Raport de Activitate al Primarului
şi al Administraţiei Publice Locale
a Comunei Cumpăna
Judeţul Constanţa

Pentru anul 2010

Cuvânt înainte
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.


Ec. Mariana Gaju
Primarul Comuneii Cumpăna

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.
Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei.
Aparatul de specialitate al primarului – o alianta cu cetăţenii
comunei Cumpăna, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului.

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli






Anul 2010 a fost unul atipic nu numai pentru comuna
Cumăna, 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, în condiţiile în care conturile Primăriei Cumpăna
au fost blocate.

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2010 a fost
de 17.679.855 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 :
2.938.561 lei
Pentru echilibrarea bugetului local – 1.569.406 lei
Cote şi sume defalcate - 4.787.400 lei
Subvenţii de la bugetull de stat – 358.305 lei
Sume de la Uniunea Europeană - 1.158.159 lei
Venituri proprii din taxe şi impozite locale – 6.868.024 lei

Sume alocate şi achitate pentru investiţiile din comună 5.396.433 lei

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli



Cheltuielile bugetului pe anul 2010 au fost structurate pe capitole
bugetare conform legilor in vigoare , dupa cum urmeaza :
Cheltuieli de personal pentru: 4.488.101 lei
–
–




Cheltuieli cu ajutoare sociale: 881.056 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii (iluminat public,iluminat unitati de
invatamant, primarie, camin cultural, biblioteca,sala de sport):
2.269.832 lei
–



cadrele didactice si personalul auxiliar din invatamant,
salariatii din organigrama primariei(autoritati publice,cultura,sala sport,
gospodarie comunala, sanatate si politie comunitara) ;

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 functioanare

Cheltuieli cu investitiile: 10.040.866 lei

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli


Veniturile planificate pentru anul 2010 se ridică la aproximativ
3.800.000 lei, structurate astfel:
Taxa habitat: venit planificat 362.299 lei, procent mediu incasat 63%, respectiv
228.000 lei
Taxa paza: venit planificat 289.506 lei, procent mediu incasat 60%, respectiv
173.000 lei
Chirie teren: venit planificat 25.313 lei, procent mediu incasat 51%, respectiv
12.700 lei
Chirie spatiu: venit planificat 63.871 lei, procent mediu incasat 87%, respectiv
55.700 lei
Taxa concesiune: venit planificat 538.216 lei, procent mediu incasat 94%, respectiv
501.000 lei
Impozit teren extravilan: venit planificat 226.278 lei, procent mediu incasat 90%,
respectiv 203.000 lei
Impozit teren intravilan: venit planificat 146.524 lei, procent mediu incasat 95%,
respectiv 139.000 lei

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
Impozit clădiri: venit planificat 309.484 lei, procent mediu incasat 80%,
respectiv 247.000 lei
Impozit autoturisme: venit planificat 434.421 lei, procent mediu incasat
95%, respectiv 412.000 lei
Amenzi: venit planificat 910.043 lei, procent mediu incasat 23%,
respectiv 208.000 lei
Taxa autorizare: venit planificat 16.789 lei, procent mediu incasat 89%,
respectiv 14.800 lei
Taxa cap de linie transport in comun: venit planificat 40.636 lei,
procent mediu incasat 28%, respectiv 11.360 lei
Sponsorizări: s-au incasat aproximmativ 8.500 lei

In anul 2010 s-au declansat 250 executari silite, cu o suma
de recuperat de 400.000 lei, din care s-a incasat in medie
un procent de 24%, respectiv 96.000 lei.

Transformari privind resursele umane
si veniturile salariale






In luna ianuarie 2010, salariatii Primariei Cumpana
pierd unele drepturi salariale acordate legal– in
medie 40% (salariu merit, normă hrană, plată ore
suplimentare);
In luna iulie 2010, salariile sunt reduse inca odada,
cu un procent de 25% conform Legii nr.118/2010;
Inainte de iulie 2010, Primaria Cumpana avea in
organigrama aprobate un numar total de 186
posturi (inclusiv vacante), structurate pe
compartimente, care deserveau cu eficienta
solicitarile cetatenilor comunei.

Ordonanta de Urgenta nr. 63/2010






In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta
nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006
privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri
financiare, incepand cu luna iulie 2010, unii dintre salariatii
Primariei Cumpana au fost supusi procedurii de
concediere colectiva.
In urma aplicarii procedurii de concediere colectiva, a fost
disponibilizat aproximativ 60 % din personal. (salariati din
cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat
al comunei Cumpana si asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav).
Pentru buna desfasurare a activitatii de salubrizare a comunei
Cumpana, s-a infiintat in subordinea Consiliului Local Cumpana
Societatea Comerciala “Salubrizare si Gospodarie
Cumpana” SRL, care a preluat o parte din salariatii
disponibilizatii.

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 obiective
Aceste servicii se realizează cu cei 45 de salariaţi.
Cheltuielile aferente anului 2010 (sept. – dec.) în suma de 407.194 lei sunt structurate
astfel:
 Salarii: 223.892 lei
 Cheltuieli materiale (carbutanti, piese auto, unelte): 46.692 lei
 Cheltuieli constituire: 816 lei
 Servicii bancare: 794 lei
 Cheltuieli curente utilităţi: 135.000 lei

S.C. “SALUBRIZARE SI GOSPODARIE
CUMPĂNA” S.R.L.








