ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA CUMPĂNA
Str. Şos. Constanţei, Nr. 132 , CUMPĂNA
Telefon: 0241- 739.845, FAX: 0241-739.003
Email: primaria_cumpana@yahoo.com

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU
A COMUNEI CUMPANA, JUDETUL CONSTANTA PE ANUL 2013

Doamnelor/ Domnilor consilieri,
În vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si pentru îndeplinirea
atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de
interes public, în sarcina primarului, va supun atentiei Raportul anual privind starea
economica, sociala si de mediu a comunei Cumpana, judetul Constanta, pentru anul 2013,
care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.

CUVANT INAINTE
Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.
Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală
deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria comunei Cumpana pune la
dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi
banii publici.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra
activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor
comunităţii locale.
CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA
Consiliul local Cumpăna, format din 17 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în
condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi.
Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, asigurând
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei,
punerea în aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.
Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau
administrative, avizează pentru legalitate actele emise de primar si Consiliul Local.

De asemenea, secretarul poate coordona şi alte compartimente ale aparatului propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de primar.
Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei.
Aparatul de specialitate al primarului – o alianță cu cetăţenii comunei Cumpăna, o instituţie
la dispoziţia cetăţeanului.
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Anul 2013 a fost unul greu nu numai pentru comuna Cumpăna, ci şi pentru întreaga
Românie.
Cu toţii ne-am confruntat cu o criză economică şi socială ale cărei manifestări au provocat
consecinţe greu de contracarat.
În acest condiţii mai mult decât difcile, activitatea Primăriei Cumpăna a trebuit să se
adapteze noilor realităţi economice.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere principalele direcţii
de investiţii în infrastructură, iluminat public, asistenţă socială, siguranţa cetăţeanului, cultură,
sănătate şi învăţământ.
Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 a fost de 15.165.423 lei şi a fost
structurat astfel:
Surse atrase prin grija Primarului şi a Consiliului Local:
Pentru salariile cadrelor didactice, indemnizaţiile persoanelor cu handicap, ajutorul social si
ajutoare pentru persoane defavorizate: 4.941.188 lei
– Pentru echilibrarea bugetului local – 808.840 lei
– Cote şi sume defalcate - 4.132.348 lei
– Subvenţii de la bugetull de stat – 319.903 lei
– Sume de la Uniunea Europeană - 3.988.383 lei
– Venituri proprii din taxe şi impozite locale – 5.864.650 lei
Sume alocate şi achitate pentru investiţiile din comună – 1.972.598 lei
Cheltuielile bugetului pe anul 2013 au fost structurate pe capitole
bugetare conform legilor in vigoare , dupa cum urmeaza :
Cheltuieli de personal pentru: 4.941.851 lei
– cadrele didactice si personalul auxiliar din invatamant,
– salariatii din organigrama primariei(autoritati publice,cultura,sala sport, gospodarie
comunala, sanatate si politie locala) ;
Cheltuieli cu ajutoare sociale: 447.084 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii (iluminat public,iluminat unitati de invatamant, primarie,
camin cultural, biblioteca,sala de sport): 7.883.168 lei
– prestari servicii telefonie, apa-canal, prestari servicii intretinere si igienizare pentru
toate sucunitatile din subordinea primariei, reparatii, cheltuieli cu salubrizarea comunei si alte
cheltuieli de intretinere si functianare
Cheltuieli cu investitiile: 1.972.598 lei
Veniturile totale planificate pentru anul 2013 se ridica la aproximativ 9.663.752 lei,
veniturile incasate sunt in suma de 5.864.650 lei , procent mediu total 60,68 % .
Veniturile proprii din amenzi (amenzi preluate si de la A.N.A.F.Eforie ) sunt in suma de
1.557.239 lei.

Veniturile proprii incasate din impozite pe terenuri si cladiri sunt in procent de 90.74 %
Veniturile Bugetului Local sunt structurate astfel:
Impozit cladiri personae fizice: venit planificat cu restante 232.252 lei, incasat 218.186,
procent mediu 93,94 %
Impozit cladiri persoane juridice: venit planificat cu restante 193.865 lei, incasat 175.675
lei, procent mediu 90,61 %
Impozit teren personae fizice: venit planificat cu restante 92.360 lei, incasat 83.274,
procent mediu 90,16 %
Impozit teren extravilan : venit planificat cu restante 178.341 lei, incasat 155.834, procent
mediu 87,38 %
Taxe judiciare de timbru: venit planificat 2.000 lei, incasat 4.577, procent mediu 228,85 %
Impozit mijloace transport pers.fizice: venit planificat cu restante 311.924 lei, incasat
285.701, procent mediu 91,59%.
Impozit mijloace transport pers.fjuridice: venit planificat cu restante 81.554 lei, incasat
77.640, procent mediu 95,20 %
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii functionare: venit planificat cu restante
6.880lei, incasat 12.662, procent mediu 85 %
Alte impozite si taxe: : venit planificat 182.584 lei, incasat 182.584, procent mediu 100%
Taxe extrajudiciare de timbre: venit planificat 37.243 lei, incasat 37.243, procent mediu
100%.
Alte venituri din taxe administrative: venit planificat 19.077 lei, incasat 19.077, procent
mediu 184,04 %
Taxe speciale: venit planificat cu restante 1.180.587 lei, incasat 581.358, procent mediu
49,24 % .
Venituri din concesiuni si inchirieri : venit planificat cu restante 344.672lei, incasat
282.873 lei procent mediu 82,07 %.
Amenzi: venit planificat cu restante 1.292.042 lei, incasat 133.001, procent mediu 10,29 %
Penalitati nedepunere in termen a declaratiilor: venit planificat 1.000 lei, incasat 4.522,
procent mediu 452,20 %
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului: venit planificat
cu restante 61.875 lei, incasat 61.875, procent mediu 100 %.
In anul 2013 in evidentele serviciului de taxe si impozite locale figureaza un numar de 203
societati comerciale, clasificate dupa obiectul de activitate astfel:
- societati agricole - 10
- comert cu amanuntul - 123
- materiale de constructii – 21
- tamplarie- 4
- baruri- 4
- patiserie – cofetarie – 4
- abator- 2
- fabrica de procesare a laptelui – 1
- coafor- frizerie - 17
- farmacii – 6
- tipografie – 1
- serigrafie – 1
- casa de schimb valutar- 2
- cabinet stomatologic- 2
- alte activitati( reparatii calculatoare, activitati de creditare, jocuri de noroc, protectia muncii,
intermedieri monetare, intretinerea si reparatii auto, birou mediator)- 7

S.C. “SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPĂNA” S.R.L.
Societatea Comerciala “Salubrizare si Gospodarie Cumpana” SRL a fost înfiinţată în
scopul menţinerii serviciilor publice locale:
- Salubrizare stradală
- Colectare deşeuri de la populaţie
- Întreţinere utilaje
- Întreţinere Construcţii publice
- Pază obsteasca
- Deseuri recuperate
Aceste servicii se realizează cu cei 59 de salariaţi.
Pentru anul 2013 societatea “ SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPANA “ SRL
prezinta urmatoarea situatie economica financiara :
In comuna sunt inregistrate 5.400 gospodarii cu o populatie de 15.000 locuitori (conform
Institutului National de Statistica), dar mult mai mare in realitate, pentru care s-a stabilit taxa de
salubrizare pentru anul 2013 astfel:
50 lei/persoana pentru familii cu pana la 5 membrii;
6 lei/ persoana in plus pentru familiile cu mai mult de 5 membrii (pentru a sasea, saptea,
etc.);
In comuna mai sunt inregistrati aproximativ 300 agenti economici pentru care s-a stabilit
taxa de salubrizare pentru anul 2013 astfel:
270 lei/an/ agent economic;
VENITURI SALUBRIZARE: 581358 lei incasate
Taxe speciale: venit previzionat 1180597, incasat la 31.12.2013 suma de 581358 in
procent 49.24% ;
Taxe speciale neancasate la 31.12.2013 sunt in suma de 599239 lei;
Taxe speciale planificate pentru anul 2014 sunt in suma de 1562160 lei;
CHELTUIELI SALUBRIZARE: total 1470290 lei
Cheltuieli combustibili si intretinere utilaje colectoare deseuri in suma de 301 117 lei;
Cheltuieli functionare(servicii bancare,taxe functionare,impozite) in suma de 223 490 lei;
Cheltuieli transport deseuri la rampa de la Costinesti in suma de 65 598 lei;
Cheltuieli de personal in suma de 880. 085 lei;
Din totalul cheltuielilor de 1 470 290 lei , populatia a suportat suma de 404.218 lei( adica in
procent de 41 %), iar diferenta de 581.373 lei(adica in procent de 59%)a fost suportata de primarie
din surse atrase prin grija primarului din sume de echilibrare a bugetului local.
In anul 2013 in intervalul ianuarie – decembrie societatea a colectat de la populatie o
cantitate de 3234 , 55 to deseuri menajere amestecate.
Pentru colectarea lor primaria a platit 64 lei / to adica 3234,55 x 64 = 207 011 plus TVA
din care prin sortare au fost obtinute urmatoarele material reciclabile :
Deseuri reciclate si valorificate
Deseuri rezultate din demolari
TOTAL MAT. RECUPERAT SI VALORIFICAT

