuturilor si diminuarii numarului acestora.   

• Îndrumarea nr. 8 din data de 12.10.2017 cu privire la interpretarea si punerea în aplicare a 
dispozitiilor OUG 65/2017 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 
21/1991, in vederea insusirii si punerii in aplicare a celor stabilite prin aceasta.  

 Prin intermediul Politiei Locale Stefanestii de Jos s-au inmanat invitatiile pentru 
persoanele restantiere pe tot parcursul anului 2017, trimestrial  –un total de 259 de invitatii. 
Dintre persoanele invitate, o buna parte s-au prezentat pentru schimbarea actelor de identitate. 
 A fost asigurata legătura permanenta cu S.P.C.E.P. Ilfov si B.J.A.B.D.E.P. Ilfov in 
vederea desfasurarii conform prevederilor legale a activitatii serviciului. Pentru insusirea 
legislatiei ce reglementeaza activitatea serviciului, s-a pus accent pe studierea legislatiei si 
aprofundarea cunostitelor in activitatea pe care o desfasoara lucratorii. 
              Pe linie de evidenta a persoanelor s-a avut in vedere punerea in aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedina si actele de identitate ale cetatenilor 
români cu toate modificările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, 
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si aplicarea intocmai a ordinelor, 
dispozitiilor si instructiunilor pe linia regimului de evidenta a persoanelor. 
 In perioada analizata, un numar de 1046 de persoane au fost puse in legalitate, dintre 
care 308 persoane restante din anii anteriori. Au fost verificate în R.N.E.P. 1450 de persoane si 
au fost trimise un număr de 259 invitatii cetatenilor cu acte de identitate expirate.  
                De asemenea, au fost eliberate un număr de  19 carti de identitate provizorii pentru 
lipsa dovada domiciliului si lipsa locuinta, pentru lipsa certificate stare civila /hotarare divort, si 
pentru C.R.D.S. cu resedinta in Romania. 
 Au fost eliberate un numar de 1046 acte de identitate, asigurandu-se preluarea corecta a 
datelor din documentele primare inscrise in actele prezentate dupa cum urmeaza׃ 