Conform Hotărârii Consiliului Local pe anul 2010, taxa de habitat s-a
stabillit astfel:
persoane juridice : 270 lei/an/unitate
Persoane fizice: 30 lei/persoană/an pentru familii cu până la 5
persoane inclusiv, iar pentru cea de-a 6 persoană şi următoarele
taxa se majorează cu încă 5,5 lei/an /persoană
Taxa de habitat planificata pentru anul 2010 a fost de 362.299 lei
Taxa de habitat incasata efectiv pentru anul 2010 a fost de 227.994 lei
Cheltuielile efectuate in anul 2010 pentru salubrizarea comunei au fost in
suma de 706.000 lei care repezinta doar motorina pentru colectarea si
transportarea deseurilor menajere de la populatie catre groapa de gunoi
de la Costinesti.
Toate aceste sume demonstreaza faptul ca taxa de habitat de la populatie nu
acopera decat un procent mediu de 0.32 % din totalul costurilor cu
salubrizarea, diferenta fiind asigurata din veniturile proprii ale Primariei
Cumpana.

Ordonanta de Urgenta nr. 63/2010




Numarul maxim de posturi aprobat conform prevederilor O.U.G.
nr.63/2010 pentru unitatea administrativ teritoriala Cumpăna
este de 78 pentru un numar de 11.630 locuitori, defalcate
astfel:
– 55 posturi in cadrul aparatului de specialitate al primarului,
– 3 posturi in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta Persoanei şi Stare Civilă,
– 12 posturi in cadrul Serviciului de Politie Locala
– 8 posturi in cadrul Compartimentului pentru implementarea
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
In prezent isi desfasoara activitatea efectiv 43 functionari
publici, aproximativ 1 functionar pentru 300 de locuitori.

O NOUĂ STRUCTURĂ




Incepand cu ianuarie 2011, se infiinteaza
SERVICIUL DE POLITIE LOCALA, prin preluarea
posturilor, a personalului si a dotarilor Serviciului de
Politie Comunitara.
Politistii locali au atributii in urmatoarele domenii:
o
o
o
o
o
o

Ordine si liniste publica si paza a bunurilor;
Circulatia pe drumurile publice;
Disciplina in constructii si afisajul electoral;
Protectia mediului;
Activitatea comerciala;
Evidenta persoanelor

Şi totuşi, noi ramanem aceiasiH


Cu toate aceste “ciuntiri” salariaţii Primăriei
Cumpăna îşi îndeplinesc în continuare
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate,
dovadă stând proiectele realizate, aflate în
derulare, sau în fază de aprobare, pe care vi
le prezentăm în continuare:

PROIECTELE
COMUNEI CUMPĂNA

Proiecte de investiţii pentru comuna
Cumpăna


Un accent foarte important a fost pus pe
obţinerea finanţărilor europene pentru
proiecte de utilitate certă pentru locuitorii
comunei Cumpăna.



Vă prezentăm detaliat proiectele derulate şi
finalizate în anul 2010:

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2010
Colectarea selectivă şi construcţia unei staţii de
sortare în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
Proiectul contribuie activ la reabilitarea mediului si cresterea
calitatii vietii si va avea un impact pozitiv asupra sanatatii
populatiei, prin construirea unei staţii de sortare a deşeurilor şi
amplasarea unui număr de 38 puncte de colectare selectiva.
Valoarea proiectului este de 916.138,43 Euro
Data inceperii: 15 octombrie 2008
Data finalizarii: 15 mai 2010

Colectarea selectiva şi construcţia unei staţii de
sortare în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2010








Construirea de case sociale inclusiv mică
infrastructura, pentru 8 familii de rromi din
localitatea Cumpăna, judeţul Constanţa
Rezultatul proiectului constă în realizarea a 8
locuinte sociale şi a infrastructurii aferente acestora,
şi contribuie în mare măsură la îmbunătăţirea calităţii
vieţii în rândul comunităţii rome din Cumpăna.
Valoarea proiectului este de 252.564,34 Euro
Data inceperii : 16 ianuarie 2009
Data finalizarii : 30 aprilie 2010

Construirea de case sociale inclusiv mică
infrastructura, pentru 8 familii de rromi din
localitatea Cumpăna, judeţul Constanţa

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2010
Inlocuirea sistemului clasic a cladirii Gradinitei Sf.
Maria din localitatea Cumpana, cu sisteme ce utilizeaza
energia produsa din surse regenerabila – “Casa Verde”








Obiectivul proiectului reprezinta inlocuirea sistemelor clasice de
incalzire din cadrul Centrul Comunitar Sf. Maria cu sisteme care
utilizeaza energie produsa din surse regenerabile, in vederea
imbunatatirii calitatii mediului
Rezultatele proiectului constau în reducerea poluarii mediului prin
producerea unei cantitati de energie termica, precum si cresterea
eficientei si a randamentului sistemelor de incalzire exstente
Valoarea proiectului este de 702.584 lei
Data inceperii: decembrie 2009
Data finalizarii: decembrie 2010

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2010








„Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu
handicap Cumpăna”
Proiectul a fost iniţiat de către Consiliul Judetean
Constanta prin Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului, în parteneriat cu
Guvernul Irlandei
Copartener - Consiliul Local Cumpana, prin
punerea la dispoziţie a terenului
Valoarea proiectului este de 1.173.070,67 lei
Data inceperii : noiembrie 2008
Data finalizării: iunie 2010

Locuinţe protejate pentru persoane
adulte cu handicap Cumpăna

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2010


Modernizare Str. Strajei



Lucrarea s-a realizat de către Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri şi Poduri Constanţa
Rezultatul proiectului constă în modernizarea căii de acces
către blocurile de locuinţe ANL, locuinţele protejate pentru
persoanele cu dizabilităţi, sala de sport, staţia de sortare şi
parcul de agrement .
Valoarea lucrării a fost de 1.239.452 lei
Termen finalizare: decembrie 2010






Proiecte aflate în faza de implementare


“Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare până
la staţia de epurare Constanta-Sud şi rezolvarea problemelor legate de
apele uzate în comuna Cumpăna, judetul Constanta”