78,4 to
294,12 to
372.512 to

Cantitatea ramasa, adica 2862 to este cantitatea care trebue eliminata definitiv si
neutralizata in depozite conforme , pentru aceasta platim 40 lei / to adica: 2862,00 x 40 =
114481 lei plus tva.
Dintr-un calcul sumar reiese ca doar pentru cinci luni sunt necesari:
Pentru colectarea de la populatie
= 207 011 + 49682,64 = 256 693,64 lei
Pentru transport si depozitare
= 114480 + 27475,2 = 141 955,2 lei
TOTAL
398 648,84 lei
Media lunara a sumelor necesare pentru colectarea sortarea si eliminarea deseurilor
menajere de la populatie este de 33 221 lei / luna x 12 luni = 398 648,64 lei / an .
In anul 2013 contributia locuitorilor comunei este egala cu 50lei pers/an
12744 locuitori x 50 lei.pers/a = 637200 lei suma care a fost incasata de la populatie in
proportie de 61 % ( 388 692 lei ) suma care nu acopera cheltuielile de salubrizare .
Pentru anul 2013 a fost necesara modificarea taxei de habitat stabilinduse la 75 lei de pers/
an astfel ca 12744 x 75 = 955800 lei /an suma care acopera cheltuielile de colectare, transport si
depozitare. Daca taxa ar fi colectata in proportie de cel putin 80-85 % suma ar suporta ,
intretinerea si reparatia utilajelor, carburantii , politele de asigurare pentru utilaje si personal,
rovineta .

ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI COMUNEI CUMPĂNA

Numărul maxim de posturi aprobat conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010 si a O.U.G.
nr.77/2013, pentru unitatea administrativ teritorială Cumpăna este de 81 angajați, raportat la un
număr de 15.000 locuitori.
Organigrama Primariei Cumpana se prezinta astfel :
– 50 funcții publice, din care:
 5 funcții publice de conducere;
 45 funcții publice de execuție;
– 31 posturi contractuale, din care:
 0 functii contractuale de conducere;
 31 functii contractuale de execuție;
– 2 funcții de demnitate publică (persoane alese);
In anul 2013, un numar de 20 functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului s-au inscris la concursul de promovare in grad profesional, indeplinind conditiiile legale
pentru sustinerea concursului.

POLIȚIA LOCALĂ CUMPĂNA
Înființat din luna ianuarie 2011, SERVICIUL DE POLIȚIE LOCALĂ CUMPĂNA
funcționează cu un număr de 9 angajați, ce exercită atribuții in următoarele domenii:
o Ordine și liniște publică și paza bunurilor;
o Circulația pe drumurile publice;
o Disciplina în construcții și afișajul electoral;
o Protecția mediului;
o Activitate comercială;
o Evidența persoanelor

In cadrul Serviciului de Politie Locale isi desfasoara activitatea un numar de 9 functionari
publici.
 Polițist local superior Alexe Laurențiu-Cătălin, cu atribuțiuni de șef serviciu,
 Polițist local superior Vărzaru Gheorghe
 Polițist local superior Melniciuc Nicolae
 Polițist local asistent Grecu Viorel
 Polițist local superior Muscă Iulică
 Polițist local principal Glojdar Dumitru
 Polițist local superior Paraschiv Sorin-Viorel
 Polițist local superior Paraschiv Ion
 Polițist local principal Irimia Loredana
Pe parcursul anului 2013, Poliția Locală Cumpăna a acționat pe raza comunei, pe linia
prevenirii, combaterii și sanctionării încălcărilor normelor legale privind comerțul stradal,
parcările ilegale, cerșetoria, protecția mediului, în scopul asigurării ordinii și liniștii publice.
In anul 2013, agenții Poliției Locale au acționat pe raza comunei, pe linia prevenirii, combaterii și
sancționării încălcării normelor legale.
Astfel, împreună cu lucrătorii Postului de Politie Națională Cumpăna, s-au format patrule
mixte, care au supravegheat întreaga localitate, având în atenție obiectivele publice și private, cum
ar fi: parcurile din comună, parcările, împrejurimile și scările blocurilor (pentru a preveni furtul
din autoturisme și pentru dispersarea grupurilor de persoane care deranjau liniștea publică a
locatarilor), unitățile de interes pubic din comună: săli de sport, biserici, unități școlare, unități
sociale, cimitire, unități comerciale, etc.
De asemenea, în timpul patrulărilor au fost efectuate și numeroase pânde pentru prevenirea
și combaterea furturilor din locuințele și anexele gospodărești ale cetățenilor.
Amintim aici, în mod special, cartierul Dealul Spirii, cuprins între străzile Banu Mărăcine și
Alex. Alimănișteanu și cartierul Radio-Coastă cuprins între străzile Alex. Alimănișteanu și
Dunării, în aceste zone fiind înregistrate numeroase fapte antisociale.
Agentii Poliției Locale au efectuat numeroase filtre în zona “Troiță” pentru a depista
persoanele care circulă cu atelajele hipo în afara programului stabilit prin H.C.L. Nr.109/2011,
acestea reprezentând un real pericol pentru traficul rutier, mai ales pe șos. Constanței.
Cu această ocazie au fost aplicate un număr de 61sancțiuni contravenționale, fiind
legitimate un număr de aproximativ 1280 de persoane.
Conform protocolului existent între cele două instituții, agenții Poliției Locale au acordat sprijin
lucrătorilor Postului de Poliție Cumpăna în soluționare unui număr de 213 de apeluri de urgență
sesizate prin SNUAU 112. De asemenea, au participat și la efectuarea cercetărilor la fața locului,
acestea fiind efectuate cu sprijinul echipajelor specializate din cadrul IPJ Constanța.
Totodată, agentii Politiei Locale au răspuns cu promptitudine și unui număr de 154 de
sesizări și reclamații primite de la cetățeni prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, iar un
număr de 60 de sesizări au fost făcute din oficiu, cu ocazia patrulărilor pe raza comunei.
Pe parcursul anului 2013, pe raza comunei s-au desfasurat o serie de acțiuni comune
împreună cu lucrătorii Secției nr. 1 Poliție Rurală Constanța, în care s-au avut în vedere
următoarele aspecte:
 respectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 respectarea normelor de circulație;
 verificarea dispozitivelor de pază de pe raza comunei;
 prevenirea și combaterii violenței atât stradale cât și în unități de alimentație publicăi;
 supravegherea ATM-urilor aflate pe raza comunei;
 prevenirea si combaterea furturilor de bunuri, animale și combustibil.

Față de persoanele care au fost depistate încălcând normele legale în vigoare s-au luat
măsuri de sancționare contravențională sau, după caz, întocmirea de dosare penale de către
lucrătorii Postului de Poliție Cumpăna.
Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea și liniștea publică in comuna, in
anul 2013 agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 170 de sancțiuni, după cum urmează:
 65 de sancțiuni conform Legii nr.61/1991, cu privire la sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 61 de sancțiuni conform H.C.L .nr.109/2011, privind măsurile ce se impun a fi luate pentru
circulația vehiculelor cu tracțiune animală;
 3 sancțiuni conform H.C.L. nr.32/2006, privind interzicerea autovehiculelor de tonaj greu
pe drumurile publice din localitate;
 11 sancțiuni conform O.U.G.nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 21 sancțiuni conform H.C.L.nr. 27/2012, privind gospodărirea și salubrizarea localității
Cumpăna;
 8 sancțiuni conform H.C.L.nr. 32/2013, privind stabilirea unor măsuri referitoare la
perioada de pășunat;
 1 sancțiune conform Legii nr..12/1990, privind protejarea populației împotriva unor
activități comerciale ilicite;
 26 de avertismente scrise.
Valoarea totală a acestor sancțiuni se ridică la suma de 60.600 lei.
Situatia sancțiunilor contravenționale aplicate de către agentii Poliției Locale Cumpăna:
– -ag. Paraschiv Viorel: 117 sancțiuni aplicate și 26 avertismente scrise;
– -ag. Paraschiv Ion: 29 sancțiuni aplicate;
– -ag. Grecu Viorel: 14 sancțiuni aplicate;
– -ag. Alexe Laurentiu: 6 sancțiuni aplicate;
– -ag. Glojdar Dumitru: 3 sancțiuni aplicate;
– -ag. Melniciuc Nicolae: 1 sancțiune aplicată
In anul 2013, pe raza comunei Cumpăna s-au desfășurat o serie de evenimente și activități
culturale, sportive și religioase, ocazie cu care agenții Politiei Locale, împreună cu lucrătorii
Postului de Politie Cumpăna au supravegheat la menținerea liniștii și ordinii publice, pentru o bună
desfășurare a acestora.
In vederea obținerii de alte rezultate bune la nivelul Serviciului de Politie Locală
Cumpăna, vă asigurăm de permanenta disponibilitate a tuturor polițiștilor locali.
Totodată, dorim ca relațiile cu ceilalți factori de decizie de la nivelul comunei
Cumpana să fie in continuare la fel de bune pentru a asigura cetățenilor acestei comune
europene un climat de ordine și siguranță publică cât mai eficient și la standarde crescute.
ŞI TOTUŞI, NOI RĂMÂNEM ACEIAȘI…
Cu toate greutățile întâmpinate, administrația publică locală a comunei Cumpăna îşi
îndeplineste în continuare atribuţiile cu responsabilitate, dovadă stând proiectele realizate,
aflate în derulare, sau în fază de aprobare, pe care vi le prezentăm în continuare:

PROIECTELE DE INVESTITII ALE COMUNEI CUMPĂNA
 Un accent foarte important a fost pus pe obţinerea finanţărilor europene pentru proiecte de
utilitate certă destinate locuitorii comunei Cumpăna.
 Vă prezentăm detaliat proiectele derulate şi finalizate, aflate în implementare si proiectele
inițiate în anul 2013:

PROIECTE AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE:
1. “Modernizare si reabilitare drumuri comuna Cumpana, judetul Constanta”- finantat
prin “Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr. 28/2013
Obiectiv propus :
Modernizarea si reabilitarea a 11 strazi insumand 4,6 km din intravilanul localitatii
Cumpana.
NR.CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STRADA
ALEXANDRU CEL BUN
BUREBISTA
CALTUNAS
CRIZANTEMEI
DECEBAL
GEORGE ENESCU
MIRCEA CEL BATRAN
MONUMENTULUI
RECOLTEI
DEALUL SPIRII
STEFAN CEL MARE
TOTAL

LUNGIME
ML
639,409
306,635
475,642
823,596
275,269
535,915
243,049
657,760
241,721
254,812
198,072
4651,880 ml

In anul 2012 a fost demarata procedura de licitatie pentru incheierea contractului de
executie lucrari aferenta proiectului “Modernizare si reabilitare drumuri comuna Cumpana,
judetul Constanta”
A fost incheiata Conventia nr. 22679/12.12.2012 intre Consiliul Judetean Constanta si
Consiliul Local Cumpana .In anul 2013 au fost incepute lucrarile pe 9 din cela 11 strazi aflate in
proiect, dar deoarece nu au mai fost alocate fonduri financiare ,lucrarea de executie a fost sistata.
2. „Reabilitarea, extinderea si doratea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta,
localitatea Cumpana, in vederea utilizarii acesteia drept Centru Pentru Tineret”.
Proiect Finantat prin Programul Operational Regional AXA 1
Buget estimativ: 3.209,92 mii lei fara TVA
Anul implementarii: 2013 -2015
Durata de implementare: 17 luni de la semnarea contractului de finantare
Contract de finantare nr. 3758 / 12.07.2013

Descrierea Investitiei: Constructia care se propune a se reabilita si extinde se afla in zona de sud
a amplasamentului.
Avand in vedere dezvoltarea rapida a comunei Cumpana si numarul ridicat de tineri, apare ca
necesitate realizarea unui centru cultural care sa le fie dedicat si unde sa se poata desfasura
activitati preponderente adresate lor, activitati care nu se ragasesc in celelalte institutii din comuna,
cum ar fi:
Discoteca in aer liber, activitati sportive specifice tinerilor: skateboard, biciclism pe piste speciale;
Activitati culturale de tip spectacol pentru trupe locale, care se poate reamenaja in functi de natura
manifestarilor artistice, proiectii de filme, biblioteca interactiva cu poduse pe format clasic, dar
mai ales electronic si centru de informare, popicarie clasica, spatii de prezentarem expozitii, cu
posibilitati compartimentare conform cerintelor, spatiu pentru consiliere vocationala.
3. „ Campus scolar – Grup Scolar Cumpana”
Beneficiar: Consiliu Local Cumpana
Program Operational Regional 2007-2013
Axa prioritara 3
Contract de finantare nr. 3587 / 19.12.2012
Valoarea totala a proiectului: 36.299.431,29 lei
Valoarea neeligibila a proiectului : 1.746.173,60 lei
Valoarea eligibila a proiectului : 27.656.634,70 lei
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
OBIECTIV GENERAL – imbunatatirea calitatii actului educational si cresterea accesului la
educatie in invatamantul preuniversitar pe segmentul turism si servicii, la nivel local, judetean si
regional prin infiintarea unui nou campus scolar aferent nucleului de invatamant preuniversitar
constituit de Grupul scolar Cumpana.
Proiectul contribuie la asigurarea populatiei cu servicii esentiale, la atingerea obiectivului european
al coeziunii economice si sociale, prin extinderea infrastructurii educationale care permite cresterea
capacitatii de scolarizare si imbunatatirea conditiilor de acces la educatie.
Înfiintarea CAMPUSULUI PREUNIVERSITAR in comuna CUMPANA, se va constitui intr-un
raspuns real la nevoile inregistrate in toate localitatile din mediul rural al judetului Constanta dar
si elevilor din alte judete interesati de specializarea pe domeniul turism
CAMPUSUL SCOLAR - Grup Scolar CUMPANA va reuni in aceeasi arie toate cladirile in care se
realizeaza procesul educational (predare teoretica, laboratoare, activitati didactice sociale si
activitati educational recreative).
De asemenea, Campusul va fi rezultatul gruparii activitii educationale in urmatoarele cladiri: corp
scoala cu sali de clasa, ateliere, spatii de cazare elevi, cantina, biblioteca, sala de sport.
Astfel vor fi asigurate conditii adecvate de acces la educatie si de calificare/profesionalizare in
spatii dotate si echipate corespunzator pentru a putea acoperi: cladire de scoala cu 24 sali de clasa,
4 ateliere scoala, 1 camin rezidential cu 120 locuri, 1 cantina si club pentru 120 locuri, 15
garsoniere - spatii de cazare pentru elevi, 1 biblioteca, 1 sala de sport, baza sportiva.
Campusul şcolar va asigura conditii educationale la un nivel de excelenta pentru 600 elevi ce vor
proveni cu precadere din mediul rural.

4. "Extindere si reabilitare retea apa potabila, extindere retea canalizare si 1 statie de
pompare ape uzate noua — Cumpana" PROGRAM POS MEDIU - ETAPA I, astfel:
Contract de finantare : 102835/22.11.2010
Valoare totala proiect : 821.094.918 lei

Valoare proiect beneficiar comuna Cumpana: 7.914.914,71 lei
Data Incepere executie lucrari: 05.02.2013
Data finalizare lucrari : 05.10.2014
5. Extindere si reabilitare retea apa potabila pe o lungime de 19,88 km pe urmàtoarele sträzi:
Márii; Tractorului; Soseaua Constantei; Soarelui; George Cosbuc; Räsáritului; George Bacovia;
Dimitrie Bolintineanu; Ion Minulescu; Vántului; Plopilor; Amurgului; Räzoare; Spicului;Lujerului;
Päpádiei; Duiliu Zamfirescu; Artarului; Teiului; Iasomiei; Busuiocului; Castanilor; lederei; Migdalului; I.L.
Caragiale ; Carol I; Vasile Lupu; Vasile Parvan; lancu de Hunedoara; Alexandru loan Cuza; Scolii;
Liliacului; Morii; Sálciilor; Sos. Constantei; Al. Brandusei; Narcisei
6. Extindere retea canalizare pe o lungime de 5,6 km pe urmãtoarele strãzi: Brändusei,
Micsunelelor; Lebedelor; Florilor; Mioritei; Ciresica; Daliei; Duiliu Zamfirescu; Macului; Garofitei;
Carol I; I.L. Caragiale; Vasile Lupu; Vasile Parvan; lancu de Hunedoara; Alexandru loan Cuza;
Salcamului.
7. Bransamentele pentru reteaua de apa si reteaua de canalizare se vor executa de catre SC
RAJA SA in timpul executiei
8. Lucrari de executie Geamie, comuna Cumpana, judetul Constanta”
Beneficiar: Comunitatea musulmană din localitate
Lucrarea se realizează de către Consiliul local Cumpăna, cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional şi al Muftiatului Cultului musulman din Constanţa.
Acest obiectiv de cult este de o importanta deosebita pentru cei aproximativ 1000 de cetateni de
etnie musulmana ai comunei, deoarece fosta geamie avea o vechime de peste 150 ani si a fost
afectata partial de cutremurul din anul 1977.
Capacitatea maxima a noii geamii este de 250 locuri, din care 50 locuri la balcon, precum si
constructia unui nou minaret.
Construcţia unei camere mortuare
Valoare proiect: 732.000 lei
Data initierii: 2009
Data finalizarii: 2015
Autoritatea de management:Comunitatea musulmana Consiliul Local Cumpana,
Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Surse atrase
Beneficiar : Comunitatea Musulmana Cumpana
9. „Constructie blocuri locuinte pentru tineri D+P+3E „
Programul de constructii pentru tineri prin Agentia Nationala Pentru Locuinte
Data inceperii: mai 2012
Data finalizarii: noiembrie 2014
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
Beneficiar: Consiliul Local Cumpana

PROIECTE IMPLEMENTATE:
1.

