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

Pentru anul 2011

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 Comunei 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.



Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice
sau administrative, avizeaza 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 alianta cu cetăţenii comunei Cumpăna, o
instituţie la dispoziţia cetăţeanului.

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
Anul 2011 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, în condiţiile în care conturile Primăriei Cumpăna
au fost blocate.


Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 a fost
de 21,229,224 lei fata de planificatul in suma de 23.488.000 lei compus
din : fonduri proprii si surse atrase – 11.318.000 lei si fonduri U.E. –
12.170.000 lei şi a fost structurat astfel:


Pentru salariile cadrelor didactice, indemnizaţiile persoanelor cu handicap, ajutorul
social si ajutoare pentru persoane defavorizate:
2.743.938 lei
– Pentru echilibrarea bugetului local – 895.133 lei
– Cote şi sume defalcate - 5.668.520 lei
– Subvenţii de la bugetul de stat – 1.884.513 lei
– Sume de la Uniunea Europeană - 7.622.356 lei
– Venituri proprii din taxe şi impozite locale – 2.414.764 lei

Sume alocate şi achitate pentru investiţiile din comună – 9.177.581 lei

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
Cheltuielile bugetului pe anul 2011 au fost realizate in suma de
17.145.201 avand un excedent de 4.084.023 lei , sold ce se constuie din sume
aocate pentru proiectele europene PNDR : 3.864.854 LEI si P.O.R. 219.179 lei.


Pe capitole bugetare conform legilor in vigoare , dupa cum urmeaza :







Cheltuieli de personal pentru: 3.740.424 lei
– cadrele didactice si personalul auxiliar din invatamant,
– salariatii din organigrama primariei(autoritati publice,cultura,sala sport,
gospodarie comunala, sanatate si politie comunitara) ;
Cheltuieli cu ajutoare sociale: 439.341 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii (iluminat public,iluminat unitati de invatamant, primarie,
camin cultural, biblioteca,sala de sport): 3.787.855 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 functioanare
Cheltuieli cu investitiile: 9.177.581 lei

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli











Veniturile totale planificate pentru anul 2011 se ridica la aproximativ 3.430.299 lei, veniturile
incasate sunt in suma de 1.946.999 lei , procent mediu total 56.75% .
Veniturile proprii fara amenzi (amenzi preluate de la A.N.A.F.Eforie )sunt in suma de 2.312.129,
veniturile incasate sunt in suma de 1.826.190 lei , procent mediu total 78.98% .
Veniturile proprii incasate din impozite pe terenuri si cladiri sunt in procent de 90.10%
Veniturile Bugetului Local sunt structurate astfel:
Impozit cladiri personae fizice: venit planificat cu restante 194.800 lei, incasat 184.322, procent
mediu 95%
Impozit cladiri persoane juridice: venit planificat cu restante 71.325 lei, incasat 63.172, procent
mediu 89%
Impozit teren personae fizice: venit planificat cu restante 77.982 lei, incasat 71.828, procent
mediu 92%
Impozit teren extravilan : venit planificat cu restante 145.526 lei, incasat 141.714, procent mediu
97%
Taxe judiciare de timbru: venit planificat 7.241 lei, incasat 7.241, procent mediu 100%
Impozit mijloace transport pers.fizice: venit planificat cu restante 280.311 lei, incasat 257.013,
procent mediu 92%.

Structura
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli












Impozit mijloace transport pers.fizice: venit planificat cu restante 90.625 lei, incasat 67.428,
procent mediu 74%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii functionare: venit planificat cu restante 15.643 lei,
incasat 13.307, 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
100%
Taxe speciale: venit planificat cu restante 725.257 lei, incasat 404.218, procent mediu 56%
Venituri din concesiuni si inchirieri : venit planificat cu restante 332.000lei, incasat 282.000
procent mediu 85%
Amenzi: venit planificat cu restante 1.118.170 lei, incasat 120.809, procent mediu 11%
Penalitati nedepunere in termen a declaratiilor: venit planificat 940 lei, incasat 940, procent
mediu 100%
Venituri din vanzarea locuintelor: venit planificat 19.618 lei, incasat 19.618, procent mediu 100%
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului: venit planificat cu
restante 111.957 lei, incasat 74.485, procent mediu 66%

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 52 de salariaţi.
Pe anul 2011 societatea “ SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPANA “ SRL prezinta urmatoarea
situatie economica financiare .
In comuna sunt inregistrate 5.400 gospodarii cu o populatie de 12.744 locuitori (conform
Institutului National de Statistica), dar mult mai mare in realitate, pentru care s-a stabilit taxa de
salubrizare pentru anul 2011 astfel:
30 lei/persoana pentru familii cu pana la 5 membrii;
5 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 2011 astfel:
270 lei/an/ agent economic;

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


VENITURI SALUBRIZARE: incasate 404.218 lei



Taxe speciale: venit planificat cu restante 725.257 lei, incasat la 31.12.2011 suma de 404.218, in procent
55,73% ;
Taxe speciale neancasate la 31.12.2010 sunt in suma de 274.923 lei;
Taxe speciale planificate pentru anul 2011 sunt in suma de 450.334 lei;
Incasat la 31.12.2011 suma de 404.218 lei din total debit;
Restantele de incasat in anul 2012 sunt in suma de 321.039 lei la care se adauga suma de 715.673 lei
planificata pentru anul 2012 , debitul de incasat fiind in suma de 1.036.712 lei








CHELTUIELI SALUBRIZARE: total 984.591 lei



Cheltuieli combustibili si intretinere utilaje colectoare deseuri in suma de 133.653 lei;
Cheltuieli functionare(servicii bancare,taxe functionare,impozite) in suma de 12.783 lei;
Cheltuieli transport deseuri la rampa de la Costinesti in suma de 82.745 lei;
Cheltuieli de personal in suma de 755.410 lei;







Din totalul cheltuielilor de 984.591 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.