Rezultatul proiectului:
-constructia a 23,8 km retea canalizare pe raza comunei Cumpana;
-constructia a 2 statii de ape uzate,
constructia a 2 statii de pompare ape pluviale;
-instruirea pentru personalul implicat in exploatarea investitiei;
-promovarea proiectului.
Lungimea totala a conductelor de canalizare menajera din tuburi PVCKG, curgere gravitationala, pentru toate cele trei microsisteme este de
23.000 ml.
Lungimea totala a conductelor de canalizare menajera, din tuburi PE
160 mm curgere sub presiune, pentru cele doua statii de pompare ape
uzate menajere este de 870 ml.
Lungime total: 23 870 ml

“Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare
până la staţia de epurare Constanta-Sud şi rezolvarea problemelor
legate de apele uzate în comuna Cumpăna, judetul Constanta”




Valoarea proiectului este de 3.559.590 EURO
Termen de finalizare: 30.04.2012

“Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare
până la staţia de epurare Constanta-Sud şi rezolvarea problemelor
legate de apele uzate în comuna Cumpăna, judetul Constanta”



Reţeaua de canalizare se realizează pe o lungime de 23,8 km în
care sunt incluse 1237 gospodării şi 4 societăţi, cuprinzând
urmatoarele strazi:
Sos. Constanţei (str. Canal - Vlad Ţepeş)
Str. Stroe Felix
Str. Teiului
Str. Prelungirea Macului
Str. Visinilor
Str. Castanilor
Str. Iasomiei
Str. Busuiocului
Str. Dimitrie Cantemir
Str. Vlad Ţepeş
Str Alex. Lăpuşneanu
Str. Padeş

Str. Răscoalei
Str. I.G. Duca
Str. Ştefan cel Mare
Str. Tudor Vladimirescu
Str. Migdalului
Str. Canalului
Str. Iederei
Str. Viforului
Str. Prelungirea Canalului
Str. Ion Vodă
Aleea Antenelor

“Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare
până la staţia de epurare Constanta-Sud şi rezolvarea problemelor
legate de apele uzate în comuna Cumpăna, judetul Constanta”

Str. Brazdei
Str. Zorelelor
Str. Daliei
Str. Spicului
Str. Plopilor
Str. Recoltei
Str. Răzoare
Str. Amurgului
Str. Veteranilor
Str. Cerealelor
Aleea Zona G
Str. Titu Maiorescu

Str. Liniştii
Str. Eternităţii
Str. Zootehniei
Str. Industrială
Str. Prelungirea Tractorului
Str. Soareluii
Sos. Constantei
Str. George Coşbuc
Str. George Bacovia
Str. Dimitrie Bolintineanu
Str. Vântului
Str. Semănătoarei

Proiecte aflate în faza de implementare


„Transparenţă si eficacitate- Îmbunătăţirea şi modernizarea
relaţiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea
unui program informatic pentru buna gestionare a
documenteleor in cadrul primăriei”



Scopul proiectului este: Creşterea calităţii serviciilor publice la
nivelul Primăriei Cumpăna prin implementarea unui sistem
modern integrat de management al documentelor şi
modernizarea activitatii de lucru cu contribuabili - livrare
informatii si servicii prin Portal si Infochiosc
Valoarea proiectului este de 1.000.000 lei
Termen de finalizare: 30.06.2011




Proiecte aflate în faza de implementare


Bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip 1
în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa



Rezultatul proiectului: Creşterea nivelului de educaţie, de socializare
şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor, revigorarea activităţilor
sportive şi în special a jocului de fotbal, dezvoltarea activităţilor
sportive în mediul rural în corelaţie cu programele naţionale de
dezvoltare rurală.
Varianta de bază sportivă aleasă este terenul de fotbal având în
vedere că în comuna Cumpăna exista deja un interes crescut pentru
practicarea acestui sport.
Valoarea proiectului este de : 1.716.896,20 lei
Termen de finalizare: iulie 2011






Proiecte aflate în faza de implementare



Parc cu spatii verzi in comuna Cumpana, judetul
Constanta
Obiectivul proiectului:
Imbunatatirea calitatii mediului si implicit a calitatii vietii;
Cresterea suprafetelor amenajate ca spatii verzi in vederea
atingerii ustandarde cat mai apropiate de cele europene in
domeniu;
Animarea activitatilor recreative din comuna prin amenajarea
unui spatiu potrivit cu nevoile tuturor grupelor de varsta;
Ecologizarea spatiului vizat pentru amplasarea investitiei.
Valoarea proiectului este de 578.149,60 lei
Termen de finalizare: 31.03.2011

Proiecte aflate în faza de implementare















Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem canalizare,
centru copii tip After School, renovare şi modernizare cămin
cultural în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
Obiectiv: Reabilitare drumuri Drumurile care se executa in cadrul
proiectului au o lungime de 10142 ml si cuprinde urmatoarele
strazi:
STR. VANTULUI-334.894 ml
STR. RASARITULUI -218.998 ml
STR. GEORGE COSBUC-702.980 ml
STR. GEORGE BACOVIA -742.504 ml
STR. D.BOLINTINEANU-601.234 ml
STR. I.MINULESCU -333.197 ml
STR. SCOLII -728.234 ml
STR. LILIACULUI-627.161ml
STR. FRUNZELOR-462.883 ml
STR. GUTUIULUI – 464.094 ml
STR. VIILOR -403.74 ml

STR. IZVORULUI-426.558 ml
STR. OSMAN GAFAR-265.589 ml
STR. SALCIILOR-549.951 ml
STR. CIMITIRULUI-295.621 ml
STR. VETERANILOR-385.790 ml
STR. SPICULUI-428.774 ml
STR. RAZOARE-422.384 ml
STR. AMURGULUI-401.513 ml
STR. STRAJEI-561.552 ml
STR. MORII-621.805 ml
ALEEA BRANDUSEI-162.938 ml