Proiect Integrat
Masura 3.2.2.
„ Modernizare si reabilitare drumuri, extinderea sistemului de canalizare, prima
infiintare Centru ingrijire copii- tip After
School, renovarea si modernizare Camin
Cultural, comuna Cumpana, judetul Constanta”
Valoarea proiect:10.512.906 lei
Data inceperii : mai.2010
Data finalizarii: mai 2013
Nr. Contract de finantare: C322010921400079/28.05.2010
Autoritatea de management: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Beneficiar : Consiliul Local Cumpana
2. „Centru multifunctional de asistenta socio-medicala in comuna Cumpana, judetul
Constanta”
Programul Operational Regional”
Axa prioritara 3.2- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Valoarea totală a proiectului este de 3.583.835,07 lei, din care 2.575.365,60 lei reprezintă
valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR 2007-2013. Contribuţia financiară a Uniunii
Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este
de 2.189.060,76 lei, contribuţia Guvernului României, prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, este de 334.797,52 în timp ce 51.507,32 lei reprezintă contribuţia
Primăriei Comunei Cumpăna la cheltuielile eligibile.
NR. Contract de finantare: 1270/23.02.2011
Durata de realizare a investitiei: 29 LUNI
Data finalizarii: aprilie 2014
Proiect Nr. SE/25/3/3.2/226/18.09.2009
COD SMIS 13307
Beneficiar : Consiliul Local Cumpana
Scopul vizat prin proiectul “ Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală
Cumpăna” este de îmbunătăţire a serviciilor de asistenţă socială primară şi specializată, în
conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate conform legislaţiei în vigoare, pentru
persoanele şi familiile aflate în situaţie de risc din comuna Cumpăna.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte înfiinţarea unui centru cu potenţial
polifuncţional de asistenţă socio-medicală în comuna Cumpăna.
Obiectivele specifice constau în asigurarea unei infrastructuri adecvate care să ofere
condiţiile necesare dezvoltării activităţilor privind serviciile sociale furnizate prin
Compartimentul de asistenţă socială al Primăriei Cumpăna, care să permită prin
reorganizare şi eficientizare, îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor de
asistenţă socială primară şi specializată, în conformitate cu tipologia serviciilor acreditate
conform legislaţiei în vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii
aflate în situaţii de risc la nivelul comunei.
Derularea contractului de execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii

În vederea construirii Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socio-Medicală Cumpăna,
s-a propus o soluţie tehnică de extindere aplicată unui imobil existent, extindere prin care se
vor asigura 11 birouri, 3 săli de organizare evenimente şi dependinţe aferente
(magazie, vestiare, grupuri sanitare). Astfel, după execuţia lucrarilor regimul va fi de
P+1E+2E.

URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, AMENAJAREA TERITORIULUI
Activitatea urbanistică a localitaţii, activitate de interes public

În cadrul Serviciului Urbanism îşi desfăşoară activitatea un numar de 3 functionari publici,
care indeplinesc urmatoarele atributii:
- urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
- întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii
publice;
- întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
- sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi
disciplina în construcţii;
- întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
- urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea
mediului ambiant;
-luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără
autorizaţie;
 In anul 2013 s-au emis un numar de 436 CERTIFICATE DE URBANISM, din care :
constructia de locuinte - 105
bransari utilitati - 218
alte (dezmembrari – alipiri terenuri,informare, P.U.Z. – 106 certificate de urbanism.

 S-au emis un numar de 430 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE, din
care :
- constructia de locuinte : 87
- bransari la reteaua de gaze naturale - 225
- bransari utilitati : 22
- S-au inregistrat un numar de 171 de cereri pentru receptii finale immobile si s-au eliberat
un numar de 104 PROCESE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR.
Inspectorii Serviciul urbanism intocmeste si transmite raportari lunare catre Inspectoratul de
Stat in Constructii si catre Directia de Statistica Constanta.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 Serviciul Public de Asistenţă Socială intocmeste urmatoarele tipuri de dosare pentru
prestatii sociale:
ajutor incalzirea locuintei
ajutor social
alocatii complementare si monoparentale
indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani si a copilului cu handicap
pana la 3 ani
indemnizatii de handicap pentru persoanele cu handicap grav
distribuirea ajutoarelor europene a produselor alimentare
alocatii de stat pentru copiii nou-nascuti
In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Primariei comunei Cumpana s-au
depus in anul 2013 urmatoarele tipuri de dosare:
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – 90 dosare
 Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei – 122 dosare
 Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapindemnizatii pentru persoanele cu handicap gradul I(copii si adulti) – 54 dosare
 Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat – 170 dosare
 Ordonanta de Urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece - 263 dosare pentru subventia la incalzirea cu lemne.
- 100 dosare pentru subventia la incalzirea cu gaze
- 6 dosare pentru subventia la incalzirea cu energie electrica
 Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copilului - 103 dosare
 Au fost sprijiniti cu pachete (haine, alimente, dulciuri, rechizite) primite din diverse
sponsorizari un numar de aproximativ 250 de copii proveniti din familii defavorizate.
 In colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta au
fost botezat un numar de 40 de copii proveniti din asistenta maternala.
 S-au distribuit produse alimentare prin programul PEAD 2013, primite de la Uniunea
Europeana, conform Hotararii de Guvern nr.600/2009 pentru urmatoarele categorii de
persoane:






pensionari cu pensii pana in 400 lei - 470 persoane
someri indemnizati - 141 persoane
persoane cu handicap gardul I si II - 242 persoane
persoane beneficiare de venitul minim garantat - 223 persoane

 Au fost efectuate un numar de aproximativ 500 de anchete sociale (ajutor social,
alocatie pentru sustinerea familiei, pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Constanta Spitalul Clinic Judetean “Sfantul Apostol Andrei” - Constanta)
 S-au continuat parteneriatele pe care Primaria comunei Cumpana le are incheiate pe
linie de asistenta sociala cu:
 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta,
 Fundatia World Vision International,
 Fundatia Holt-Romania,
 Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Cumpana,
 Societatea Romana de Cruce Rosie Romania.
 Asociatia “Cumpana Tinerilor”
 Grupul Local de Tineri “Visul Copilariei”

PROIECTE DERULATE DE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA AL
COMUNEI CUMPANA:
 Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor sociale la Cantina Socială din cadrul Parohiei
Cumpăna 2 “Sfânta Cuvioasa Parascheva,, Scopul proiectului este de a îmbunătăți serviciile
sociale acordate beneficiarilor cantinei sociale de la Parohia Cumpăna 2 - Sfânta Cuvioasa
Parascheva Cumpăna, respectiv 70 copii, din care 29 fete si 41 băieți, precum și persoane adulte
aflate în situații de urgență - aproximativ 20 pe an.
 La nivelul comunei Cumpăna au fost scrise 2 microproiecte “Căsuţa noastră” şi “Zâmbete
de copii”, pornind de la nevoile actuale ale grupurilor vulnerabile.
 “Zâmbete de copii” – ajutorarea a 10 copii, 5 băieţi şi 5 fete, cu vârste cuprinse între 3 luni
şi 2 ani, provenind din familii numeroase, cu venituri modeste sau fără venit. Cei 10 copii au fost
identificaţi de către SPAS Cumpăna în urma efectuării anchetelor sociale. Copiii au primit pachete
constând în: produse de igienă (pampers, şerveţele, hârtie igienică, săpun, prosoape copii), haine pe
grupe de vârstă, biberoane pentru copiii mici, lapte, jucării.
Produsele au fost colectate atât din donaţii cât şi achiziţionate de către voluntarii CENTRAS
Constanţa, elevi ai Liceului Virgil Madgearu, Liceul Călinescu şi angajaţi ai Heineken.
 “Căsuţa noastră” – este vorba despre o familie formată din 6 copii şi 2 adulţi, care trăiau în
condiţii improprii în ceea ce priveşte locuirea, încălzirea şi prepararea hranei. Cazul a fost sesizat
printr-o scrisoare anonimă adresată personal doamnei primar, în care se aducea la cunoştinţă
situaţia deosebit de gravă a familiei respective. Cazul a fost dat spre cercetare şi evaluare
Serviciului Public de Asistenţă Sociala împreună cu Serviciul de Stare Civilă şi Poliţie Locală din
cadrul Primăriei, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna şi Societatea Agricolă AGRES
Cumpăna au ajutat familia în primul rând să ocupe un spaţiu în care să locuiască şi să se
gospodărească fără să plătească chirie în schimbul păstrării spaţiului în condiţii bune şi a
supravegherii curţii unde se află utilaje agricole pentru ca acestea să nu fie vandalizate, au primit
asistenţă în întocmirea dosarelor de alocaţie de stat pentru copii, să intre în posesia documentelor