•    Intre 14 şi 18 ani au fost eliberate un număr de 68 C.I. 
• Peste 18 ani au fost eliberate 1 C.I. 
• La expirarea valabilitatii au fost eliberate 308 C.I. 
• La schimbarea numelui au fost eliberate 58 C.I. 
• La schimbarea domiciliului au fost eliberate 358 C.I. 
• In urma pierderii au fost eliberate 94 C.I. 
• In urma schimbarii numelui prin divort - 7 C.I. 
• La dobandirea cetateniei romane – 13 C.I.  
• La schimbarea domiciliului din strainatate in Romania – 18 C.I.  
• Alte cazuri – 83 C.I. 
• Acte deteriorate – 0 C.I. 
• Preschimbare B.I. - 20 
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• Vize de resedinta - 18  
  Nu se mai elibereaza carti de alegator, insa au fost aplicate un număr de 18 de vize de 
resedinta. A fost actualizat Registrul Judetean de Evidenta a Persoanelor pe baza comunicarilor 
de nastere – 223 persoane, a comunicarilor de deces - 45, a comunicarilor de casatorie – 70 și 8 
comunicare divort. Au fost efectuate 1752 verificari pentru unitatile M.A.I. si alte institutii / 
persoane fizice si a fost actualizata baza de date pentru 187 de copii sub 14 ani care si-au 
schimbat domiciliul impreună cu parintii. 
  Au fost întocmite procesele-verbale de scadere din gestiune a cartilor de identitate 
provizorii. S-au asigurat securitatea si legalitatea documentelor si informatiilor cu caracter secret, 
precum si protectia datelor cu caracter personal. 
 A fost intocmita arhiva pentru toate documentele preluate in anul 2017, impărtita pe 
categorii, astfel cum trebuiesc pastrate pe termene diferite de arhivare.  
                Au fost solutionate diverse cereri de verificare de persoane in conformitate cu Legea 
677 / 2007 privind prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, atat 
pentru institutii, cat si pentru persoane fizice, cu respectarea dispozitiilor in vigoare.  
 S-au făcut verificari de specialitate in baza de date S.N.I.E.P. in urma solicitarilor 
primite de la Serviciul de Stare Civila pentru solutionarea diverselor dosare de transcriere a 
actelor de stare civila, respectiv certificate de nastere, casatorie sau deces.  
               De asemenea, s-au efectuate verificari în S.N.I.E.P. pentru stabilirea domiciliilor in 
urma solicitarilor primite de la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos. 
  In cadrul activitătilor pe linie de informatica s-a pus accent pe necesitatea preluarii in 
mod corect a datelor privind persoanele fizice preluate din documentele primare si comunicari 
ale ministerelor sau autoritatilor centrale si locale, in vederea actualizarii  Registrului Judetean de 
Evidenta a Persoanelor. De asemenea, s-a avut in vedere operarea intocmai în R.J.E.P. a datei de 
inmanare a actelor de identitate. S.P.C.L.E.P. Stefanestii de Jos a colaborat în permanentă cu 
B.J.A.B.D.E.P. Ilfov si cu SPCEP Ilfov pentru rezolvarea operativa a neconcordantelor din 
bazele de date. 
    Au fost executate activitatile pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare 
si evidentierea incidentelor de aplicatie. 
  S-a actualizat baza de date in permanenta cu mentiunile operative, comunicate de catre 
judecatorii sau parchetele de pe langa judecatorii sau alte institutii în domeniu, astfel incat 
situatia persoanelor sa fie clara si concisa din punct de vedere legal.  
              S-a actualizat Registrul electoral permanent in baza comunicărilor de deces primite de la 
Serviciul de Stare Civila Stefanestii de Jos, persoanele decedate fiind radiate din listele electorale 
permanente, acestea fiind totodata operate si in baza de date SNIEP pentru actualizarea 
informatiilor.  
  S-au făcut verificarile necesare la serviciile de specialitate pentru persoanele care au 
dobandit cetatenia romana si au depus cerere pentru eliberarea unui act de identitate, sau pentru 
persoanele care si-au schimbat domiciliul din strainatate in Romania.  
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  S-au solutionat problemele tehnice aparute in urma fluctuatiilor de curent, care au dus 
la distrugerea router-ului, fiind necesar deplasarea acestuia la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale in vederea depanației specifice si refacerea legaturilor aferente pentru buna functionare 
a aplicatiilor ce ruleaza in momentul accesarii bazelor de date. 
               Calculatoarele pe care exista aplicatia pentru rularea bazelor de date au fost transportate 
la BJABDEP ILFOV pentru actualizare si reparatii in situatiile necesare.  
  Pentru fiecare persoana care a depus o cerere de eliberare a actului de identitate, s-a 
verificat dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat, 
ori din alt document emis de institutii sau autoritati publice (pasaport, permis, etc) in cazul celor 
care au pierdut actul de identitate. Aceasta imagine a fost comparata de fiecare data cu imaginea 
existenta in baza de date.  
                De asemenea, s-au verificat documentele prezentate impreuna cu corectitudinea datelor 
inscrise de solicitante pe cererea pentru eliberea actului de identitate. Daca actele au corespuns, 
s-a inscris mențiunea ”conform cu originalul” pe actele oprite, au fost datate si semnate, iar 
originalele au fost restituite.  
  Conform legislatiei in vigoare, daca solicitantul nu este proprietar, este necesara 
prezenta proprietarului pentru a semna la rubrica aferenta ca este de acord cu cererea 
solicitantului. In anumite situatii, au fost prezentate procuri pentru stabilirea domiciliului sau 
resedintei, contracte de mandat incheiate in forma autentica – la notariat, contracte de inchiriere 
inscrise la Administratia Financiara sau la sediul firmelor detinatoare, contracte de vanzare-
cumparare precum si adeverinte de ROL.  
  Fiecare cerere a fost inregistrata in registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de 
identitate si pentru stabilirea resedintei, cu numerele din secventa alocata din plaja de numere 
primite de la Primaria Stefanestii de Jos. Imaginile solicitantilor au fost preluate pentru fiecare in 
parte si cererile au fost completate la rubricile aferente activitatilor desfasurate.   
  Fiecare persoana a fost verificata in evidentele specifice – evidenta operativa, evidenta 
informatica, evidenta manuala, precum si in evidentele centrala si locala. Unde a fost necesar, s-
au solicitat extrase pentru uzul oficial de pe actele de nastere, pentru solutionarea in timp 
favorabil a cererilor depuse.  
  Actele preluate – certificatele de nastere, certificatele de casatorie si certificatele de 
deces (acolo unde a fost cazul) au fost verificate in baza de date, si au fost corectate in toate 
cazurile in care au fost identificate date preluate eronat. Imaginile preluate au fost asociate cu 
datele solicitantului existente / actualizate în baza de date, impreuna cu datele de stare civila si 
domiciliu, ducând la finalizare operațiunile informatice necesare actualizării componentei 
SNIEP.  
  Zilnic s-au creat loturi de productie a cartilor de identitate, care sunt produse (tiparite) 
la nivelul BJABDEP Ilfov, operatiune care necesita deplasarea de cel putin doua ori pe 
saptamana pentru ridicarea actelor de identitate. 
  Pentru toate actele care au fost inmanate titularilor, s-a actualizat zilnic baza de date cu 
informatia respectiva, astfel încat in SNIEP sa se regaseasca actul de identitate activ (eliberat).  
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  Pentru notificarile care s-au primit de la nivelul Inspectoratelor de Politie, Judecatorii, 
Parchete sau Curtea de Apel, au fost implementate mentiunile operative transmise ( arest, arest 
preventiv, control judiciar, interzicerea parasirii tarii, etc.) cu celeritate, astfel incat datele sa 
reflecte situatia de fapt a persoanei vizate.  
  Dupa ce se implementeaza toate informatiile asociate actelor de stare civila si 
domiciliu, pentru persoanele care si-au restabilit domiciliul din strainatate in Romania li s-a 
anulat pasaportul romanesc pe care figura mentiunea ”domiciliul in” strainatate si s-au efectuat 
operatiuni specifice de transmitere a comunicarii de restabilire a domiciliului catre serviciile care 
au emis pasapoartele respective prin posta speciala. Aceste comunicari au un termen de maxim 2 
zile de la momentul eliberarii actului de identitate si persoana trebuie verificata cu atentie atat in 
baza de date SNIEP cat si in baza de date de la serviciile de pasapoarte, pentru a preintampina 
eliberarea unui act de identitate romanesc unei persoane care deja a solicitat eliberarea unui 
pasaport CRDS.  
             Pentru persoanele care au dobandit cetatenia romana, la eliberarea actului de identitate 
li se solicita predarea permisului de sedere temporara sau prelungita emis de una din structurile 
Inspectoratului General pentru Imigrari, respectiv un serviciu pentru imigrari, astfel incat acest 
document sa fie remis emitentului intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare, tot prin posta 
speciala.  
            Pe linie de secretariat, analiza-sinteza si relatii cu publicul s-au realizat: inregistrarea 
si tinerea evidentei ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, asigurarea repartizării acestora in 
cadrul serviciului, inregistrarea si tinerea evidentei agendelor de lucru, a caietelor de invatamant 
profesional, a registrelor. La nivelul serviciului nu au fost comunicate note telefonice si nu au 
fost solicitari de audiente sau de informatii de interes public conform Legii nr. 544/2001.  