Proiecte aflate în faza de implementare







Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem
canalizare, centru copii tip After School, renovare şi
modernizare cămin cultural în comuna Cumpăna, judeţul
Constanţa
Obiectiv: Centru copii tip After School
Se construieşte un Centru After School cu program scurt, cu
două săli de curs.
Centrul va fi dotat cu grupuri sanitare şi cabinet medical.
Este destinat copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în
străinătate iar cei în grija cărora sunt lăsaţi nu au posibilitatea sa
îi ajute la lecţii, precum şi acelora ai căror părinţi doresc o
supraveghere mai bună decât cea de acasă, în această unitate
specializată

Proiecte aflate în faza de implementare














Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem canalizare,
centru copii tip After School, renovare şi modernizare cămin
cultural în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
Obiectiv: Extindere sistem canalizare.
Reteaua de canalizare care se executa incadrul proiectului are o
lungime de 7.158 ml si cuprinde urmatoarele strazi:
STR. CAUCIUCULUI
STR. STEFAN CEL MARE
STR. GEORGE ENESCU
STR. CALTUNAS
STR. OSMAN GIAFAR
STR. DEALUL SPIRII
STR. PALADE
STR. TRANDAFIRILOR
STR. BERZEI

STR. DECEBAL
STR. ALEXANDRU CEL BUN
STR. CRINULUI
STR. TRANSFORMATORULUI
STR. SALCIILOR
STR. CRIZANTEMEI
STR. MONUMENTULUI
STR. MIRCEA CEL BATRAN

Proiecte aflate în faza de implementare





Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem canalizare, centru
copii tip After School, renovare şi modernizare cămin cultural în comuna
Cumpăna, judeţul Constanţa
Obiectiv: Renovare si modernizare Cămin cultural
Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural:
Sală de spectacol
Scena
Cabine
Grupuri sanitare
Biblioteca





Achiziţionare instrumente muzicale, costume pentru dansuri populare,
dansuri sportive, orchestră şi grupurile vocale.
Dotări cu mobilier, sistem avertizare incendiu, sistem climatizare interior.
Dorări bibliotecă cu aparatura IT.

Proiecte aflate în faza de implementare


Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem canalizare,
centru copii tip After School, renovare şi modernizare cămin
cultural în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa



Valoarea proiectului este de 3.753.540 lei
Data inceperii: Mai 2010
Termen de finalizare: ianuarie 2013




Proiecte aflate în faza de implementare


Sală de sport şcolară cu nivel de practică
sportivă competiţională, locală, teren de handbal
şi 150 locuri pentru spectatori



Proiectul vizează construirea unei săli de sport în mediul rural, în
scopul garantării accesului la facilităţile moderne de practicare a
sporturilor, în conformitate cu normele şi standardele europene.
Valoarea proiectului este de 3.626.048 lei
Data inceperii: iulie 2009
Termen de finalizare: iulie 2011





Proiecte aflate în faza de implementare


Extindere si modernizare Grădinita nr. 1 din
localitatea Cumpăna, Judeţul Constanţa



Obiectiv: Extinderea Grădiniţei existente avand un regim de înălţime
parter cu un spatiu P+1E şi recompartimentarea spaţiului existent în
vederea capacităţii de 8 grupe în conditii de respectare a normelor în
vigoare.
Valoarea proiectului este de 1.762.667,03 lei
Data inceperii: noiembrie 2009
Termen de finalizare: septembrie 2010





Proiecte aflate în faza de implementare


Lucrări de execuţie a Geamiei din comuna Cumpăna,
judeţul Constanţa



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,
Valoarea proiectului este de 732.000 lei
Data inceperii: 2009
Termen de finalizare: 2011











Proiecte aflate în faza de implementare


Extinderea reţelei de alimentare cu energie
electrică



Rezultatul proiectului:
Consolidarea reţelei de alimentare cu energie electrică
Amplasare 6 posturi de transformare pe domeniul public al
comunei



Executantul proiectului:



SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Valoarea proiectului este de 502.370 lei
Termen de finalizare: august 2011



Proiecte iniţiate


Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală



Proiectul este aprobat, se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară
Rezultatul proiectului:
asigurarea unei infrastructuri adecvate care sa ofere conditiile necesare dezvoltarea
activitatilor privind serviciile sociale furnizate prin Compartimentul de asistenta
sociala al Primariei Cumpana cu sub-activitati acoperite de acreditarea detinută;
asigurarea unei infrastructuri adecvate care sa permita prin reorganizare si
eficientizare,
imbunatatirea conditiilor de furnizare a serviciilor de asistenta sociala primara si
specializata, în conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate conform
legislatiei in vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii aflate in situatii
de risc la nivelul comunei Cumpana (ex: batrani, persoane cu disabilitati, boli
cronice, fara nici un venit sau cu venituri foarte mici, persoane ce nu beneficiaza de
asigurare medicala, copii ce provin din familii cu probleme, femeilor victime ale unor
acte de violenta sau abuz etc.);
Beneficiile unui astfel de proiect sunt sociale.
Valoarea proiectului este de 2.866.759 lei










Proiecte iniţiate


Campus şcolar TIP 24 săli de clasă



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





Proiecte iniţiate









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 si cadre didactice, 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 personal didactic, 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.
Valoare proiect: 35.379.216 lei