de stare civilă pentru 3 copii şi donaţie de alimente de bază. Familia a primit un aragaz, o butelie,
produse de igienă, haine, rechizite, cărţi şi alimente de bază.
 In parteneriat cu Holt Romania-Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si
Familie si Grup Scolar Cumpana se implementeaza activitatile proiectului POSDRU
91/2.2/S/62031 ,,Impreuna pentru o sansa reala la educatie,, pentru prevenirea si corectarea
fenomenului de abandon scolar prin interventii psiho-socio-educationale, de tipul scoalacomunitate-parinti, la nivelul comunitatii Cumpana. In cadrul acestui proiect s-a infiintat Centrul
Comunitar de Asistenta Educationala Integrata in cadrul caruia 30 de copii din clasele V-VIII
beneficiaza de activitatile de tip scoala dupa scoala. Proiectul s-a finalizat in luna septembrie
2013.
 “La un pas de tine!” Centrul mobil de ocupare si formare profesională în domenii
non-agricole a fost finanţat prin POS DRU, Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2.
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. 14 tineri din comuna Cumpăna au urmat cursul de
Competențe Antreprenoriale, în urma căruia participanții au primit certificate de absolvire
recunoscute la nivel național și european și o subvenție în cuantum de 400 lei/participant.
 SPRINT – SPRijin INTegrat pentru Ocupare Non-Agricola a Fortei de Munca din
zona Rurala Metropolitana Constanta Primaria Comunei Cumpana in parteneriat cu Camera de
Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta au organizat o sesiune de informare pentru
somerii indemnizati cu studii superioare din localitate. Campanie mobilitate/antreprenoriat 110
persoane
Persoane participante la cursurile organizate prin proiectul SPRINT cu domiciliul in
Cumpana :
Curs – tehnician masor – 3 persoane.
Curs – ospatar – 6 persoane.
Curs – camerista – 3 persoane.
Curs IT – 15 persoane.
Proiect ,,1,, - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonei rurale din judeţul
Constanţa -implementat de Global Commercium (România) şi Nanfor Ibérica (Spania) în 9
localităţi, inclusiv comuna Cumpăna, finalizat in iunie 2014.
Obiectivele proiectului au fost :
- pregătirea capitalului uman
- facilitarea accesului pe piaţa muncii
Proiectul reprezintă un pas important al POSDRU din judeţul Constanţa pentru reducerea
şomajului şi sărăciei.
Promovarea Sanatatii in Comunitati Rurale”
Este un proiect de tip strategic, al cărui beneficiar este Fundaţia Romtens, fiind cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.
Este primul proiect de acest fel realizat în zonele rurale din România, fiind desfăşurat la
nivelul a 19 comune din ţară, reprezentand cele 19 judeţe ale urmatoarelor regiuni de dezvoltare:
Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.
Are în implementare următoarele activităţi destinate îndeplinirii obiectivelor
anunţate:
Realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunităţilor incluse în proiect cu privire la
aspectele specifice care ţin de resursele umane, posibilităţile acestora de a se integra pe piaţa

muncii, precum şi aspecte care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă (interviuri cu
persoanele cheie ale autorităţii locale, organizarea unui Focus Grup per comună, respectiv
realizarea unui sondaj în cadrul a 100 de gospodării din fiecare comună).
Organizarea a 2 campanii de informare şi comunicare privind aspectele care ţin de adaptarea
forţei de muncă din mediul rural la o piaţă a muncii în continuă schimbare şi aspectele care ţin de
promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi stilul de viaţă sănătos (Târguri de Sănătate;
2000 de persoane din mediul rural);
 „COMPETENT – Activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului şi
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, DMI 6.2
Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Proiectului s-a
finalizat in luna mai 2013.
 Programul Phare - Dezvoltarea Resurselor Umane, Componenta Măsuri active pentru
ocuparea forţei de muncă, Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02. Grupul ţintă a fost
reprezentat de 29 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoane
ocupate în agricultură cu venituri reduse, care locuiesc în Comuna Cumpăna şi în zonele
învecinate, absolvenţi de gimnaziu.
 ,,Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei nonagricole
durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale’’parteneriat între Primăria Cumpăna şi AcoR.
Biroul local de informare a fost înfiinţat la Cumpăna pe data de 1 decembrie 2010, de Ziua
Naţională, iar prezente în acest proiect au fost următoarele nouă comune: Cumpăna, Chirnogeni,
Valu lui Traian, Siliştea, Tuzla, Costineşti, Tortoman, Cobadin şi Cuza Vodă. În cadrul acestui
proiect, din Cumpăna s-au înscris 67 de locuitori: 23 cu ocupaţie în agricultura din gospodăria
proprie, 18 şomeri, 14 studenţi şi 12 patroni.
 Sunt oferite pachete bătrânilor nevoiaşi cu ocazia sărbătorilor “Naşterea Domnului Iisus
Hristos” şi a “Sfintei Învierii a Domnului”.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANEI ŞI STARE
CIVILĂ, S.P.C.L.E.P.CUMPANA
SPCLEP Cumpǎna vǎ aduce la cunoștințǎ cǎ pe parcursul anului 2013, au fost soluționate
un numǎr de 1824 cereri pentru eliberarea actelor de identitate (din care 94 cǎrți de identitate
provizorii și 89 vize reședințǎ) și au fost ȋnregistrate ȋn baza județeanǎ un numǎr de 158 de nou
nǎscuți cu domiciliul pe raza comunei Cumpǎna.
Au fost ȋnregistrate ȋn bazele de date un numǎr de 90 decese a persoanelor cu domiciliul pe
raza comunei Cumpǎna.
Ţinând cont și de numeroasele solicitǎri pentru schimbarea domiciliului din alte localitǎți ȋn
comuna noastrǎ, vǎ informǎm cǎ populația localitǎții Cumpǎna a ȋnregistrat oficial un spor de 363
de persoane pe parcursul anului 2013, la data de 31.12.2013 populația comunei fiind de 13502
persoane. Acest lucru se datoreazǎ numeroaselor acțiuni de mediatizare a prevederilor legale
ȋntreprinse pe linie de evidența persoanelor, a verificǎrilor ȋn teren realizate ȋn colaborare cu
Poliția Localǎ Cumpǎna precum și a bunei colaborǎri cu celelalte instituții implicate.
Un lucru deosebit de important pentru buna desfǎșurare a activitǎții de evidența persoanei

l-a reprezentat și ȋl reprezintǎ ȋn continuare funcționarea serviciului de profil ȋn cadrul Primǎriei
Cumpǎna, eliminându-se astfel disconfortul deplasǎrii cetǎțenilor la Constanța.
Pentru elaborarea corectǎ a listelor electorale necesare ȋn vederea desfǎșurǎrii proceselor
electorale lucrǎtorii serviciului nostru au fost angrenați ȋntr-o amplǎ activitate de actualizare a
Registrului Electoral, precum și pentru arondarea cetǎțenilor la secțiile de votare ȋn noua aplicație
electoralǎ, aducându-și din plin aportul la implementarea Memorandumului privind evaluarea
capacitǎții primǎriilor de a folosi Registrul electoral și de a tipǎri listele electorale permanente,
aprobat de Guvern ȋn luna iunie 2013.
Pe linia activitǎții de stare civilǎ, ȋn anul 2013 s-au ȋnregistrat un numǎr de 201 acte de stare
civilă: 16 naștere, 111 căsătorie și 74 deces.
S-au eliberat la cerere un numǎr de 262 certificate de stare civilă: 35 naștere, 132 căsătorie
și 95 deces.
Au fost rezolvate favorabil un numar de 17 cereri de transcrierea a certificatelor strǎine ȋn
registrele de stare civilă românești, 2 dosare de divorț pe cale administrativă și s-au eliberat un
numar de 131 livrete de familie.
S-au ȋntocmit, operat și comunicat un numǎr total de 496 mențiuni privind modificarea
statutului civil al persoanei.
Ţinând cont de cele enunțate mai sus, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența
Persoanei și Stare Civilǎ Cumpǎna ȋi asigurǎ pe toți locuitorii comunei de ȋntreg sprijinul ȋn
soluționarea cererilor din aria de competențǎ și ȋi ȋnvitǎ sǎ se adreseze cu cea mai mare ȋncredere
personalului de specialitate din cadrul acestui serviciu.

BIROUL JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Actul juridic, legalitatea documentelor
Biroul juridic si contencios administrativ îndeplineşte o funcţie care corespunde cu
însăşi menirea unei instituţii publice, şi anume aceea de a veni in sprijinul cetatenilor in ceea
ce priveste aplicarea si interpretarea prevederilor legale, asigurand consultarea de
specialitate in diferite domenii.
În cadrul acestui birou sunt încadraţi 2 functionari publici a caror activitate este
indrumata si coordonata de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale si consta in :
- Reprezintă instituţia în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată;
- Intocmeşte dosarele, formulează acţiuni, întâmpinări, concluzii, obiecţiuni la rapoartele de
expertiză şi solicită probe în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rol;
- Intocmeşte evidenta cauzelor aflate pe rolul instanţei şi a corespondenţei.
- Asigura asistenţa juridica a celorlalte servicii, birouri, compartimente, din cadrul
instituţiei;
- Studiază documentaţiile pentru licitaţiile organizate de instituţie;
- Participă la licitaţiile organizate de instituţie, în situaţiile unde este nominalizat să
participe.
- Clarifică, din punct de vedere juridic, situaţiile prezentate de cetăţeni, prin intermediul
birouluii relaţii publice;
- Solutioneaza petitiile repartizate;
- Verifica sub aspectul legalitatii materialele redactate de diverse compartimente din cadrul
aparatului propriu de specialitate;