  Pe Legea 677/2007 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date au fost inregistrate 46 cereri, pentru Serviciul 
de Taxe si Impozite din cadrul Primariei Stefanestii de Jos, solicitari de verificare pentru 
solutionarea unor dosare de transcriere acte de stare civila de la Serviciul de Stare Civila din 
cadrul Primariei Stefanestii de Jos, solicitari din partea persoanelor fizile – adeverinte necesare 
pentru diverse institutii si o solicitare verificare din partea G.S.L. Stefanestii de Jos.  
  Sintezele si analizele intocmite, conform termenelor prevazute, au fost transmise catre 
Primaria Comunei Stefanestii de Jos pentru aprobare, apoi catre Serviciul Public Comunitar de 
Evidenta a Persoanelor Ilfov. 
                  In anul 2017 lucratorii S.P.C.L.E.P. Stefanestii de Jos si-au desfasurat activitatea 
conform legislatiei si instructiunilor in vigoare, dand  dovada de seriozitate si calitati morale, 
prestand lucrari de buna calitate. 
  Si pe viitor se impune ca intreg colectivul sa dea dovada de inalt profesionalism atat 
pentru realizarea sarcinilor de serviciu cat si in relatiile cu cetatenii, asigurand primirea si 
inregistrarea cererilor si petitiilor acestora si urmarind rezolvarea acestora in termenul legal, 
preum si primirea in audienta a cetatenilor. 
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STAREA CIVILA  

 

 In anul 2017 la compartimentul  de stare civila s-au inregistrat urmatoarele acte : 

        Acte de nastere – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei Stefanestii 
de Jos , Jud. Ilfov: 

- 15 acte: ( in 2 exemplare ) din care : 

a) 1 act de nastere; 

b) 1 adoptie; 

c) 13 transcrieri certificate si extrase de  nastere pentru cetatenii straini. 

         In urma actelor inregistrate, au fost intocmite si  trimise la Evidenta Populatiei  
Stefanestii de Jos in termen de 10 zile de la data inregistrarii fiecarui act de nastere : 15 adrese de 
inaintare + 15 comunicari  de nastere si 15 adrese inaintare + 15 extrase de  nastere .  

Pentru actul de nastere ( adoptie) s-a intocmit si trimis comunicare de nastere la locul de 
nastere al minorei . 
       La Directia de Statistica a Judetului Ilfov au fost intocmite si  trimise 15 buletine 
statistice de nascuti,   avand ca termen data de 5 ale lunii. 

 S-au eliberat la cerere in urma inregistrarii nasterii 15 certificate de nastere, pentru 
persoanele nascute intre ani 1980 – 2017 oficiul de stare civila a atribuit Codurile Numerice 
Personale.  
    Acte de casatorie – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei Stefanestii 
de Jos , Jud. Ilfov: 

- 56 acte ( in 2 exemplare) din care: 

a) 54 acte de casatorie;  

b) 2 transcrieri certificate si extrase de casatorie pentru cetatenii straini; 

     Dupa inregistrarea cererii  de casatorie s-a  intocmit  publicatia de casatorie 1 exemplar la 
dosar , 1 exemplar la avizier, 1 exemplar la Primaria de domiciliu  pentru fiecare dintre soti  si 1 
exemplar pentru publicarea pe  site-ul Primariei  comunei Stefanestii de Jos. 

  In urma actelor inregistrate, au fost intocmite si  trimise in termen de 10 zile de la data 
inregistrarii fiecarui act de casatorie: 56  adrese de inaintare + 56 extrase de casatorie la Evidenta 
Populatiei  de domiciliu pentru fiecare persoana casatorita si 2 extrase de casatorie + 2 adrese de 
inaintare la Notariat privind regimul matrimonial de separare de bunuri. 
      La Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale – Infonot  au fost  
intocmite si trimise 56 de adrese de inaintare + 56 extrase de casatorie. 

La Directia de Statistica a Judetului Ilfov au fost intocmite si  trimise 56 de  buletine 
statistice de  casatorie, avand ca termen data de 5 ale lunii. 
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       Dupa intocmirea actelor de casatorie s-a operat o mentiune ( termen rezolvare 10 zile de 
la incheierea casatoriei) pe actul de nastere la persoana nascuta in Comuna Stefanestii de Jos- 
Judetul Ilfov.  

Au fost intocmite si  trimise 107 mentiunii la locul nasterii pentru fiecare persoana care a 
incheiat casatoria. 
      In urma actelor de casatorie inregistrate au fost eliberate 56 de certificate de casatorie. 

Acte de deces  – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei Stefanestii de 
Jos , Judetul Ilfov: 

- 48 acte (in 2 exemplare ); 
  In urma actelor inregistrate, au fost trimise in termen de 10 zile de la data inregistrarii 

fiecarui act de deces 48 de borderouri cu buletinul de identitate / carte de identitate la Evidenta 
Populatiei de domiciliu pentru fiecare persoana decedata.  
       La Evidenta Populatiei Stefanestii de Jos, au fost intocmite si  trimise 48 de borderouri cu 
persoanele decedate ( avand ca termen 1 zi ) pentru a  radia persoanele decedate din listele 
electorale. 
        La Directia de Statistica a Judetului Ilfov au fost intocmite si  trimise 48 de buletine 
statistice de  deces,   avand ca termen data de 5 ale lunii. 
        Dupa intocmirea actelor de deces  s-au  operat 62 de mentiuni ( termen rezolvare 10 zile de 
la incheierea decesului ) pe actele de nastere si casatorie ale comunei Stefanestii de Jos, Judetul 
Ilfov.  
       S-au intocmit si trimis  24 de mentiuni pentru persoanele decedate in comuna Stefanestii de 
Jos, nascute si casatorite in alte localitati. 
       Pentru minorul decedat  s-a intocmit și trimis  adresa de inaintare + comunicare de nastere 
de  modificare la Evidenta Populatiei Stefanestii de Jos. 
       In urma actelor  de deces inregistrate  au fost eliberate 48 de certificate de deces . 
       Au fost primite, operate si trimise 300 de mentiuni la alte Primării din  tara, avand ca termen 
10 zile de la inregistrarea fiecarei mentiuni.  