Proiecte iniţiate


CAMPUS ŞCOLAR

Proiecte iniţiate
Extindere retea alimentare cu apa si
canalizare in comuna Cumpana, Jud.
Constanta si zonele adiacente acestora Movila dreapta, Movila stanga, Zona
Tabara, Straja, Canal, Parcul verde II,
Industriala porecum si zonele H, H2, H3,
H4, H5, C1, C2, C3, F, F1
Valoare proiect: 23.438.000 lei,


Proiecte iniţiate







CONSTRUCTIE SPITAL BOLI CRONICE – RECUPERARE
CU 30 DE LOCURI SI AMBULATORIU’’.
Unitatea sanitara cu paturi va fi un spital tip
monospecialitate - boli cronice- recuperare cu 30 de locuri
si ambulatoriu . Spitalul va functiona pe principiul
autonomiei financiare elaborand si executand buget
propriu de venituri si cheltuieli. El va oferi ingrijiri medicale
unei populatii de 14.500 de locuitori de tip consultatrie ,
investigatii pentru stabilirea diagnosticului, tratament
medicamentos, consultatii interdisciplinare.
Prin infiintarea acestui spital se vor creea noi locuri de
munca pentru personalul medical si auxiliar pe care
Primaria comunei Cumpana se obliga sa-l recruteze.
Valoare proiect : 940.000 EURO

Proiecte iniţiate







Constructie Bloc locuinte pentru tineri , 120 de
apartamente D +P+3 E comuna Cumpana, judetul
Constanta
Prin realizarea acestui proiect se rezolva cca 11,3 % din
solicitari. Un procent relativ mic, dar foarte important
pentru grija pe care ar trebui sa o manifeste administratia
locala pentru aceste familii.Impactul asupra tinerilor, cu
acesta realizare prin Agentia Nationala a fost mare,
crescand insa presiunea asupra administratiei publice
locale in scopul continuarii acestui Program in comuna
Cumpana
Valoare proiect : 14.937.320
Programul de constructii locuinte pentru tineri prin ANL

Proiecte iniţiate

Proiecte iniţiate



Constructie cresa pentru copii cu varsta
cuprinsa intre 0 si 3 ani
Parteneriat public privat, cu o firma din
Belgia, cu care s-a incheiat un acord ,
Consiliul Local Cumpana punand la
dispozitie terenul pe care se va construi
cresa.

Proiecte iniţiate


Reabilitarea si modernizarea sistemului
de alimentare cu apa si canalizare in
regiunea Constanta - Ialomita", proiect
depus de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Apa – Canal Constanta,
comuna Cumpana fiind membra a acestei
asociatii

Proiecte iniţiate




Reabilitarea si modernizarea sistemului
de alimentare cu apa si canalizare in
judetul Constanta, proiect implementat de
operatorul Regia Autonoma Judeteana de
Apa Constanta
-Constructie a 5 statii de pompare ape
uzate;

Proiecte iniţiate



Proiect ’’Construirea unui CAMIN
CULTURAL”
Cerere de finantare depusa la Compania
Nationala de Investitii

Proiecte iniţiate





Reabilitarea, extinderea si dotarea unei
cladiri din Zona Metropolitana Constanta,
localitatea Cumpana, in vederea utilizarii
acesteia drept Centru pentru tineret
Incepere : Mai 2011
Finalizare: 2012

Proiecte iniţiate









“Modernizare si reabilitare drumuri comuna Cumpana,
judetul Constanta”Având în vedere starea de degradare este avansata, este
necesara reabilitarea drumurilor prin realizarea structurii rutiere,
conform normelor si standardelor in vigoare;Scurgerea si colectarea apelor este deficitara;lipsa unei structuri rutiere moderne, adecvate cerintelor de
calitate si de mediu actuale, partea carosabila fiind alcatuita din
pietruire degradata, pe zona central cu latime sub limitele
admise de legislatia in vigoare.
Depus pentru finantare în data de 20.01.2011 la Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului Infrastructurii.
Valoarea proiectului este de 15.591.580 lei

Proiecte iniţiate


Extinderea reţelei de alimentare cu energie
electrică în intravilanul comunei Cumpăna



Depus pentru finanţare la Ministerul Economiei
Valoarea proiectului este de 2.745.065 lei



Proiecte iniţiate




Extinderea reţelei de alimentare cu energie
electrică în zona Tabără şi iluminat public
stradal în zona Movilă Stânga
Valoarea proiectului este de 2.500.000 lei

Proiecte iniţiate


Amenajare trotuare pe arterele principale
din Comuna Cumpana
S-a demarat efectuarea studiului de fezabilitate

URBANISM, DISCIPLINA ÎN
CONSTRUCŢII, AMENAJAREA
TERITORIULUI

Activitatea urbanistică a localitaţii


În cadrul Serviciului Urbanism îşi desfăşoară activitatea un
numar de 4 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;

Activitatea urbanistică a localitaţii


In anul 2010 s-au emis un numar de 412
CERTIFICATE DE URBANISM, din care :
constructia de locuinte - 191
bransari utilitati - 189




112 certificate de urbanism pentru bransare la reteaua de apa
si canalizare,
56 certificate de urbanism pentru bransare la current electric,
21 certificate de urbanism pentru informare

terenuri (alipiri, dezmembrari, informari, O.C.P.I) –
32 de certificate de urbanism.

Activitatea urbanistică a localitaţii




S-au emis un numar de 568 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE /
DESFIINŢARE, din care :
constructia de locuinte : 165
bransari utilitati : 403
21 autorizaţii pentru reteaua de apa si canalizare,
– 382 autorizaţii pentru reţeaua de gaze naturale.
–





S-au eliberat un numar de 451 PROCESE VERBALE DE
RECEPTIE TOTALA, din care:
pentru locuinte : 181
pentru bransari utilitati :270



252 pentru gaze naturale,
18 pentru apa si canalizare.