- Participa in cadrul comisiilor in care sunt numiti, comisii constituite in cadrul institutiei.
- Analizeaza / solutioneaza notificarile formulate in temeiul Legii nr.10/2001
- Urmareste si realizeaza ducerea la indeplinire a hotararile Consiliului Local Cumpana, in
colaborare cu celelalte compartimente.
- Acordă asistenţă juridică pentru elaborarea dispoziţiilor primarului;
- Încheie contractele de concesiune pentru terenuri cu destinaţie de locuinţe,
- Încheie contractele de închiriere a spaţiilor comerciale din Piaţa Agroalimentară,
- Încheie contractele de comodat pentru terenuri si imobile aflate in administrarea
Consiliului Local Cumpana cu destinatii diferite,
- Incheie contractele de concesiune pentru locurile de veci situate in Cimitirul Ortodox,
- Tine evidenta declaratiilor de avere ale aparatului propriu al Primariei si Consiliului Local
Cumpana.
- Intocmeste si comunica Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, un functionar din cadrul biroului fiind desemnata
responsabila pentru relatia cu societatea civila, care primeste propunerile, sugestiile si opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normative propus.
- Intocmeste si comunica Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/ 2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009.
- Urmăreşte modificările legislative în mod curent.
Activitatea Biroului juridic si contencios administrativ se axează în principal pe
soluționarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Cele mai multe dintre aceste cereri au ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra
bunurilor, un număr de 23 pentru anul 2013, litigii soluționate în sensul constatării existenței
dreptului de proprietate prin posesia îndelungată – uzucapiune.
O altă categorie de cereri de chemare în judecată au la bază prevederile Legii 18/1991, în
anul 2013 fiind formulate un număr de 11 astfel de acțiuni referitoare, în principal, la rectificarea
erorilor materiale intervenite în momentul întocmirii titlurilor de proprietate.
În baza prevederilor Legii nr. 10/2001, au fost formulate 9 cereri de chemare în judecată,
majoritatea fiind respinse ca urmare a faptului că reclamanții nu făceau dovada dreptului de
proprietate și a preluării abuzive.
Prin adoptarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, s-au adus modificări cu privire la modalitatea de soluționare a cererilor
formulate în baza legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001.
Astfel, la nivelul Comunei Cumpăna s-a constituit o comisie locală pentru inventarierea
terenurilor, desemnată prin Ordinul Prefectului nr. 376/26.08.2013, aceasta având ca principal
obiectiv întocmirea situației terenurilor agricole și forestiere aflate în domeniul public și privat al
statului sau al comunei și care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
Până la întocmirea acestei situații, activitatea de emitere a titlurilor de proprietate este
suspendată, cu excepția cazurilor în care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive și
irevocabile.
În acelasi timp au fost formulate și un număr de 7 plângeri contravenționale, care au fost, de
asemenea, soluționate.
Alte categorii de litigii au fost reprezentate de cele care au ca obiect obligații de a face,
acestea fiind în număr de 5, și aflându-se în diferite stadii procesuale.
Ca o noutate în activitatea acestui birou se înscrie și aplicarea prevederilor cuprinse în
Hotărârea de Guvern nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe
perioada 2012-2015, a inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare,

precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie
2012-2015.
În baza acestui act normativ, prin dispoziția nr. 300/18.09.2013, s-a adoptat Declaraţia de
aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 şi s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea
Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Comunei Cumpăna.
Membrii grupului de lucru au, în principal, următoarele atribuţii:
a)elaborarea listei cu principalele atribuţii ale instituţiei;
b)evaluarea multi-criterială a atribuţiilor;
c)elaborarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor
de remediere a acestora;
d)elaborarea planului sectorial propriu anticorupţie;
e)redactarea autoevaluării măsurilor anticorupţie preventive şi a indicatorilor aferenţi;
f)informarea anticorupţie a angajaţilor;
g)identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;
h)analiza măsurilor suplimentare anticorupţie ce pot fi implementate de Primăria Comunei
Cumpăna.
Biroul juridic si contencios administrativ asigură realizarea corespondentei cu
institutiile statului:
- Institutia Prefectului – Judetul Constanta şi Consiliul Judetean Constanta,
- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta şi Inspectoratul de Politie Constanta,
- Primarii din judet si din tara; Institutiile deconcentrate,
- Institutii din administratia publica centrala.
- Instituţii Europene: Consiliul Europei – Strasbourg, Parlamentul Europei – Bruxelles,
Comitetul Regiunilor.
Biroul juridic si contencios administrativ se preocupă de realizarea de parteneriate,
acorduri de înfrăţire cu administraţiile publice din tara si din alte ţari.
În anul 2013, comuna Cumpăna a incheiat 2 acorduri de infratire cu localitati din alte tari.
Astfel, prin Hotararea Consiliului Local Cumpana nr. 68/28.06.2013 s-a aprobat infratirea
comunei Cumpana cu localitatea Sarata Veche din Republica Moldova, iar prin H.C.L.nr.
102/31.10.2013 s-a aprobat infratirea cu localitatea Jekabpils din Letonia.
Biroul juridic si contencios administrativ, sub indrumarea si coordonarea secretarului
comunei Cumpăna, participă la sedinţele Consiliului Local, asigurând gestionarea
procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local si Primar, precum şi
procedurile de convocare, secretariat şi publicitate a şedinţelor Consiliului Local Cumpăna.
În anul 2013, Consiliul Local s-a întrunit în 15 şedinţe: 10 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe
extraordinare, în urma cărora au fost emise 123 hotarâri, nici una dintre acestea nefiind atacate de
Institutia Prefectului – judetul Constanţa.
De asemenea, un numar de 450 dispoziţii au fost emise de primarul comunei Cumpana au
primit avizul de legalitate.
Începand cu anul 2007, biroul juridic si contencios administrativ a gestionat şi a urmărit
legalitatea dosarelor depuse privind locuintele de tip ANL destinate inchirierii tinerilor in
varsta de pana la 35 de ani.
In anul 2013 comisia de analiză a dosarelor privind repartizarea locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii, construite de Agenția Națională a Locuințelor, a analizat si verificat un numar
de 255 dosare depuse incepand cu anii 2009, 2010, 2011 si 2012. Din acestea au fost repinse un
numar de 92 dosare ca urmare a nerespectarii criteriilor pentru solutionarea cererilor de locuinte
tip ANL, conform Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Prin H.C.L. nr. 90/26.09.2013 s-a aprobat Regulamentul de vanzare a locuintelor tip
A.N.L.situate in comuna Cumpana, judetul Constanta.
Vanzarea acestor locuinte se realizeaza in conformitate cu prevedereile Legii nr. 85/1992,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta
destinatie construite din fondurile statul;ui si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de
stat coroborate cu prevederile Legii nr. 152/1998.
Si in anul 2013, biroul juridic si contencios administrativ a continuat sa indrume
tinerii comunei in vederea intocmirii dosarelor pentru locuintele ANL, in urma analizei si
verificarii, unui numar de 25 de dosare le-a fost intocmit punctajul.
Biroul juridic avizează legalitatea organizării licitatiilor publice pentru concesionarea
terenurilor , a lucrarilor publice, a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei.
In anul 2013, biroul juridic s-a ocupat de organizarea a 3 licitatii pentru concesionarea unor
terenuri din Zona Industriala a comunei Cumpana pentru realizarea unor obiective industriale:
parcare pentru camioane si utilaje agricole, constructii montaj energetic, activitati de mica
industrie.
De asemenea, biroul juridic si contencios administrativ se ocupa din punct de vedere legal
de actiunile ce vizeaza activitatile electorale.
Meseria de jurist este frumoasa si nu atat prin prisma functiei, ci prin provocarile intalnite in
fiecare zi, prin intrebarile care isi asteapta raspunsul pentru ca lucrurile sa poata functiona si sa
poata functiona bine.
Biroul juridic este un “ motoras” din masinaria care se cheama Primaria comunei
Cumpana si ca alaturi de celelalte “componente-departamente” din cadrul sau contribuie la
bunul mers al activitatii acesteia.

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara , in care se
inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si anume:
-capul gospodariei si membrii acesteia;
-terenurile pe care le detin, pe categorii de folosinta;
-efectivele de animale , pe specii si categorii,existente la inceputul anului;
-evolutia anuala a efectivelor de animale;
-cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti;
-mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica;
-tractoarele si masinile agricole;
Compartimentul Registrul Agricol si Cadastru asigura respectarea tuturor prevederilor
legale privind elaborarea , intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol;
In anul2013 s-a continuat completarea pe hartie a registrelor agricole pentru perioada anilor
2010-2014 , in aceasta perioada facandu-se modificarile curente in ceea ce priveste componenta
familiei, suprafetele de teren si animalele detinute, modificari intervenite ca urmare a instrainarilor
imobilelor si a altor documente translative.
De asemeni in anul 2013 sa continuat implementarea registrului agricol in format electronic , lucru
care va permite o mai usoara gestionare a bazelor de date.
Functionalitatea Compartimentului Registru Agricol si Cadastru din cadrul Primariei
Cumpana este asigurata de 3 functionari publici.

