JUDETUL BUZAU
COMUNA MIHAILESTI
PRIMAR
Nr. 1760/29.03.2021
RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU
A COMUNEI MIHAILESTI, JUDETUL BUZAU PE ANUL 2020
Doamnelor si domnilor consilieri,
In conformitate cu prevederile art. 155 alin 3 lit a din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, va prezint raportul pe anul 2020 privind starea economica, sociala si
de mediu a unitatii administrativ-teritoriale Comuna Mihailesti.
Acest raport urmăreşte să prezinte starea economică, socială şi de mediu a
comunei, dar şi activitatea pe care a desfăşurat-o administraţia publică locală în
anul 2020, prin compartimentele aparatului de specialiate al primarului.
În spiritul respectului pe care îl port şi îl datorez în mod constant
cetătenilor acestei comune, am încercat ca acest raport să nu fie o simplă
înşiruire de cifre şi informaţii, ci o viziune corectă şi explicită a situaţiei din
administraţia publică locală.
Activitatea primariei a fost orientată, în special, spre îndeplinirea
obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei noastre, aplicarea
actelor normative şi a Hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligaţiilor şi
atribuţiilor stabilite de lege.
Gospodarirea eficienta a comunei, a bugetului local si, nu în ultimul rând,
bunastarea cetatenilor comunei Mihailesti, au fost obiectivele principale în anul
2020.
Principalele activităţi au fost dezvoltarea economică a comunei, întretinerea
si modernizarea continua a bunurilor din domeniului public, întretinerea,
repararea drumurilor din comuna în limita bugetului local, asigurarea
transparentei în ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor
întreprinse de administratia publica au fost cu scopul de a dezvolta componenta
sociala a vietii cetatenilor din comuna Mihailesti; asigurarea unui climat modern
si sanatos în scoli prin asigurarea dotarilor necesare desfasurarii procesului de
învatamânt, reparatii, modernizari, ajutor financiar, si nu numai, în actiunile
initiate de elevi.

DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ
ŞI DE MEDIU
Comuna Mihailesti este situata in partea sudica a judetului Buzau, intre
"Drumul National 2, Bucuresti - Suceava" si valea raului "Sarata" la 30 Km de
municipiul Buzau si 80 km distanta fata de capitala Romaniei, Bucuresti.
Comuna are 2100 de locuitori impartiti in 4 sate: Mihailesti, Satu Nou,
Coltaneni, Margineanu.
In vecinatatea comunei Mihailesti se afla comunele Movila Banului, Amaru,
Glodeanu Sarat si Florica.
Pagina 1 din 3

ECONOMIE
Veniturile bugetare totale ale comunei Mihailesti au fost în anul 2020
de 3.274.084 lei din care:
- venituri proprii – 1.308.116 lei
- venituri de la bugetul de stat – 1.942.000 lei
- subventii – 23.968 lei
Cheltuielile bugetare au fost de 3.421.499 lei si au vizat următoarele
activităţi :
- Autorităţi executive – 1.243.528 lei
- Alte servicii publice generale – 16.488 lei
- Ordine si siguranta populatiei – 19.913 lei
- Invăţământ – 471.579 lei
- Sanatate – 39.984 lei
- Cultura si sport – 49.322 lei
- Asigurari si asistenta sociala – 700.286 lei
- Servicii si dezvoltare publica – 610.956 lei
- Protectia mediului – 99.394 lei
- Drumuri comunale – 170.049 lei
Excedentul anului 2020 a fost de 289.433.60 lei .
La nivelul comunei Mihailesti îşi desfăşoară activitatea un număr de
33 societăţi cu personalitate juridică/persoane fizice autorizate în domeniul
agriculturii şi in domeniul comerţului există 15 agenţi economici care
desfăşoară activităţi de vânzare cu amănuntul a diferitelor mărfuri
alimentare şi industriale.
ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
În ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor privind autoritatea tutelară şi
protecţia copilului se are în vedere promovarea drepturilor copilului şi realizarea
de programe care promovează egalitatea şanselor şi nediscriminarea precum şi
responsabilizarea familiei în ingrijirea şi educarea copiilor.
Au fost depuse solicitari pentru intocmirea de anchete sociale privind
stabilirea dreptului la ajutor social, pentru politie si judecatorie, pentru alocatia
privind sustinerea familiei, pentru protectia copilului, pentru protectia
persoanelor cu handicap dar si diverse alte solicitari de la instituiile statului.
La finele anului 2020, erau in plata un numar de:
ü 249 dosare de ajutor social
ü 140 dosare de alocatie pentru sustinerea familiei
ü 16 dosare de indemnizatii persoane cu handicap
ü 5 asistenti personali ai persoanelor cu handicap
ü 42 dosare privind acordarea stimulentului educational (tichete de gradinita)

STARE CIVILA
In cadrul acestui compartiment s-au intocmit:
Acte de nastere – 3
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Acte de casatorie – 5
Acte de deces – 35
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

In anul 2020 Consiliul Local a fost convocat în 16 sedinte de consiliu, toate
fiind declarate sedinte publice, în cadrul acestor sedinte au fost adoptate un
numar de 58 hotarâri cu caracter normativ si individual.
Cu titlu informativ Consiliul Local al Comunei Mihailesti a adoptat hotarâri
în urmatoarele domenii de activitate, cum ar fi: hotarâri privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli; stabilirea impozitelor si taxelor locale,
privind sustinerea si organizarea invatamantului la nivelul comunei.
În anul 2020 au fost emise de catre Primarul Comunei Mihailesti un numar
de 358 dispozitii vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea,
suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local,
acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea, incetarea beneficiilor sociale
acordate.

INVESTITIILE ANULUI 2020
Strategia locala de dezvoltare a comunei Mihailesti a avut în vedere o
serie de linii strategice vizând infrastructura locala, solutionarea
problematicii cu caracter social, educational, cultural, de sanatate,
urmarindu-se o mai buna valorificare a resurselor locale.
Investitiile majore ale comunei Mihailesti, in anul 2020 au urmat
celor din anii anteriori in sensul ca s-a dorit si continuat investiile in
infrastructura drumurilor din comuna.
Principalele investitii realizate in anul 2020 au fost:
ü extindere cu grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Mihailesti;
ü reabilitare alei pietonale in satul Mihailesti;
ü extindere retea iluminat public Comuna Mihailesti;
ü achizitionat buldoexcavator;
ü implementare proiect “Modernizarea retelei de drumuri de interes
local in comuna Mihailesti, judetul Buzau”.
PROTECTIA MEDIULUI
In cursul anului 2020 s-au efectuat lucrari de menţinerea curăţeniei în
comuna noastră cu ajutorul persoanele beneficiare de ajutor social, realizând
astfel importante economii la bugetul local.
In concluzie, apreciez ca starea economica, sociala si de mediu a Comunei
Mihailesti, înregistreaza un trend ascendent, pozitiv, în ceea ce priveste
depasirea problemelor majore cu care se confrunta, administratia publica locala
având experienta si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care si le
propune.
În ceea ce ma priveste îmi exprim totala disponibilitate pentru a sustine si
contribui la dezvoltarea economica, sociala si de mediu a comunei Mihailesti.

Primarul Comunei Mihailesti
Dorinel PETRE
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