Activitatea urbanistică a localitaţii


In anul 2010, catre Serviciul Urbanism au fost inaintate un
numar de 72 de cereri, reclamatii si sesizari, care au vizat
urmatoarele probleme:
Solicitari suprafete de teren in vederea construirii de locuinte, adaposturi
animale (ferme) , microferme, solarii.
Divergente in ceea ce priveste stabilirea granitelor intre proprietati vecine;
Probleme privind accesul la locuinte: pietruire drumuri in zonele de locuit nou
infiintate, iluminatul stradal;
Cedari/ preluari terenuri concesionate,
Solicitari de alta natura: problema cainilor vagabonzi, animalele in numar mare
tinute in imediata apropiere a casei de locuit, etc.)
La toate aceste solicitari s-a raspuns in scris, sau comisia de urbanism s-a
deplasat pe teren pentru medierea reclamatiilor, intocmindu-se rapoarte cu
concluziile vizitei pe teren.
In general gestionam aproximativ 4-6 solicitari, care implica intrunirea comisiei
de urbanism de 2-3 ori pe luna, aproximativ 2 ora pe zi pentru documentare si
corespondenta

ASISTENŢA SOCIALĂ

Activitatea de asistenţă socială


Prin specificul compartimentului, activitatea de asistenţă socială
se bazează în special prin:
Intocmire 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

Activitatea de asistenţă socială


În decursul anuui 2010, compartimentul de asistenţă
socială a întocmit şi acordat sume pentru:
50 dosare de ajutor social
48 dosare de indemnizaţie de handicap grav
450 dosare de alocaţie complementară şi de susţinere a
familiei monoparentale



De asemenea, au fost soluţionate în medie 250
cereri privind solicitări pe linie dde asistenţă socială.

Activitatea de asistenţă socială
Unele dintre proiectele Primăriei Cumpăna au fost
implementate de către salariaţii compartimentului de asistenţă
socială:
“Prevenirea traficului de persoane in judetul Constanta”, in
parteneriat cu World Vision, Asociatia Pentru Dezvoltare Comunitara
Cumpana, Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca
Constanta, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane,
“Implica-te fii responsabil” implementat de DGASPC Constanta,
“Cum sa devenim parinti mai buni“ – impreuna cu Fundatia “Holt”
cursuri de educatie parentala,
Finalizarea proiectului “Construire de locuinte sociale, inclusiv
mica infrastructura pentru 8 familii de romi din localitataea
Cumpana”

Activitatea de asistenţă socială
“Prietenii mei de acasa” proiect realizat in parteneriat cu Asociatia
psihologilor si psihopedagogilor din Constanta, in care au fost
angrenati copii si cadre didactice ai celor doua Gradinite si Grupul
Scolar din localitate.
Campania “Fii constient, fii responsabil!”, proiect de familiarizare a
locuitorilor cu legile asistentei sociale si implicit informatii privind
principalele prestatii sociale de care personele pot beneficia.
Campanii desfasurate impreuna cu Filiala de Cruce Rosie Constanta
in cadrul proiectului „Banca de alimente” si sprijinul BCR Constanta,
fiind oferite pachete cu alimente si pături.
Inaugurarea şi darea în folosinţă a Locuintelor protejate pentru
persoanele adulte cu handicap construite pe teritoriul localitatii de
catre Consiliul Judetean în parteneriat cu Guvernul Irlandei.
Activitati de sprijin familial organizate cu Fundatia “Holt” constand in
ajutor economic pentru un numar de 21 de copii, de trei ori pe an (de
Paste, de Craciun, la inceperea anului scolar).

Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţa Persoanei şi Stare Civilă
S.P.C.L.E.P.

Activitatea de evidenţă a persoanei
şi stare civilă







S.P.C.L.E.P. şi-a început activitatea în luna octombrie 2010.
Pe parcursul celor 4 luni efective de lucru cu publicul, au fost
solutionate un numǎr de peste 600 cereri pentru eliberarea
actelor de identitate.
Putem estima cǎ pǎna la data desfǎsurǎrii alegerilor din 2012
vom reusi sǎ înregistrǎm în evidenţele noastre un plus
aproximativ 3000 de persoane, astfel incat populatia oficială a
comunei Cumpǎna sǎ reflecte cifra medie realǎ de 15.000 de
locuitori, în prezent comuna figurând în statistici cu 12.341
locuitori.
Pentru a ne atinge acest obiectiv precum si pentru elaborarea
corectǎ a listelor electorale de anul viitor, rugǎm locuitorii
comunei Cumpǎna sǎ verifice existenţa si valabilitatea
actelor de identitate pe care le detin.

Activitatea de evidenţă a persoanei
şi stare civilă


Pe linie de stare civilǎ, vǎ informǎm cǎ pe parcursul anului 2010 s-au
soluţionat în medie 350 de cereri, astfel:




168 de dosare reprezentand alocatii pentru nou-nǎscuti,
86 decese
96 cǎsǎtorii.



Au fost inregistrate si solutionate un numǎr de 7 dosare cuprinzand adoptii,
rectificǎri si schimbǎri de nume, transcrieri si o hotǎrare de declarare
judecǎtoreascǎ a mortii.



In ceea ce priveste persoanele care au implinit 18 ani si nu au avut inregistratǎ
nasterea, cu sprijinul Fundatiei „Holt Romania” Filiala Constanta s-a reusit
finalizarea a douǎ procese pentru obtinerea hotǎrarii judecǎtoresti de inregistrare
tardivǎ a nasterii.



Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei şi Stare Civilǎ Cumpǎna
asigurǎ pe toţi locuitorii comunei de întreg sprijinul în soluţionarea cererilor din
aria sa de competenţǎ şi îi invitǎ sǎ se adreseze cu toată încredere personalului
de specialitate din cadrul acestuia.