Activitatea de baza a compartimentului consta in administrarea bazei de date referitoare la
suprafetele de teren intravilan si extravilan ,a suprafetelor locuibile si a efectivelor de animale
detinute de catre cetatenii localitatii;

Comuna Cumpana este structurata in 156 de strazi pentru care a fost adoptat Nomenclatorul
stradal si atribuite numere postale, a caror actualizare se face in permanenta ca urmare a
modificarilor intervenite in urma diverselor tranzactii pe care cetatenii comunei le fac.
In evidentele registrului agricol sunt inregistrate la sfarsitul anului 2013 un numar de 6058
gospodarii.
In decursul anului 2013 au fost inaintate catre Institutia Prefectului in vederea recunoasterii
dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren detinute in gospodarii un numar de 6 dosare,
fiind rezolvate un numar de 5 dosare pentru care a fost emis Ordinul Prefectului.
Au fost eliberate un numar de 38 certificate de producator pentru anul agricol 2013-2014
prin respectarea prevederilor legale.
De asemeni a fost sprijinita activitatea Serviciului de Evidenta Informatizata a persoanei in
vederea eliberarii cartilor de identitate prin eliberarea adeverintelor de nomenclator stradal fiind
eliberate un numar de 1693 adeverinte.
De asemeni au fost eliberate adeverinte pentru cetatenii comunei necesare in raporturile cu
alte institutii sau pentru bransarea la utilitati , repectiv gaze , canalizare , apa potabila .
In anul 2013 nu au fost inaintate dosare catre Autoritatea Nationale pentru Restituirea
Proprietatilor in vederea acordarii de despagubiri datorita faptului ca activitatea comisiilor locale
de fond funciar a fost blocata odata cu aparitia Legii nr. 165/2013.

BIROU REGISTRATURA, RELATII PUBLICE
În cadrul Biroului de Registratura au fost înscrise pentru programarea în audienţa,
aproximativ 420 de persoane pe anul 2013 . Solicitările au fost soluţionate în procent de 95%, iar
principalele probleme au fost:
- Infrastructura comunei Cumpăna;
- Probleme de natura familială şi socială;
- Acte de propietate;
- Taxele si impozitele locale;
- Solicitări avizări construcţii locuinţe
- Locuri de muncă;
- Conflicte de vecinătate.
Totodată, au fost înregistrate aproximativ 500 de cereri/sesizări scrise cu termen de
răspuns de 30 de zile, pentru anul 2013 privind eliberarea actelor, solicitări/avizări construcţii,
rectificări titluri de proprietate, scutiri de la plata taxelor si impozitelor în cazul persoanelor
îndreptăţite, anchete sociale, solicitări locuinţe şi informaţii privind infrastructura comunei
Cumpăna, acestea fiind rezolvate în proporţie de 98%.
În anul 2013 s-au înregistrat 11.171 de numere în Registrul de intrări/ieşiri, iar în anul
2014, s-au înregistrat 11.001 de numere.
De asemenea, documentele, pe lângă înregistrarea lor în Registrul de intrări/ieşiri, sunt
înregistrate şi în Registrul Electronic DOC MANANGER, fiind scanate şi distribuite în mod
electronic către compartimentele din cadrul primăriei.

Activitatea compartimentelor privind modul de lucru asupra programului DOC
MANAGER este verificat periodic, cât şi răspunsurile documentelor cu termene.
Prin programul DISPACHER MESSAGE BASIC au fost transmise mesaje pentru
Sarbătoarea numelui şi mesaje referitoare la diferite anunturi de interes general.
CULTURĂ, SPORT, ACTIVITĂŢI PENTRU TINERET
,,Viaţa unei naţiuni este cultura ei proprie’’
Şesurile româneşti sunt pline de nostalgia plaiului. Şi, de vreme ce omul de la şes nu poate
avea în preajmă acest plai, sufletul îşi creează pe altă cale atmosfera acestuia: cântecul îi ţine loc de
plai’’, scria marele poet Lucian Blaga.
Şi la Cumpăna, cultura îşi ocupă locul binemeritat. La buna calitate a actului cultural de aici
contribuie mai mulţi factori educaţionali din comună – profesori de muzică, balet, învăţători,
instructori de dansuri populare, dansuri sportive, dansuri turceşti şi ansambluri corale şcolare.
Tot ceea ce înseamnă activitate culturală la nivelul comunei are loc în incinta Casei de
Cultură, o instituţie modernă, dotată cu echipamente de sonorizare şi iluminat de cea mai bună
calitate.
,,Veşnicia s-a născut la sat’’
,,Meditând la destinul unui popor, nu o poţi face decât meditând la destinul culturii
sale’’.
În fiecare an, se elaborează un plan de activitate care se reactualizează în funcţie de
activităţile ce se vor desfăşura. Anual, Casa de Cultură găzduieşte festivaluri judeţene, naţionale
şi internaţionale de muzică uşoară şi populară. Fiecare ediţie îşi propune să se contureze ca o
reuniune artistică de excepţie, o sărbătoare prin cântec şi pentru cântec, a românilor de
pretutindeni.
DENUMIRE ACTIVITATE

LOCUL DESFĂŞURĂRII
Casa de cultură Cumpăna

2.

Dor de Eminescu şi Ziua Culturii
Naţionale
Parteneri: Liceul tehnologic
„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna
Invitaţi: Biblioteca Jud. Constanţa
Ziua Principatelor Unite

3.

Valentine’s Day

4.

Dragobetele–’’Sărbătoarea iubirii la
români’’
Ziua Internaţională a Femeii

Nr.
crt.
1.

5.
6.

Ziua Europei – ’’Acum sunt în
Europa’’
Parteneri: Liceul tehnologic
„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna

DATA
DESFĂŞURĂRII
15.01.2015

Monumentul Eroilor, Casa
de cultură Cumpăna
Casa de cultură Cumpăna

24.01.2015

Casa de cultură Cumpăna

24.02.2015

Casa de cultură Cumpăna

08.03.2015

14.02.2015

09.05.2015
Casa de cultură Cumpăna

7.

Ziua Internaţională a Familiei

Casa de cultură Cumpăna

15.05.2015

8.

Festivalul naţional de folclor pentru
tineri interpreţi ’’Dor de cânt

Casa de cultură Cumpăna

*după 15.05.2015

românesc’’, editia a VII-a
9.

„Micii Sanitari”

Mai 2015

KUREŞ – Tradiţionalele lupte
tătăreşti

Grădiniţele „Florilor” şi
„Sf. Maria”
Stadion Complex Sportiv
Cumpăna

10.
11.

Ziua Internaţională a Copilului

Casa de cultură Cumpăna

01.06.2015

12.

Cupa „1 Iunie” la fotbal şi handbal

Sala de sport „Elena
Frâncu” Cumpăna

01.06.2015

13.

Ziua Învăţătorului

14.

Hramul Bisericii „Sf. Maria”

15.

Ziua Recoltei la Cumpăna Sărbătoarea roadelor pământului

16.

Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice în Cumpăna

17.

Hramul Bisericii „Sf. Cuv.
Parascheva”
Halloween
Parteneri: Asociaţia „Cumpăna
tinerilor”
Ziua Internaţională pentru eliminarea
violenţei asupra femeilor
Kurbam Bairam – Sărbătoarea etniei
turco-tătare
1 Decembrie - Ziua Naţională a
României

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Serbări şcolare cu ocazia
Crăciunului
26 de ani de la Revoluţia Română
din 1989

*după 20.05.2015

05.06.2015
Biserica Sf. Maria
Stadion Complex Sportiv
Cumpăna

Casa de Cultură
Cumpăna
Clubul Înţelepţilor
Biserica Sf. Parascheva

15.08.2015
Sfârşitul lunii
septembrie începutul lunii
octombrie
01.10.2015

14.10.2015

Casa de Cultură
Cumpăna/Clubul
Tineretului

31.10.2015

Casa de Cultură Cumpăna

25.11.2015

Casa de Cultură Cumpăna
Monumentul Eroilor, Casa
de cultură Cumpăna
Casa de Cultură Cumpăna

sfârşitul
noiembrie
01.12.2015

lunii

15 – 20.12.2015

Sala mare a Primăriei

22.12.2015

Casa de Cultură Cumpăna

13.12.2015

24.

Ziua Etniei Tătare din România

25.

Casa de Cultură Cumpăna

19.12.2015

26.

Festivalul Naţional „După Datina
Străbună”, ediţia a VIII-a
Sărbătoarea Crăciunului

Casa de Cultură Cumpăna

25.12.2015

27.

Revelionul

Casa de Cultură Cumpăna

31.12.2015

Acestea sunt câteva evenimente ce fac parte din calendarul activităţilor culturale ale
comunei.
Toate aceste activităţi sunt ,,acompaniate’’ de copiii comunei – membrii ai ansamblurilor de
dansuri populare româneşti ,,Româncuţa’’, ,,Muguraşii Cumpenei’’ şi ,,Boboceii Cumpenei’’,
Ansamblului de dansuri populare turceşti ,,Kardelen’’, Şcolii de Balet ,,Nicolae Spirescu’’,
Şcolii de Dans Sportiv ,,Laura şi Laurenţiu Bogorodea’’.