 Acte transcriere ( nastere + casatorie):  

        Cetatenii  care au dobandit cetatenia romana  si cetateni romani care au incheiat acte de 
starea civila in strainatate au depus  la starea civila cerere pentru transcrierea certificatelor 
/extraselor de stare civila/ extraselor multilingve ale actelor de stare civila.  Dosarele  au fost 
solutionate la ultimul domiciliu al celor care au solicitat transcrierea actelor de stare civila.                
Dosarele de transcriere ( nastere + casatorie)  au fost intocmite in dublu exemplar in numar de 30 
de dosare,  un numar de 15 dosare au fost intocmite pentru SPCEPJ-ILFOV- starea civila si 15 
dosare pentru Primaria comunei Stefanestii de Jos, Ilfov- starea civila.  
       S-au intocmit si trimis catre Evidenta Populatiei 25 de  adrese  ( in dublu exemplar) pentru 
verificarea persoanelor care au depus dosarele de transcriere. 
       S-au intocmit și trimis  15 rapoarte cu propunere de aprobare  si 15 adrese de inaintare ( in 
dublu exemplar )  la  S.P.C.E.P.J.-ILFOV. 
       S-au intocmit  15 referate aprobate de catre Domnul Primar , pentru a putea inregistra actele 
de nastere si casatorie. 
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     Rectificare act de casatorie:  

1 dosar ( in 2 exemplare): 

- La rectificarea actului de casatorie s-a intocmit  si  trimis adresa de  solicitare extras de 
casastorie de la S.P.C.E.P.J. ILFOV – starea civila ( act de casatorie  exemplarul 2 ); 

- S-a intocmit  si trimis adresa de   solicitare extras de nastere de la Primaria Sectorului 2 – 
starea civila ( act de nastere  exemplarul1); 

-  S-a intocmit  si trimis adresa de solicitare extras de nastere de la Directia Generala de 
Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti ( act de nastere  exemplarul 2 ); 

- S-a intocmit   extras de casatorie ( act de casatorie exemplarul 1) de catre  Primaria 
comunei Stefanestii de Jos - starea civila. 

- S-a intocmit referat catre S.P.C.E.P.J. ILFOV- starea civila pentru a dispune avizarea 
rectificarii actului de casatorie exemplarul 1 si 2  ale Primariei comunei Stefanestii de Jos 
- Jud. Ilfov. 

      Dosarele  de rectificare a actului de casatorie  exemplarul 1 si 2 au fost trimise la 
S.P.E.C.E.P.J. ILFOV  pentru a obtine aprobare. 
     Dupa aprobarea dosarului de rectificare de catre S.P.C.E.P.J. ILFOV – starea civila, Domnul 
Primar  a emis dispozitie pentru rectificarea actului  de casatorie exemplarul 1 si 2. 

 In urma dispozitiei s-a  operat mentiunea de rectificare pe marginea actului exemplarul 1 si 
2. 

Recunoastere minor ( act inregistrat): 

      Declaratia pentru recunoasterea minorului s-a intocmit pentru a se stabili numele de familie 
al minorului, declaratia  a fost data in fata ofiterului de stare civila. 
       In urma declaratiei s-a retras certificatul de nastere al minorului si s-a eliberat un nou 
certificat de nastere. 
     S-a operat mentiunea pe marginea actului de nastere a minorului , exemplarul 1 si 2. 
     S-a intocmit si trimis adresa de inaintare + comunicare de modificare de nastere la Evidenta 
Populatiei - Stefanestii de Jos. 
      Inregistrare divort pe cale administrativa – 1 dosar  

        Dupa 30 de zile de la depunerea  dosarului de divort s-a intocmit si trimis adresa ( raspuns 
in aceeasi zi ) la S.P.C.E.P.J. ILFOV- starea civila , pentru a repartiza un numar pentru 
certificatul de divort, s-a intocmit certificatul de divort  in 3 exemplare ( 1 exemplar  s-a  depus 
la  dosarul de divort si 2 exemplare s-au  inmanat sotilor). 

 Divorturi la Notariat si Judecatorie  – 5 dosare  
      In urma desfacerii casatoriilor la Notariat  si Judecatorie s-au operat 5 mentiuni pe actele de 
casatorie, au fost  intocmite si trimise  5  comunicari de mentiuni pentru exemplarul 2 acte 
casatorie la S.P.C.E.P.J. ILFOV- starea civila. 
    S-au intocmit si trimis 10 comunicari de mentiuni pentru actele de nastere ale sotilor. 
    S-a intocmit adresa de inaintare si copie dupa certificatul de divort la Evidenta Populatiei -
Stefanestii de Jos. 
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    La Directia de Statistica a Judetului Ilfov au fost intocmite si  trimise 5 buletine statistice de 
divort, avand ca termen data de 5 ale lunii. 

    Inregistrarea tardiva a nasterii – 4 dosare ( in 2 exemplare ) 

       Au fost intocmite 4 dosare de inregistrare tardiva  pentru persoanele care nu au fost 
inregistrate in termen de 30 de zile de la data nasterii ( major-21 de ani , minor -12 ani , minor -3 
ani , major -18 ani ). 
      In urma dosarelor depuse de inregistrare tardiva s-au facut verficari la urmatoarele Institutii 
de Stat : 

- Evidenta Populatiei – Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov - 4 adrese; 

- Postul de Politie Stefanestii de jos, Jud. Ilfov - 1 adresa; 

- Directia Cazier Judiciar – 2 adrese; 

- Directia Generala  de Pasapoarte-2 adrese; 

- Scoala Generala Stefanestii de Jos ,Jud. Ilfov- 2 adrese; 

- Asistenta Sociala Stefanestii de jos, Jud. Ilfov - 4 adrese; 

- Primaria comuna Gurbanesti – stare civila – 1 adresa; 

- Primaria Sectorului 2 – starea civila – 5 adrese; 

- Primaria Sectorului 3 – starea civila - 1 adresa; 

- Primaria comuna Adunatii- Copaceni - 1 adresa; 

- Primaria comuna Gostinari - 1 adresa; 

- Primaria Sctorului 1 – starea civila - 1 adresa; 

      Ne-am deplasat la Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino pentru a ridica in original constatatorul 
de nastere  pentru un minor. 
      S-au intocmit 4 referate in urma rezultatelor  din adresele primite pentru stabilirea identitatii  
persoanelor pentru care se solicita inregistrarea tardiva. 
     In total cele 4 dosare in dublu exemplar  contin 192 de pagini . 
Mentionam faptul ca  cele 4 dosare au fost trimise la : 

- Primaria Sectorului 2 – starea civila: 3 dosare, dintre care 2 dosare  au fost solutionate;  

-  au fost eliberate certificatele de nastere si 1 dosar este in curs de solutionare; 

- Primaria comuna Adunatii - Copaceni, starea civila - 1 dosar a fost solutionat  (a fost 
eliberat certificatul de nastere). 