COMPARTIMENT JURIDIC
CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Actul juridic, legalitatea documentelor
Compartimentul juridic 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 compartiment sunt încadraţi 2 functionari publici a căror
activitate se axează în principal pe solutionarea cererilor de chemare în judecată
adresate instanţelor de judecată.
Cele mai multe dintre aceste cereri au ca obiect dobândirea dreptului de
proprietate asupra bunurilor, un număr de 24 pentru anul 2010, acestea fiind
soluţionate în favoarea cetăţenilor.
O altă categorie de cereri de chemare în judecată au la bază prevederile Legii
18/1991, multe dintre acestea fiind, solutionate. Din totalul de 15 cereri pe anul
2010, 10 cereri au fost soluţionate favorabil.

Actul juridic, legalitatea documentelor


În atributiile juriştilor revine şi asigurarea legalităţii pentru următoarele documente:
Încheierea contractelor de concesiune pentru terenuri cu destinaţie de locuinţe,
Încheierea contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale din Piaţa Agroalimentară,
Încheierea contractelor de comodat pentru terenuri si imobile aflate in administrarea
Consiliului Local Cumpana cu destinatii diferite: obiective economice: tipografie, fabrica
de inghetata, microferme
Incheierea contractelor de concesiune pentru locurile de veci situate in Cimitirul Ortodox
eliberarea autorizatiilor de functionare pentru societati comerciale, persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale



Compartimentul juridic 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





Compartimentul juridic se preocupă de realizarea de parteneriate, acorduri de înfrăţire cu
administraţiile publice din alte ţari.
În anul 2010, comuna Cumpăna a continuat realizarea relaţiilor asociative cu localitatea Beer
Tuvia din Israel, localitate cu care s-a semnat un Acord de Înfrăţire.
De asemenea, comuna Cumpăna a devenit membru fondator al Asociaţiei “CELE MAI
FRUMOASE SATE”, asociaţie care pune în valoare patrimoniul rural, dezvoltarea durabilă,
ţinând cont de valorile satului – muncă, respect şi credinţă.

Actul juridic, legalitatea documentelor


Biroul juridic si contencios administrativ, sub avizarea
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 2010, Consiliul Local s-a întrunit în 17 şedinţe: 12 şedinţe
ordinare şi 5 şedinţe extraordinare, în urma cărora au fost emise
117 hotarâri, nici una dintre acestea nefiind atacate de
Prefectura Constanţa.



1187 dispoziţii emise de primarul comunei Cumpana au primit
avizul de legalitate.

.

Actul juridic, legalitatea documentelor


Începand cu anul 2007, biroul juridic si contencios
administrativ a gestionat şi a urmărit legalitatea
dosarele depuse privind locuintele de tip ANL
destinate inchirierii tinerilor in varsta de pana la
35 de ani.



Biroul juridic avizează legalitatea organizării
licitatiilor publice pentru concesionarea terenurilor , a
lucrari publice, a concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor vacante din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei

REGISTRUL AGRICOL

Recensământul
General Agricol
2010 - 2011

Recensământul General Agricol
2010 - 2011
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 Registru Agricol si Cadastru asigură respectarea
tuturor prevederilor legale privind elaborarea, întocmirea si ţinerea la
zi a registrului agricol.

Recensământul General Agricol
2010 - 2011
Funcţionalitatea Compartimentului Registru Agricol si Cadastru din cadrul
Primăriei Cumpana este asigurată de 2 funcţionari publici.


Activitatea de bază a compartimentului constă în administrarea suprafeţelor de teren şi a efectivelor
de animale deţinute de cetaţenii localităţii.
Comuna Cumpăna Este structurată în 156 de străzi.
În evidenţele registrului agricol sunt înregistrate un numar de 5.420 gospodarii

In perioada 2010 – 2011 s-a desfăşurat Recensamântul General Agricol.
Din datele centralizatoare ale acestuia, a rezultat faptul că localitatea Cumpăna deţine o
suprafaţă totală de teren extravilan de 3.243 ha si teren intravilan in suprafata de 515 ha.
De asemenea, efectivele de animale recenzate sunt structurate astfel:
140 bovine
962 ovine
673 caprine
354 porcine
13.546 pasari

În decursul anului 2010, s-au înaintat spre solutionare:
3 dosare cu documentaţia pentru emiterea Ordinului Prefectului pentru recunoaşterea
dreptului de proprietate asupra imobilelor
19 dosare catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in vederea acordării
de despăgubiri

CULTURĂ, SPORT, ACTIVITĂŢI
PENTRU TINERET

“Sportul, un mod de
viaţă la Cumpăna”

“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
crează pe altă cale atmosfera acestuia: cântecul îi ţine loc de
plai”, scria marele 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”


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:

Festivalul-Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi
«Dor de Cânt Românesc»,
Festivalul Balcanic de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret
«Delfinul Mării Negre»
Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă «După datina străbună»


Casa de Cultură a comunei Cumpăna este gazda numeroaselor activităţi
culturale, amintindu-vă cîteva din cele mai elocvente:
15 ianuarie – Naşterea marelui poet Mihai Eminescu
24 ianuarie – Marea Unire a Principatelor Române
24 februarie - Dragobetele
1 – 8 martie – Luna femeii
15 mai - Ziua Internationala a Familiei
1 iunie – Ziua Internationala a Copilului

