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1. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Prin Hotărârea Consiliului Local Dorobanţu nr. 18 din 21.04.2021, a fost
aprobat bugetul local al Comunei Dorobanţu pe anul 2021.
Nivelul veniturilor planificate prin bugetul local în anul 2021 a fost de
6.980.900 lei din care s-au realizat încasări în sumă de 6.474.338 lei, ceea ce
reprezintă 92,74 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate au fost de 5.002.945 lei în
procent de 71,66% din volumul planificat de 6.980.900 lei.
Veniturile realizate şi cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local al
comunei Dorobanţu sunt repartizate conform clasificaţiei bugetare, funcţionale şi
economice, pe capitole de cheltuieli şi ordonatori terţiari de credite.
❖ INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2021
- Au inceput lucrarile de execuţie la investiţia construire „Centru Cultural
Multifuncţional în comuna Dorobanţu”.
PUG – s-au realizat studiul geotehnic, studiile de fundamentare analitice ,
consultative si prospective care stau la baza elaborarii PUG.
-S-a inceput lucrarile de executie pentru Amenajare trotuar pe partea stângă a
DN31km-22+901-km25+950, Comuna Dorobanţu, judetul Călăraşi.
-Renovarea dispensarului uman la interior prin schimbarea instalatiei
electrice, turnare sapa autonivelant si montare covor pvc, renovat cabinete interioare
si dotare cu mobilier.
- Schimbarea instalatiei electrice la primaria Dorobantu.
- Au fost actualizate cu standardul de cost pentru anul 2021 si s-au depus la
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin programul „ Anghel
Saligny” 3 proiectele în vederea finanţării astfel:

1.” Modernizare străzi in comuna Dorobantu, judetul Calarasi” 16.096 m
- în sat Dorobanţu – străzile: Dimitrie Ghica tr.2, Barbu Ştirbei tr.2, Alexandru Ioan
Cuza tr.2, Mircea cel Bătrân tr.2, Neagoe Basarab tr.2, Mihai Viteazul tr.1,
Constantin Brâncoveanu tr.1, Tudor Vladimirescu tr.1, Heliade Rădulescu tr.1,
George Coşbuc tr.5,6,7,8,9,10;
- în sat Vărăşti – străzile: Burebista, Petru Rares, Mircea Eliade tr.1,2,3,4,5,
Alexandru Ipsilanti, Liviu Rebreanu, Regele Ferdinand, Carol I, Serban
Cantacuzino, Alexandru Lapusneanu, Ioan Nicoara, Radu Mihnea, Vasile
Lupu,Gheorghe Duca , Constantin Cantemir;
- In sat Bosneagu – străzile: Padurii, Ulmului, Hortensia Papadat Bengescu,Valeriu
Butulescu, Zaharia Stancu, Stefan Octavian Iosif, Anton Pann, Bisericii, Scolii,
Marin Sorescu, Alexandru Vlahuta,Tudor Vianu ,Trandafirilor;
2. „Modernizare străzi în sat Vărăşti şi sat Boşneagu, comuna Dorobantu,
judetul Calarasi” – 3.767 m (străzile din sat Varasti- Decebal, Mihai Racovita,
Alexandru cel Bun si strada Mostistei din sat Bosneagu)
3. „Modernizare străzi in sat Dorobantu, comuna Dorobantu, judetul
Calarasi”– 4.099 m (străzile Mihai Viteazul tr.2, Constantin Brancoveanu tr.2, Tudor
Vladimirescu tr.2, Heliade Radulescu tr.2)
-A fost realizat DALI pentru obiectivul de investiii „Reabilitare, modernizare
şi dotare Gradiniţa cu Program Normal sat Dorobanţu”. Pentru acest obiectiv a fost
depusa cerere de finantare la CNI in anul 2020 dar pana in acest moment nu a fost
finantat. Urmeaza ca in cursul anului 2022 acest proiect sa fie depus la Ministerul
Dezvoltarii in vederea finantarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta.
- A fost realizata lucrarea – expertiza tehnica a cladirilor publice ( sediu
primariei corp c1 si c2, scoala Varasti ) in vederea accesarii finantarii prin PNRR,
pentru reabilitarea acestor cladiri.
- A fost alocat un sprijin financiar pentru Parohia Dorobantu in suma de
14.200 lei prin care s-a execut asfaltarea intrarii in curtea bisericii si realizarea
proiectului tehnic pentru constructie capela. In acest moment
- S-a realizat lucrari de reparatii curent pe strazile din comuna Dorobantu
acolo unde s-a considerat de prima necesitate prin asternerea unui stat de piatra
sparta, compactare si reprofiolare.
-A fost achizitionat echipamentul tocator de vegetatie care este atasat
buldoexcavatorului din dotare pentru cosirea masei verde de pe marginea drumurilor
din comuna.