 Extrase de nastere / casatorie/deces: 

  In urma adreselor Institutiilor  de Stat am  intocmit  si  trimis in regim de urgenta un 
numar de 7 extrase de nastere/ casatorie/ deces. 
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Certificate eliberate  de nastere / casatorie/ deces – la cererea Primariilor din tara si la cererea 
cetatenilor: 

- Nastere – 18 certificate;  

- Casatorie -18 certificate ; 

- Deces – 10 certificate ; 

     Ca urmare a cererilor primite de la cetateni  care au solicitat certicate de nastere/ casatorie/ 
deces , am  intocmit si trimis adrese la alte Primarii din Tara pentru eliberarea certificatelor 
solicitate  ( 16 certificate de nastere / casatorie/ deces eliberate de alte Primarii). 

        Extrase multilingve  eliberate la cerere : 

- Nastere – 2  Extrase  multilingve; 

- Casatorie - 1 Extras multilingv;  

Livrete de familie: 

- Eliberate la cerere – 10 buc; 

- Completate la cerere ( nasterea unui copil) – 5 buc; 

Transmitem lunar urmatoarele situatii: 

- Raportul de activitate de stare civila la S.P.C.E.P.J. Ilfov – starea civila avand ca termen 
data de 2 ale lunii. 

- Buletinele de statistica ( nastere / casatorie /deces/ divort ) la Directia de Statistica a 
Judetului Ilfov, avand ca teremen data de 5 ale lunii. 

- Tabel nominal cu persoanele decedate la A.J.P.I.S. Ilfov, avand ca termen data de 5 ale 
lunii. 

        Anexa 24:  

        Incepand cu  luna martie a anului 2017  au fost inregistratate 31 de cereri  pentru 
deschiderea procedurii succesorale si au fost  intocmite si eliberate 31 de sesizari  pentru 
deschiderea procedurii  succesorale.  

       Corespondenta: 

  S-au trimis prin  FAN CURIER EXPRESS si POSTA ROMANA  200 de plicuri la alte 
Institutii de Stat. 

     Avem in gestiune : 

- Certificate de nastere / casatorie/ deces; 

- Extrase multilingve de nastere / casatorie/ deces; 

- Arhiva de stare civila a comunei Stefanestii de Jos  din perioada  1914-2017; 
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( registre de nastere / casatorie/ deces): 

- 130 de stampile; 
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COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, SECRETARIAT SI ARHIVA 
 

Sarcinile indeplinite in cadrul compartimentului administrativ, secretariat si arhiva in 

anul 2017 sunt urmatoarele: 

• Inregistrarea,  repartizarea conform rezolutiilor administratorului public sau  ale 

primarului, predarea, rezolvarea si expedierea documentelor si a corespondentei primite, 

acestea constand in: adrese emise/primite de unitate de la/catre  Institutia Prefectului,  

O.C.P.I, A.N.A.F, D.G.A.S.P.C si alte institutii ale statului, precum si citatii emise de 

catre instante, procese-verbale, anchete sociale, facturi fiscale, cereri ale locuitorilor 

comunei; 

• In anul 2017 au fost alocate 10836 numere de inregistrare; 

• S-au inregistrat lucrari de corespondenta primita si emisa de unitate; 

•  Lecturarea corespondentei primite, prezentarea la conducere, inregistrarea, repartizarea 

si urmarirea rezolvarii corespondentei primite, prezentarea la semnat a corespondentei cu 

materialul de baza; 

• Transmiterea prin xerocopii compartimentelor a actelor a caror rezolvare necesita 

consultarea sau colaborarea mai multor compartimente; 

•  Pregatirea acesteia pentru expediere;  

• Expedierea prin posta se face pe baza unui borderou de expeditie, care va purta stampila 

oficiului postal unde s-au dus documentele; 

• Incasarea contravaloarei taxelor stabilite de consiliul local, sau prin lege, aplicand 

stampila cu mentiunea “Achitat” pe actele eliberate; 

• Pastrarea stampilei cu mentiunea “Intrare-Iesire”  si aplicarea pe actele corespunzatoare; 

• Probleme de protocol si relatii cu publicul: intocmirea unor planuri pentru desfasurarea in 

bune conditii a intalnirilor cu persoane din afara institutiei; 

• Primirea vizitatorilor, cunoasterea, documentarea in ceea ce priveste regulile de 

comportament si protocol specifice; 

• Preluarea si directionarea apelurilor/comunicarilor telefonice catre departamentele din 

cadrul institutiei; 

• Programarea audientelor in intervalul de timp stabilit ( joi incepand cu ora 14:00); 
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• Preluarea datelor necesare din cadrul compartimentelor institutiei in vederea actualizarii 

informatiilor de interes public afisate pe site-ul primariei comunei Stefanestii de Jos; 

• Primirea reclamatiilor si sesizarilor persoanelor, adresate direct primarului; 
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ARHIVA   

 

  In calitate de angajat  pe postul de Referent  Arhiva  si cu  atributii in domeniul   Situatii 

de Urgenta  in cadrul primariei Stefanestii de Jos, prezint activitatea mea desfasurata  pe 

parcursul  anului 2017, ca fiind urmatoarea : 

