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PRIMAzuA

RAPORT
al biroului de informatii publice
din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul

20ll

Misiunea institutiei publice este aceea de a solutiona si gestiona in numele
si in interesul colectivitatilor locale pe care Ie reprezinta treburile pirblice .
Resursele financiare sunt intrebuintate in intregime de catre autoritatile
administratiei publice locale pentru executarea atributiiloisi responsabilitatilor acestora,

in conditiile legii .
La stabilirea impozitelor si taxelor locale s-a avut in vedere respectarea
urmatoarelor principii :
- principiul transparentei ;
- principiul apiicarii unitare ;
- principiul autonomiei locale .
Bugetul comunei cuprinde : bugetul rocal - functionare si bugetul local dezvoltare .
Obiective atinse

-

-

venituri

:

totale lei :

realizat

:

Excedent :4.790.778,57 tei ;

16.239.605,67 lei

subv.pt.program pietruire 6.000.000 lei ;
sume Fonduri europene dezv.rurala:8.026.g75,67 lei
- varsaminte din sectiune de functionare: 2.2ll.730lei

:

CHELTUIELI BUGET LocAL pE ANITL 20tr
administratie publica = 22.810. lei ;
cultura si religie :58.066 lei ;
sanatate 67.306 lei
alte serv.publice generale :26.126 lei;
locuinte, serv. Si dezv. Publica:1.070735
protectia mediului 3789.827 lei ;
transporturi 6 413.555 lei

lei

;

1t.449.427

lei:

Venituri sectiunea functionare - Total : 3813.375lei, din care :
- impozit pe venit : t4.547 lei
- cote si sume defalcte din impozit pe venit: 3.063.503 lei
- impozite si taxe pe proprietate: 829.239 lei
- sume defalcate din TVA :1.436.807 lei
- impozit pe spectacol : 2.2321ei
- Taxe utilizarebunuri :223.484lei
- Alte impozite si taxe : 9.401 lei
- Venituri din proprietate : 101 .443 lei
- Venituri din prestari servicii : 18.640 lei

-

Taxe extrajudiciare: 3.612lei
Amenzi, penalitati :61.156 lei
Alte venituri 124.511 lei
Donatii si sponsorizari: 41.530 lei
- 2.170 .199 lei
Transferaru catre sectiunea de dezv.
:82.319
lei
Subventii pt.incalzire locuinta

:

-

Sanatate:12.677 lei

Cheltuielile sectiunea de functionare - Total : 3746 956 lei , din care
- autorit. Publice: 785 .655 lei
- serv publice generale: 392761ei
- ordine si siguranta: 103 871 lei
- Invatamant: 1594 951 lei

-

:

Sanatate: 12677 lei
Cultura si religie:226.248lei
Asistenta sociala: 320 420Iei
Locuinte serv si dez.publica: 528338 lei

:

Protectia mediului 53640 lei
Transporturi: 81876 lei

Excedent: 66419lei

La nivelul comunei s-au organizat manifestari culturale dedicate sarbatorilor
religioase (Paste, Craciun) , aZilei Unirii (24 ianuarie) , "Ziua Mamei "
( 8 martie);Zilei Copilului ( 1 iunie), " Ziualnvatatorului" ( 30 iunie ) ,Zilei Imnului
National al Romaniei ( 1 decembrie) , etc - prin spectacole si serbari prezentatela
Caminul Cultural sau in cadrul scolilor din teritoriu .
De asemenea, s-a organizat si desfasurat manifestarea anuala devenita
deja o traditie "Zilele Cepturei" aflata la editia a -XV -a , ce a avut loc in perioada

activitati sportive '
it-deschidere - avand
mvzicapopulara, joc si voie-buna ( cu participllea. : , etc. ) ,
-Adrian Frorin Dobre , secretar de stat cristian
;i;;"r.; onorurii a domnitor : prefect
ce a fost
ipostol, primari din localitatile limitrofe comunei ceptura,etc, manifestatie
10-1 1.10.201 1, cuprinzand spectacol de muzica-dans-coregrafie ,

incheiata cu un spectaculos

joc

de

artificii

'

prin numarul mare de societati ,comuna a devenit o " zona industrializatt',
in toata tara .
creindu-se locuri de munca si ducand la cunoasterea localitatii
alocati si
Datorita veniturilor destul de mari inregistrate in anul 20lt,au fost
a programului de
catre scoli si gradinite , in vederea desfasurarii in bune conditiuni
ale acestora si s-a cautat
invatamant , raspunzand in acest fel tuturor solicitarilor majore
veniturilor '
colectarea impoiitelor si taxelor locale pentru asigurarea
parte din
In toamna anului 2011 s-au rcal\zat catevainvestitii ce fac
programul de dezvoltare economica si sociala, avand ca suport informational evaluarea
domenii :
obiectiva a starii economico-sociale ptezente, cuprinzand urmatoarele
cand
modernizariindomeniul invatamantului pana in toamna anului 20tI
scolare':
S-au separat cu finantareatrecand de Inspectoratele
retelele
- toate unitatile de invatamant scoli si gradinite sunt racordate la
de gazenaturale ,4P&, telefonie si internet ;