-S-a amenajat la iesirea din sat Bosneagu un loc de agrement pe malul lacului
Mostistea prin amplasarea unui foisor, bancute si mese.
-A fost realizata „Strategia de dezvoltare locala 2021 – 2027”
- Au fost achizitionate un numar de 13 camere de supaveghere video care au
fost montate in comuna conform solicitarilor politiei in vederea asigurarii ordinii si
linistii publice.
-Au fost reconditionate fantanile aflate pe domeniul public.
- S-au realizat lucrări de întreţinere a cimitirelor în satele Dorobanţu, Vărăşti
şi Boşneagu.
La finele anului 2021 avem încadraţi un număr de 17 asistenţi personali şi 46
beneficiari indemnizaţie de însoţitor pentru persoana cu handicap grav.
Menționăm faptul că suntem cu plata la zi a a asistenților personali și a
indemnizațiilor pentru persoane cu handicap.
2. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
În perioada ianuarie - decembrie 2021, consiliul local al comunei Dorobanțu
s-a întrunit în 14 sedințe de consiliu, fiind adoptate un număr de 56 de hotărâri ale
consiliului local acestea fiind publicate pe siteul primariadorobantu.ro în secțiunea
monitorul oficial local.
In perioada ianuarie - decembrie 2021 au fost emise de către primarul comunei
Dorobanțu un număr de 234 dispoziții.
Atât hotărârile adoptate de consiliului local cât și dispozițiile emise de primar
au fost comunicate către Instituția Prefectului – județul Călărași în vederea
exercitării controlului de legalitate, precum și persoanelor interesate.
Dezbaterile din cadrul şedințelor de consiliu local, precum și modalitatea de
exercitare a votului de către consilierii locali, au fost consemnate în procesele verbale ale ședințelor fiind publicate pe siteul primariadorobantu.ro.
3. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Starea socială a comunei se referă la asigurarea venitului minim garantat şi
la priorităţile ce au stat la baza asigurării sub diferite forme a unor condiţii de trai şi
de existenţă normală pentru persoanele care se află în dificultate , temporar sau pe o
perioadă mai lungă de timp. Serviciul public de Asistenţă Socială realizează măsurile
de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate

în nevoie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Metodologia folosită în cadrul
procesului de asistare socială este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
efectuându-se anchete sociale, evaluări, monitorizări, situaţii statistice, planuri de
servicii şi/sau de protecţie pentru copiii pentru care se instituie o măsură de protecţie.
La selectarea beneficiarilor de asistenţă socială colaborăm cu alte instituţii implicate
în activitatea de asistenţă socială precum: medicul de familie, şcoala dar şi poliţia
comunei Dorobanțu şi alte autorităţi. Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza
Legii nr 416/ 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost efectuate planificări lunare pentru efectuarea zilelor de muncă
conform unei programări. La Servicul public de Asistenţă Socială în anul 2021 s-au
întocmit, depus şi urmărit a următoarele acte: • Număr de familii beneficiare de
ajutor social – 30 de dosare cu 53 de persoane • Număr de dosare alocaţie de stat 25• Număr de dosare alocaţie pentru susţinerea familiei – 80, Număr de dosare ajutor
de încălzirea locuinţei cu combustibili solizi pentru perioada sezonului rece 160.
– Anchete sociale întocmite 176 din care: • Legea 448/2006 - 80 • Legea
416/2001 - 38 • Legea 277 – 170 • Număr ajutoare acordate familiilor defavorizate,
conform H.C.L.– 5, 6 anchete sociale divorţuri cu copii.
4. ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ
Activitatea de stare civilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii
nr 119/1996, republicată şi HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate în registrul de intrare-ieşire un
număr de 444 acte de stare civilă.
În ceea ce priveşte ACTELE DE NAŞTERE, în anul 2021 s-a înregistrat un
act de naștere respectiv o tracnscriere. Au fost eliberate la cerere un număr de 32 de
certificate de naştere.
În ceea ce priveşte ACTELE DE CĂSĂTORIE, au fost înregistrate un numar
de 9 declaraţii de căsătorie și au fost întocmite un numar de 9 acte de căsătorie. Au
fost eliberate un număr de 18 de certificate de căsătorie.
În ceea ce priveşte ACTELE DE DECES, au fost înregistrate un număr de 62
de acte de deces. Au fost eliberate un număr de 85 de certificate de deces. În ceea
ce priveşte Menţiunile privind operările pe marginea actelor de stare civilă au fost
înregistrate un număr de 267 menţiuni după cum urmează:
Proprii
- 166
Primite
- 126
TOTAL
- 292