• Arhivarea dosarelor si  documentelor din anii anteriori; 

• Preluarea  documentelor de la compartimentele institutiei; 

• Ordonarea documentelor in functie de termenul  de pastrare si mutarea acestora in arhiva 

primariei; 

• In functie de cereri , scoaterea din arhiva a documentelor privind eliberarea  de copii, 

intocmirea  raspunsurilor  in urma cererilor adresate de catre persoane fizice si juridice 

• Montarea  de rafturi  pentru  stocarea cutiilor de  arhiva; 

• Distribuirea produselor de papetarie (hartie A 4, pixuri,  creioane , bilbiorafturi), cat si 

produse de curatenie; 

• Evidenta si verificarea PRAM-URILOR la scoli si cladirea primariei; 

•  Intocmirea raspunsurilor la adresele primite de catre Primarie de la diferite institutii si 

anume Prefectura, I.S.U.,  Administratia Nationala, Apele Romane, Consiliul Judetean 

Ilfov in numar de 25;  
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Biroul Politiei Locale 

        

In anul 2017 angajatii Biroului de Politie Locala au aplicat un numar de 53 de sanctiuni 
contraventionale in valoare de 68250 astfel: 

• HCL 17/2006 – 1 amenda - valoare 500 lei; 
• HCL 48/2016- 34 amenzi – valoare 60250 lei; 
• Legea 61/1991 R – 18 amenzi – 7500 lei; 

         Pe timpul serviciului de patrulare au fost legitimate un numar de 678 de persoane. Au fost 
conduse la sediul Politiei orasului Voluntari un numar de 7 persoane care au refuzat sa dea detalii 
despre identitatea lor. 
         In perioada desfasurarii cursurilor scolare lucratorii Politiei Locale au asigurat trecerile de 
pietoni pentru traversarea elevilor in siguranta si a preveni evenimente rutiere. 
         S-au efectuat curse in afara localitatii cu autoturismul de serviciu la diverse institutii: 
Trezoreria Ilfov, Prefectura Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov, A.J.P.I.S Ilfov, Apele Romane, 
D.S.P. IlFOV, C.A.S. Ilfov, O.CP.I Ilfov, I.P.J. Ilfov, ANAF Ilfov. 
         S-au distribuit plicurile pentru sedintele de consiliu apartinand consilierilor locali si s-au 
distribuit plicuri sosite prin Posta Romana de la Judecatorie, Curtea de Apel sau B.E.J., 
intocmindu-se totodata procesele verbale de afisare si trimiterea confirmarilor catre expeditori. 
         Prin dispozitia primarului s-a urmarit si verificat prezenta si modul de executare a muncii 
in folosul comunitatii a persoanelor domiciliate pe raza localitatii. De asemenea intre Biroul de 
Politie locala si Serviciul de Probatiune Ilfov exista o relatie buna de cooperare, comunicare cu 
privire la activitatile de munca neremunerata in folosul comunitatii prevazute de art. 93 al. 3 cod 
penal, persoanelor judecate de diferite instante. 
         Pe timpul iernii Politia locala a participat cu efectivele la actiuni de deszapezire, fluidizarea 
traficului si indrumarea conducatorilor auto pe trasee deschise circulatiei. 
         Activitatile comune cu Serviciul Public de Asistenta Sociala sunt anchete sociale, divorturi 
atat in comuna cat si in cartierul Cosmopolis. Activitati cu reprezentantul compartimentului 
Disciplina in constructii, dl. Sorin Dorobantu privind depistarea persoanelor care construise fara 
a poseda autorizatie de constructie, nu au teren proprietate sau obtinut prin alte mijloace. 
         Activitati commune cu S.P.C.L.E.P Stefanestii de Jos: ridicare de C.I. de la I.P.J. Ilfov, 
inmanarea de adrese cetatenilor carora urmeaza sa le expire C.I. Activitatea cu Starea Civila 
Stefanestii de Jos, carora li se asigura o buna desfasurare a activitatilor (cununie, deces) in zilele 
de sambata, duminica si sarbatori legale.  
         La solicitarea angajatilor de la S.C. Gospodarie i-am sprijinit in desfasurarea unor activitati 
de toaletare a copacilor din zona padurii Vulpache si a unor copaci de la blocul situat pe Soseaua 
Stefanesti, Nr. 7 prin dirijarea traficului rutier, interzicerea persoanelor de a se apropia de locul 
unde isi desfasoara activitatea societatea, precum si atentionarea conducatorilor sa nu parcheze in 
locurile unde au loc activitati. 
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        In perioada cand in zona padurii Vulpache s-a pietruit banda de langa padure s-a fluidizat si 
dirijat traficul pe DJ 200 Linia de Centura-Stefanesti si s-a participat la asfaltarea intrarii Fagaras 
si Campina. 
       In luna octombrie agentii Politiei locale impreuna cu autoturismul DACIA LOGAN nr. B-
14-CSP din dotarea Politiei locale au insotit pelerinii la Sfanta Cuvioasa Parascheva din Iasi. 
Mentionez ca nu au fost probleme, toti pelerinii au ajuns la domiciliu in conditii bune. 
       In cursul anului 2017 s-au efectuat actiuni mixte cu postul de Politie Stefanestii de Jos, 
pentru a preveni si preintampina cetatenii comunei de a savarsi contraventii si sanctiuni: 