“Cultura înseamnă lărgirea minţii
şi a spiritului”
2 iunie – Kures – Convieţuire Interetnică – manifestari dedicate
etniilor conlocuitoare
15 iunie – Festivitati ocazionate de inchiderea anului scolar –
premierea elevilor merituosi
15 august – Hramul Bisericii Sfânta Maria
Septembrie - octombrie – ZIUA RECOLTEI
1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
14 octombrie – Hramul Bisericii Sfânta Parascheva
25 octombrie – Ziua Armetei Române
Noiembrie – Kurban Bairam – sărbătoarea etniei musulmane
1 decembrie – Ziua Naţionala a Romaniei
13 decembrie – Ziua Etniei Tătare
Intreaga luna decembrie – dedicata copiilor şi bătrânillor
comunei, prin organizare de serbări, spectacole, excursii,
oferire de daruri

“Meditând la destinul unui popor, nu o poţi
face decât meditând la destinul culturii sale”


Acestea sunt câteva din activităţile 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”
Toate aceste minunate “echipe” sunt conduse de
oameni cu multă pregătire profesională, cu multă dăruire,
care au adus acasă la Cumpăna numeroase premii, prin
ore îndelungate de repetiţii dar şi prin dorinţa de a
reprezenta cu cinste comuna din care provin.

“Sportul, un mod de viaţă la Cumpăna”
Administraţia publică locala a comunei Cumpăna acordă o deosebită
importanţă vieţii sportive.
În cadrul Asociaţiei Sportive “Victoria” Cumpăna se organizează anual
campionate de fotbal, handbal, baschet, scrimă, arte marţiale, şah, table, volei,
etc.
În cadrul sălii de sport îşi desfăşoară activitatea prin programul de
antrenamente, secţiile de dans sportiv, balet, scrimă, arte marţiale şi nu numai.
În anul 2010, comuna Cumpăna a fost gazda Campionatului Naţional de
Oină, organizat de Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Direcţia pentru
Sport a judetului Constanţa, condusă de doamna Elena Frîncu – Director
Executiv, susţinătoarea sportului în mediul rural.
Încercăm şi noi să promovăm sportul ca o activitate care implică abilităţile
umane de bază fizice şi mentale a copiilor noştri.
Sub îndemnul marelui sportiv Michael Jordan “Talentul castiga meciuri
dar munca de echipa si inteligenta castiga campionate”, vă recomandăm tuturor
o viaţă sănătoasă prin sport.

PROIECTUL
BUGETULUI DE VENITURI SI
CHELTUIELI

PE ANUL 2011

Proiect de buget pe anul 2011



Capitolul venituri - 32.609 mii lei



Capitolul cheltuieli - 32.609 mii lei

Proiect de buget pe anul 2011


Capitolul venituri – total 32.609 mii lei
Venituri proprii : 11.271 mii lei, din care:
taxe si impozite locale / 1.076 mii lei
concesiuni,inchirieri / 384 mii lei
venituri din proprietate(vanzare apart. ANL) /7.462 mii lei
taxe speciale (habitat/salubrizare) / 452 mii lei
prestari servicii / 242 mii lei
alte venituri din taxe administrative si servicii / 227 mii lei
amenzi,penalitati, licente,1.428 mii lei

Proiect de buget pe anul 2011

•

Capitolul venituri – total 32.609 mii lei
Subventii de bugetul statului : 1.956 mii lei
finantarea programelor de pietruire a drumurilor,
compensarea cresterilor preturilor la combustibili
finantarea sanatatii - asistent medical scolar

Proiect de buget pe anul 2011



Capitolul venituri – total 32.609 mii lei
Surse atrase: 7.306 mii lei
cote si sume defalcate din impozitul pe venit echilibrare buget 2.988 mii lei
sume defalcate din TVA pentru profesori, persoane cu
handicap, evidenta populatiei, echilibrare buget local - 4.318
lei

Proiect de buget pe anul 2011


Capitolul venituri – total 32.609 mii lei



Surse atrase de la Uniunea Europeana: 12.076
mii lei
proiecte in derulare
proiecte aprobate si care urmeaza a fi implementate

Proiect de buget pe anul 2011


Cheltuieli de personal (salarii) : 5.433 mii lei
autoritati publice
invatamant
sanatate
politie locala
cultura
sport
evidenta populatiei

Proiect de buget pe anul 2011


Cheltuieli cu bunuri si servicii : 12.199 mii lei
iluminat,
apa-canal,
telefon,
incalzire,
reparatii,
consumabile,
materiale curatenie si igienizare,
actiuni sportive si culturale,
alte cheltuieli conform legii

Proiect de buget pe anul 2011


Cheltuieli cu investitiile : 14.977 mii lei
proiecte in derulare
proiecte aprobate si care urmeaza a fi implementare

Concluzii








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 în constituie înfiinţarea şi funcţionarea pe teritoriul
comunei a Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, Habitat For
Humanity Cumpăna, Subfiliala Crucea Rosie Cumpăna, parteneriatul
permanent cu Organizaţia Nonguvernamentala World Vision care cuprinde în
programul său un număr de 585 copii.
De asemenea, instituţiile deconcentrate, societăţile comerciale, persoane fizice
din întreg judeţul Constanţa au acordat sprijin în desfăşurarea tuturor
activităţilor sociale, educative, culturale, economice, cunoscut fiind faptul că
anul 2010 a fost cel mai afectat de criza economică.
Tuturor le mulţumim, însă, cele mai calde mulţumiri le adresez locuitorilor
comunei Cumpăna, care au înţeles că munca făcută împreună trebuie
respectată de toţi.

Concluzii




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 2010.
Îmi exprim încrederea că anul 2011, considerat a fi mult mai
dificil decât precedentul, va fi unul în care obiectivele
investiţiilor de bază pentru comuna Cumpăna nu vor fi afectate,
ci, printr-un management adecvat, resursele financiare vor fi
alocate în spiritul îmbunătăţirii vieţii cetăţeanului.
Vă mulţumesc!

Cumpăna, 12 februarie 2011