Operate
Comunicate la SPCEP
Comunicate la ex II

- 292
- 54
- 238

În urma controlului de fond, pe linie de stare civilă efectuat la data de
02.02.2022 de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanei Călărași nu s-au
constatat nereguli în activitatea de stare civilă.
5. ACTIVITATEA AGRICOLĂ
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care
se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile
agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren
în proprietate/folosinţă şi/sau animale.
(4) Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul
informaţional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea şi
producerea de statistici pentru recensământul clădirilor şi ale populaţiei, ale unor
anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru
actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, şi altele asemenea.
(5) Registrul agricol asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor
electronice de calcul a verificărilor încrucişate între datele din registrul agricol şi
datele înscrise în registre specifice ţinute de alte instituţii. Cu titlu de exemplu, fără
a se limita la acesta:
a) Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) de la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA);
b) Registrul naţional al exploataţiilor (RNE).
(6) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor
doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de
animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale
tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin
pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate
din fonduri europene şi din bugetul naţional.
(7) Toate entităţile implicate în completarea şi păstrarea registrului agricol, atât
cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, implementat la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale şi la nivel naţional, prelucrează date cu caracter personal cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor) şi a legislaţiei naţionale de aplicare a acestuia.
În anul 2021 în cadrul compartimentului Registrul Agricol s- au luat declaratii
pentru înscrierea in registrul agricol cu date privind suprafetele de teren, animalele,
evoluția animalelor, clădirilor, s- au eliberat adeverinte, anexe pentru deschiderea
procedurii succesorale, și răspunsuri la adrese în număr de aproximativ 2000, oferte
de vânzare în jur de 70 , comunicări de acceptare 60, s- au înscris foarte multe acte
de vânzare- cumpărare.
Menționăm că registrele agricole sunt în număr de 57 de volume a cate 50
poziții fiecare după cum urmează:
Dorobanțu = 19 volume
Vărăști= 12 volume
Boșneagu= 6 volume
Străinași= 18 volume
Persoane juridice cu sediul în localitate=1 volume
Persoane juridice cu sediul în altă localitate = 1 volum
6. ACTIVITATEA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Şeful Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Dorobantu, domnul
Neagu Adrian, a condus şi organizat Serviciile Voluntare ale Comunei Dorobanţu în
anul 2021, având următoarele activităţi:
- a participat împreună cu cadrele ISU Chiselet la un numar de 3 incendii.
- a participat la activităţi de însuşire a cunoştinţelor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
- a participat la un număr de 3 accidente de circulaţie la care a fost solicitat,
împreună cu buldoexcavatorul din dotarea SVSU.
- a asigurat prevenirea incendiilor în cadrul comunei Dorobanţu instruind
populaţia în acest sens
- a făcut instruiri sezoniere cu Societăţile Agricole pe tema arderilor miriştilor
şi a altor situaţii de risc.
Serviciul Voluntar al Comunei Dorobanţu este compus din Şeful SVSU şi 6
Voluntari.
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