• seseizari din partea cetatenilor comunei si din cartierul Cosmopolis, toate rezolvate; 
• solicitari pentru botezuri, onomastici, toate primind raspuns in termen; 
In zilele cand pe raza comunei a plouat abundant s-a patrulat si s-au supravegheat zonele 
inundabile, luandu-se masuri de evacuare a apei de pe strazi sau din curtile oamenilor, 
apelandu-se la sprijinul IGSU; EURO-APAVOL, SOCIETATEA GOSPODARIE si la 
diverse personae fizice care detin auto-vidanje. 
       S-au efectuat pande pe strazile Craiova, Rasaritului, Dudului, Mesteacanului, DJ 100, DJ 
200, pentru a depista, surprinde si identifica personae care incalca HCL NR. 48/2016 si HCL 
54/2016. 
       In anul 2017 Biroul de Politie locala a efectuat inregistrari pentru persoanele fizice si 
juridice de pe raza comunei, a utilajelor (tractoare, remorci, combine, buldoexcavatoare) 
eliberandu-le certificate de inregistrare si placute de inregistrare. 
      Pe Soseaua Stefanesti, nr. 7 se afla o persoana pe nume Ionescu Razvan care la parterul 
blocului avea spre crestere si ingrijire aproximativ 40 de caini de diferite marimi. In luna 
noiembrie a fost chemat la sediul Politiei locale unde a declarat pe propria raspundere ca 
pana la sfarsitul anului va muta toti cainii intr-o locatie achizitionata in judetul Prahova. 
     In data de 28.12.2017 un echipaj al Politiei locale s-a deplasat la domiciliul acestuia unde 
au constatat ca acesta se mutase impreuna cu cainii la Urlati. 
    In luna decembrie 2017 la solicitarea I.S.U. se comunica zilnic pana la ora 23:30 daca sunt 
persone fara adapost pe raza comunei si masurile luate. Impreuna cu Apele Romane ne-am 
deplasat in cartierul Cosmopolis de unde se deversa in balta ape reziduale in balta S.C. 
Caprioara, administrate de Pavel Gheorghe. 
    De asemenea, ne-am deplasat pe strada Rozelor, nr.58 la numitul Marin Liviu Adrian care 
a fost sesizat ca arunca in spatele casei balegar, moluz si deseuri de lemn. Ajunsi la fata 
locului impreuna cu reprezentantii Apelor Romane am constatat ca cele sesizate nu erau 
reale, drept pentru care reprezentantul Apelor Romane a incheiat un proces-verbal de 
constatare. 
 Politia locala a participat la actiunea de deratizare si dezinsectie care a avut loc pe raza 
comunei sub coordonarea Consiliului Judetean Ilfov.  
      In luna iulie impreuna cu Politia orasului Voluntari si Jandarmeria Ilfov s-a asigurat buna 
desfasurare a mitingului care a avut loc in fata primariei de numitii Ghita Gheorghe si Simion 
Adrian. 
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 In vara anului 2017 au avut loc incendii de vegetatie si a unui tractor, politia locala a 
indrumat echipajele de pompieri ale I.S.U. si S.V.S.U. Voluntari pentru stingerea incendiilor 
in cel mai scurt timp, prevenind eventualele victime omenesti. 
  S-a distribuit cetatenilor datorita caniculei apa plata primita de la APA NOVA Bucuresti. 
 La accidentele rutiere care sau produs pe raza comunei, politia locala a intervenit prompt 
luand primele masuri pana la aparitia Politiei rutiere. Impreuna cu angajati ai Postului de 
Politiee Stefanestii de Jos, am condus doua personae cu problem psihice la spitalele 
Balaceanca si Obreja. Mentionez ca acestia prezentau un pericol pentru comunitate. 
 La solicitarea Viceprimarului localitatii am insotit echipele de hingheri pe raza comunei 
pentru a strange cainii fara stapan. 
      Pe parcursul anului lucratorii biroului de Politie Locala au efectuat serviciul de patrulare 
si de mentinere a ordinii si linistii publice pe raza comunei 24 din 24. 
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     Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta                       

 

            In calitate de angajat  pe postul de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta in 
cadrul primariei Stefanestii de Jos, prezint activitatea mea desfasurata pe parcursul semestrului  
II, fiind angajata din Iulie 2017, dupa cum urmeaza : 

• Intocmirea  Rapoartelor  privind  Incendiile  de pe raza Comunei Stefanestii de Jos ; 
•  Intocmirea raspunsurilor la adresele primite de catre Primarie de la diferite institutii si 

anume Prefectura, I.S.U.,  Administratia Nationala Apele Romane, Consiliul Judetean 
Ilfov; 

• Adrese  prefectura in numar de 6; 
• Adrese  catre  I.S.U.B.I.F.  in numar de 37; 
• Adrese catre Consiliul  Judetean  in numar de 3; 
• Verificarea  Adaposturilor publice si private , conform Legii   481/2004, art. 45, al.1 

privind situatia, evidenta si  intretinerea  acestora  conform adresei primite de la I.S.U.-
B.I.F.  in care era specificat verificarea a 12 adaposturi ; 

• Completarea machetei  Planului de aparare impotriva inundatiilor , actualizarea datelor 
intocmirea documentelor din care sa reiasa anumite date pentru determinarea zonelor 
inundabile; 

• Serviciul operativ  din cadrul primariei a raspuns prompt  la solicitarile apelurilor  primite 
prin ,,112’”  ce vizau  problemele  din  teren  referitoare la inundatii si alte probleme  
specifice  serviciului  pentru situatii de urgenta  de pe raza comunei  indiferent de zi si ora 
din  saptamana; 

• Intocmirea  Planului de Masuri pentru  Canicula, actualizarea tabelului  nominal cu 
persoanele desemnate  ce fac parte din Comitetul local penrtu Situatii de Urgenta si 
transmiterea acestuia  catre I.S.U. – B.I.F.; 

• S-a realizat planul de prevenire a accidentelor de munca si protectia muncii in Primarie , 
plan in care s-a prevazut in detaliu toate aspectele privitoare la aceasta activitate si care s-
a adus la cunostinta tuturor persoanelor responsabile de implementarea acestuia in 
institutie. Avand in vedere specificul activitatii din institutie (care nu prezinta un grad  de 
risc deosebit), s-a prevazut, ca perioade de realizare a instructajului periodic, termenele 
maxime din legislatie si procedura minimala de executare sa se realizeze la 1 luna pentru 
activitati operative si 3 luni la personalul tesa; 