.

de pietruire in
infrastructura de transport - reabilitarea drumurilor prin lucrari
doua zone
de Jos , Soimesti , Rotari si lucrari de asfaltare a
satele Ceptura
^ceptura
de Jos ; de asemenea se va finaliza investitia " Reabilitare
din satul
DC 69 Rotaii -Malu-Rosu km 0+000 - km 3+200 " ;
o infrastructura in folosul comunitatii - reparatrila cladirea fostului sediu cAP
un
Rotari - S-a amenajat un punct sanitar in acest sat , unde functioneaza
farmaceutic ;
cabinet medical inchiriat de Clinica Sunscrise si un punct
o marirea fondului de carte al Bibliotecii comunale - prin cumpararea de-volumein
Biblionet
beletristica si pentru copii si s-a pus in aplicare Programul
sPatiul Caminului Cultural
o se lucreazala elaborarea si reactualizareaPlanul Urbanistic General al
localitatii cu societatea s.c.Protelco S.A. campina;
de Mediu
o proiectul depus in luna noiembrie 2010la Administratia Fondului
judetul Prahova"
..
Extindere retea de canalizare ceptura de Jos, comuna ceptura,
avizarc din data de
a primit finantare , fiind aprobat ln sedinta Comitetului de

o

26.09.2011 , urmand a se incheia contractul de finantare in uffna depunerrt
documentelor solicitate in decembrie 20II ;
o s-au continuat lucrarile la proiectul integrat pe Masura322 conform graficului
oo
de lucrari : Construire retea de canalizare si statie epurare,alei carosabile si
pietonale,parcare,imprejmuire,utilitati sat Ceptura de Josiudetul Prahova",
i'E*tirdrre retea de alimentare cu apa-sat Ceptura de Jos", "Modernizare drum local

"Garagata" (L:577m1)sat Ceptura

de

Jos,comuna Cepturaiudetul Prahovr",

"Dotare Camin Cultural comuna Cepturaiudetul Prahova " si " Achizitionare
microbuz transport public in comuna Cepturaiudetul Prahovq" .
* in toamna anului 2011s-au inceput lucrarile la investitia : "construire cladire
multifunctionala din saful Ceptura de Jos " beneficiar fiind Comuna Ceptura, in urma
atribuirii contractului de lucrari firmei castigatoare S.C.Paulus SRL Ploiesti , din surse

proprii;

-

o'Asfaltarea
s-a intocmit documentatie S.F. pentru

drumurilor de interes
, pentru care s-a
local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova
obtinut Certificat de urbanism , lucrare care se doreste a fi finantata prin HG
nr.57711997

-

"

;

s-a finalizat documentatiaPlJZ -Gara Minei sat Ceptura de Jos in vederea
o'
lotizarii locuri pentru : casa sinistrati ( 4 loturi) si prin Programul 10 case pentru
(10 loturi) .
specialisti , conform HG nr.1 5112010 - Renasterea satului romanesc

"

Asistenta sociala

:

* s-au intocmit

:26

dosare pentru alocatii de stat
, cereri alocatii sprijin familial
15 ; stimulente crestere copil(insertie) 3
(ASF
102 , indemnizatii crestere copil
- nu s-au acordat ajutoare de urgenta ;
* s-au intocmit dosarele pentru ajutoare lemne de foc 209 si dosare pentru
73
ajutoare incalzire cu gaze naturale
* dosar ajutoare sociale laLegea 47612001 6 ;
Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire emise se afiseaza lunar la
sediul primariei pe site-ul primariei "comunaceptura.ro" sunt postate diverse

:

):*

:

:

:

:

;

publicatii.
Programe-propuneri pentru anul 2072

Nr.crt.

:

PRIORITATI INVE,STITII _
OBIECTIVE -2012

1.

Extindere retea de canalizare Ceptura de
Jos, comuna Ceptvra,judetul Prahova

2.

Asfaltarea drumurilor de interes local

Sursa de
finantare

Administratia
Fondului
pentru Mediu
HG

/
J.
4.
5.

Ceptura de Jos, comuna CePtura,
iudetul Prahova
Reabilitare Camin Cultural Ceptura
Extindere retea de canalizarc in
satele:Ceptura de Sus, Soimesti, Rotari
Lucrari betonare "zora Suditi" ,sat
Soimesti, comuna CePtura, judetul

nr.57711997

Alte surse
Alte surse
Alte surse

Prahova
S-a primit una cerere laLegeanr.544l2001 in cursul anului 20lI (solicitare informatii
lista invesifii2}ll ) si nu s-au alocat fonduri pentru aceasta activitate .
Acest Raport se va publica pe site-ul localitatii Ceptura "comunaceptura.ro" si prin
afisare la sediul primariei .