Aceste minunate ,,echipe’’ sunt conduse de oameni cu multă pregătire profesională, cu
multă dăruire, care au adus acasa, la Cumpăna numeroase premii, rezultat al îndelungatelor ore de
repetiţii, dar şi prin dorinţa de a reprezenta cu cinste comuna din care provin.
Sportul devine o activitate tot mai prezentă în localitatea noastră. Sportul este una dintre
cele mai potrivite modalităţi prin care copiii şi adolescenţii dobândesc valori precum respectul faţă
de parteneri şi adversari, disciplina individuală şi colectivă,toleranţa, fairplay-ul, respectarea
regulilor şi, nu în ultimul rând, combaterea oricărei forme de discriminare. Practicarea sportului
şcolar este un factor determinant în procesul de dezvoltare sănătoasă, corectă şi armonioasă a
tinerei generaţii.
În cadrul Asociaţiei Sportive "Victoria" Cumpăna se organizează anual campionate de
fotbal, handbal, baschet, scrimă, arte marţiale, şah, table, volei, kick boxing, lupte greco – romane,
etc.
În cadrul celor 2 săli de sport din comuna Cumpana îşi desfăşoară activitatea prin programul
de antrenamente, sectiile de scrimă, arte marţiale, tenis de masă, dans sportiv, handbal, fotbal.
Activităţile sportive desfăşurate în Sala de Sport „Victoria" Cumpăna, de la inaugurare şi
până în prezent.
“ Tradiţia adevarătă e singura merinde sufletească’’
Tradițiile, muzica populară, costumele naționale și bucatele gustoase care provin din
satul românesc sunt zestrea și mândria noastră. Tocmai de aceea zeci de gospodine din comuna
Cumpăna, județul Constanța, au pregătit bucate alese specifice tuturor etniilor din zona Dobrogei,
cu care s-au prezentat la cea de-a III-a ediție a festivalului “ZIUA SATULUI ROMÂNESC”,
organizat la Cluj-Napoca, unde au participat 20 de mii de oameni. Nu au lipsit nici ansamblurile
folclorice “Romancuța” și „Kardelen”.
Acest festival este considerat cel mai mare eveniment național dedicat satului românesc.
Centrul orașului a fost împânzit de zeci de ansambluri folclorice, iar muzica populară a răsunat
peste tot. La festival au participat 30 de localități din întreaga țara. Dobrogea a fost reprezentată
de comuna constănțeană Cumpăna și de comuna tulceană Luncavița. Atelierul de bucătărie
românească a fost cel care le-a lăsat gura apă participanților. Printre preparatele care au făcut
deliciul invitaților s-au numărat borșul de pește, sărmăluțele în foi de viță, suberekul, baclavalele și
plăcinta dobrogeană, toate gătite de 30 de gospodine pricepute din Cumpăna.
,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor’’
Inca din anul 2010, comuna Cumpana avand calitatea de membru fondator al
„ Asociatiei Cele mai frumoase Sate” , participa la fiecare manifestare organizata de aceasta.
Astfel, in anul 2013 in data de 6 decembrie, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucuresti,
s-a lansat ghidul turistic si cultural „ Cele mai frumoase sate din Romania” , editia a 2-a, revizuita.
Au participat toti membrii asociatiei, primari de comune, ambasadori ai Frantei , Elvetiei,
Israel, Italiei, delegatul regiunii Wallonie – Bruxelles, presedintele ANT, reprezentanti ai
ministerelor de resort, ai consiliilor judetene, colaboratori si parteneri aia asociatiei.
Comuna Cumpana a castigat urmatoarele premii :
- „ Cea mai dinamica comuna din Romania”

-„Evenimentul anului 2013 „ a fost desemnat Festivalul international „ Rodul
Pamantului – Zilele Recoltei la Cumpana – proiect realizat in parteneriat cu Autoritata
Nationala pentru Turism si Asociatia „ Cele mai frumoase sate di Romania”.
-„Ambasadorul Satului Romanesc – doamna Mariana Gaju, primarul comunei
Cumpana.
Parteneriatul cu Revista Romana de Administratie Publica
rrAPL – Revista Română de Administraţie Publică Locală organizează Concursul Naţional
de Proiecte din Administraţia Publică Locală „CELE BUNE SĂ SE-ADUNE!” deoarece
doreşte o administraţie locală performantă, eficientă, transparentă şi democratică şi consideră că
meritele celor care s-au remarcat în activitatea lor prin rezultate deosebite în administraţia publică
locală trebuie recunoscute şi rezultatele proiectelor reuşite trebuie împărtăşite ca bune practici spre
beneficiul întregii administraţii.
Lansat în 2011 Concursul Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele
bune să se-adune!” şi aflat la cea de a doua ediţie, se adresează unităţilor administrativ –
teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţe), grupurilor de acţiune locală şi asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară din întreaga ţară şi reprezintă un avantaj indiscutabil prin
posibilitatea împărtăşirii proiectelor ca bună practică, detaliindu-se, pentru colegii din administraţia
locală, aspecte privind: dificultăţi întâmpinate, soluţii găsite şi lecţii învăţate, dar şi beneficiile
proiectelor şi modalitatea de a evita pericolele şi obstacolele în realizarea acestora.
Concursul Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele bune să se-adune!”
se desfăşoară pe 14 domenii de competenţă ale autorităţilor locale, respectiv:
Utilităţi publice; Ordine publică; Edilitar-urban; Mediu; Turism; Servicii Sociale;
Educaţie; Sănătate; Activităţi administrative; Cultură / Artă; Sport / Tineret; Activităţi
recreative; IT / Comunicare; Dezvoltarelocalăşi mediu de afaceri .
In cadrul Galei Concursului Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele
Bune să se-adune!”, ediţia 2013 , comuna Cumpana a fost premiata la sectiunea MEDIU cu
proiectul „Mediul este viaţa” - Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă, extindere reţea
canalizare şi o staţie de pompare ape uzate nouă,, TURISM cu proiectul „Festivalul
Internaţional „Rodul Pământului” - Zilele Recoltei la Cumpăna” si SOCIAL cu proiectul
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor sociale la cantina socială de la Parohia Sf. Cuvioasă
Parascheva” - construcţia unei cantine sociale cu o capacitate de 100 de locuri. De asemenea,
a fost decernat premiul “ Primarul anului 2013 in Romania” , primarului comunei Cumpana.
Scopul Galei a fost Acela de a arata ca, in ciuda dificultatilor cu care se confrunta
administratia locala, sunt primary care, impreuna cu echipa functionarilor publici si a consilierilor
locali, se zbat si reusesc sa creasca calitatea actului administrative si prin aceasta sa faca cinste
intregii administratii romanesti.

CONCLUZII
Ne propunem sa fim un reper al eficientei, coerentei actului decizional si transparentei
administrative, sa sustinem crearea unei comunitati active si dinamice, sa atragem investitii si sa
generam proiecte de importanta strategica pentru comuna si cetateni, si toate acestea sa conduca la
CRESTEREA CALITATII VIETII IN COMUNA CUMPANA.

Prin intermediul prezentului raport, precum si prin numeroasele actiuni intreprinse pe
parcursul mandatului meu, am dovedit ca ne dorim o comunicare deschisa si transparenta pentru a
pune bazele unui parteneriat real intre Primaria comunei Cumpana si cetateni.
Administraţia publică locală acţionează în strânsă colaborare, permanentă comunicare cu
instituţiile de învăţământ, instituţiile de cult, instituţiile medicale umane şi veterinare, oranizaţii
nonguvernamentale, asociaţii agricole, agenţi economici ce-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul
administrativ al comunei Cumpăna.
Cel mai bun exemplu îl constituie proiectele comune derulate cu Asociaţia pentru
Dezvoltare Comunitară Cumpăna, Habitat For Humanity Cumpăna, Subfiliala Crucea Rosie
Cumpăna si cu Organizaţia Nonguvernamentala World Vision.
De asemenea, instituţiile deconcentrate, societăţile comerciale, persoane fizice din întreg
judeţul Constanţa au acordat sprijin în desfăşurarea tuturor activităţilor sociale, educative,
culturale, economice.
Tuturor le mulţumim, însă, cele mai calde mulţumiri le adresez locuitorilor comunei
Cumpăna, care au înţeles că munca făcută împreună trebuie respectată de toţi.
Misiunea noastra este de a asigura un management performant, corect si echilibrat din punct
de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltari durabile si pe termen lung.
Am incercat structurarea unei echipe care sa poata pune in aplicare aceasta viziune pe
termen lung si consider ca la acest capitol mai sunt multe lucruri de implementat, astfel incat
eficienta actului decizional sa fie mult imbunatatita.
Cu toate neajunsurile generate de impasul economic general, apreciez bilanţul Primăriei
Cumpăna ca fiind unul pozitiv.
Cu un procent bun de încasări la bugetul local, cred că am cheltuit în mod responsabil şi
eficient banii contribuabililor cumpăneni. Rezultatele sunt vizibile, faptele fiind cea mai bună
analiză contabilă a execuţiei bugetare aferente anului 2013.
Îmi exprim încrederea că anul 2014, va fi un an de importanta majora pentru dezvoltarea
comunei Cumpana, avand in vedere ca ceste debutul exercitiului financiar 2014-2020 al intregii
Uniuni Europene.
Strategia de dezvoltare a comunei Cumpana pentru urmatorii ani cuprinde masuri pentru
crearea de noi locuri de munca si sprijinirea investitiilor, dezvoltarea educatiei si protectia sociala,
dezvoltarea infrastructurii utilitare.
Obiectivele de dezvoltare a comunei Cumpana tin cont de conditionalitatile de finantare si
propun proiecte care sa atinga indicatorii precizati in documentele programatice regionale,
nationale si europene.

VĂ MULŢUMESC!

Primar,

Ec. Mariana Gaju