•  Planul de prevenire a accidentelor de munca si protectia muncii este viabil si nu s-au 
descoperit carente in conceptia sa in raport cu posibilitatea punerii sale in practica; 

• Intocmirea Planului Tematic de Securitate si Sanatate a Muncii, pentru instruirea  
angajatilor din cadru Primariei ,  actualizarea documentelor S.S.M.;   

• Intocmirea  Planului Tematic  de Instruire in domeniul  Situatiilor de Urgenta pentru 
instruirea  angajatilor din cadru primariei conform atributiei din  fisa de post, unde este 
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specificat ca atributie  Inspector  Protectie  Civila si Cadru tehnic  de Prevenirea  si 
Stingerea  Incendiilor; 

• Completarea lunara si trimestriala a Fiselor de Instruire Individuala privind Securitatea si 
Sanatatea in Munca; 

• Testarea anuala a angajatilor ce s-a efectuat in luna decembrie pe linie de Securitate si 
Sanatatea in munca a acestora; 

• Completarea  si  evidenta  Fiselor  Individuale  de Instructaj in domeniul Situatiilor de 
Urgenta. 

• Testarea anuala  care s-a efectuat in luna decembrie in domeniul  Situatiilor de Urgenta; 
• Prezentarea Raportului semestrial cat si cel anual conform cerintelor I.S.U. –B.I.F.; 
•  Efectuarea si verificarea  Sistemelor de Instiintare / Alarmare  pentru avertizarea 

polulatiei in timp util asupra evenimentelor producerii  unor fenomene meteorologice, 
dezastre, cutremur,  la inceputul  fiecarei  luni  (conform instructiunilor primite prin 
mesaj de la I.S.U. – B.I.F.); 

•  Realizarea Planului de prevenire a Situatiilor de Urgenta si modul de actiune in cazul 
producerii lor, plan in care s-a prevazut in detaliu toate aspectele privitoare la aceasta 
activitate si care s-a adus la cunostinta tuturor persoanelor  de implementarea acestuia in 
institutie . 
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Expert pentru problemele romilor 

Expertul local pe problemele romilor este o persoana de etnie roma din comunitate, avand 
dublu rol, respectiv de reprezentare a comunitatii de romi in primarie si a primariei in 
comunitatea de romi. Rolul si importanta expertului local pe problemele romilor sunt stipulate in 
strategia Guvernului Romaniei privind imbunatatirea situatiei romilor.  

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2017 este urmatoarea: 
• Deplasari la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Stefanestii de Jos, pentru informarea

elevilor privind accesul in liceele din Bucuresti pe locurile alocate romilor;
• Deplasarea in comunitate pentru aplicarea de chestionare necesare studiului

comunitatii de romi;
• Participarea la sedintele Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 1

Stefanestii de Jos;
• Eliberarea de recomandari pentru elevii de etnie roma, necesare inscrierii acestora

la admiterea la licee si facultate;
• Campanie de informare in comunitatea de romi, dar si la scoala, privind accesul

elevilor de etnie roma in invatamantul liceal si universitar pe locurile special
destinate acestora;

• Colectarea de date referitoare la problemele pe care le confrunta comunitatea de
romi;

• Promovarea campaniei de recuperare scolara a adultilor prin intermediul
programului “ A doua sansa “, derulat de Ministerul Educatiei Cercetarii si
Tineretului;

• Informarea tinerilor care au terminat liceul despre cursurile de inspector resurse
umane;

• Deplasarea in comunitatea de romi si aplicarea de chestionare, in vederea
participarii acestora la cursuri de calificare profesionala;

• Identificarea posibililor sponsori de pe raza localitatii, pentru achizitionarea de
rechizite scolare pentru elevii de etnie roma;

• Crearea unei baze cu datele de contact ale autoritatilor si institutiilor locale de pe
raza judetului Ilfov.
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Mediator sanitar

Activitatea desfaSurata pe parcursul anului 2017 in cadrul primariei StefaneStii de Jos este
urmatOarea

Cultivarea increderii reciproca intre autoritatile publice locale si comunitatea de
romi din care face parte;
Facilitarea comuniCarii intre membrii comunitatii de romi si personalul medico
sanitar
Catagrafierea gravidelor si lehuzetor, in vederea efectuarii controalelor medicate
periodice prenatale
InregiStrarea populatiei infantila a comunitatii de romi;
Explicarea notiunilor de baza si importanta asistentei medicate a copilului
Promovare~ alimentatiei sanatoasa, in special Ia copii;
Acordarea primului ajutor, prin anuntarea cadrelor medicale serviciului de
ambulanta si insotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
Mobilizar~2’ si insotirea membrilor comunitatil Ia actiunile de sanatate publica:
campanii de informare, educare si constientizare din domeniul promOVarii
sanatatii, actiuni de depistare a botilor cronice: hipertensiune arteriala, diabet
zaharat, hepatita B si C, boli frecvente intanlite in comunitatile de romi;
Depistarea activa a cazurilor de tbc: un numar de 2 suspecti
Prelevarea probelor de exudat faringian Ia inceputul anului scolar at elevilor
10 persoane sprijinite in vederea obtinerii certificatelor tardive;
Un numar de 60 persoane cu dizabilitati au beneficiat de echipamente ortopedice
proteze, cadru, baston, carucior. Acest program se deruleaza prin Casa de
asigurari llfov, pentru cei cu dizabilitati

. Cetatenii care beneficiaZa de Legea 416/2001 pot dobandi un pachet minim de
analize medicale Ia Policlinica Lyberty;

. Un numar de 80 de persoane sprijinite in emiterea actelor de identitate

. Un numar de 20 de familii sprijinite pentru inscrierea Ia medicul de familie

. Un numar de 40 de persoane sprijinite in obtinerea certiftcatului de incadrare in
grad de handicap, dintre care 30 adulti si silO copii;

. In anul 2017 s-a efectuat un numar de 150 de vizite si consiliere Ia domiciliU

PRIMAR,