S.C. “SALUBRIZARE SI GOSPODARIE
CUMPĂNA” S.R.L.
In anul 2011 in intervalul august – decembrie societatea a colectat de la populatie
cantitate de 1748
to deseuri menajere amestecate.

Pentru colectarea lor primaria a platit 60 lei /to adica 1748 x 60 = 104880 plus TVA din
care prin
sortare au fost obtinute urmatoarele material reciclabile :

Deseuri peturi
7,8 to

Deseuri hirtie – carton
13,00 to

Deseuri sticla
1,2 to

Deseuri plastic
0.5 to

Deseuri metal
0.5 to

Deseuri rezultate din demolari
219,00 to




TOTAL MAT .RECUPERAT SI VALORIFICAT

241,00 to

S.C. “SALUBRIZARE SI
GOSPODARIE CUMPĂNA” S.R.L.
Cantitatea ramasa ,adica 1507 to este cantitatea care trebue eliminata definitiv si neutralizata In
depozite conforme , pentru aceasta platim 40 lei /to adica: 1507,00 x 40 = 60280 lei plus tva.


Dintr-un calcul sumar reiese ca doar pentru cinci luni sint necesari:

Pentru colectarea de la populatie
= 104880
+ 25171
= 130051 lei

Pentru transport si depozitare
= 60280
+ 14467
= 74747 lei

TOTAL
204.798 lei

Media lunara a sumelor necesare pentru colectarea,sortarea si eliminarea deseurilor menajere
de la populatie este de 40.960 lei / luna x 12 luni = 491.520 lei/an .

In anul 2011 contributia locuitorilor comunei este egala cu 30lei pers/an
12709 locuitori x 30 lei.pers/a = 381270 lei suma care a fost incasata de la populatie in proportie de
60 % . si care nu acopera cheltuielile de salubrizare .

Pentru anul 2012 a fost necesara modificarea taxei de habitat stabilinduse la 50 lei de pers/ an
astfel ca 12709 x 50 = 635450 lei /an suma care acopera doar cheltuielile de colectare si transport
daca ar fi colectata in proportie de cel putin 80 – 85 %.fara intretinerea utilajelor.


Organigrama Primariei Cumpana




Numarul maxim de posturi aprobat conform prevederilor O.U.G.
nr.63/2010 pentru unitatea administrativ teritoriala Cumpăna
este de 81 pentru un numar de 12.690 locuitori.
Organigrama Primariei Cumpana se prezinta astfel :
– 56 functii publice;
– 4 functii publice de conducere;
– 52 functii publice de executie;
– 0 functii contractuale de conducere;
– 23 functii contractuale de executie;
– 2 functii de demnitate publica;

POLITIA LOCALA CUMPANA
Incepand cu ianuarie 2011, s-a infiintat 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

POLITIA LOCALA CUMPANA
In cadrul Politiei Locale isi desfasoara activitatea un numar de 11 functionari publici, din care
un sef serviciu si 10 agenti.
Sef int. Alexe Laurentiu Catalin
Varzaru Gheorghe
Melniciuc Nicolae
Grecu Viorel
Musca Iulian
Glojdar Dumitru
Paraschiv Sorin Viorel
Paraschiv Ion
Mitulita Marius Aurel
Dramascu Florin Valentin
Irimia Loredana
Pe parcursul anului 2011, Politia Locala Cumpana a actionat pe raza comunei, pe linia
prevenirii, combaterii si sanctionării încalcarilor normelor legale privind comertul stradal,
parcarile ilegale, cersetoria, protectia mediului, în scopul asigurarii ordinii si linistii publice.

POLITIA LOCALA CUMPANA
De asemenea, Politia Locala Cumpana a participat la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia
desfasurarii meciurilor de fotbal de pe stadionul Victoria , unde au mentinut ordinea si linistea publica
ori de cate ori a fost nevoie.

Cu ocazia activitatilor specifice au fost asigurate ordinea si linistea publica pe timp de noapte cat
si pe timpul zilei. Totodata s-a actionat impreuna cu lucratorii de la Postul de Politie Cumpana pe linia
respectarii regulilor de circulatie si au fost executate actiuni comune pentru prinderea celor care
comit fapte antisociale pe raza comunei.

Cu aceasta ocazie au fost identificate mai multe persoane ce conduceau diferite autoturisme sub influenta
bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere. Fata de persoanele depistate in traficul rutier au fost
luate masuri contraventionale sau penale dupa caz de catre lucratorii Politiei Comunale Cumpana.

S-a procedat la însoţirea şi acordarea protecţiei reprezentanţilor Primăriei com. Cumpana in vederea
depistării persoanelor ce nu detin acte de identitate precum si al persoanelor ce nu se incadreaza conform legii
in vigoare pentru a beneficia de ajutorul social. In aceasta perioada s-a colaborat cu Serviciul de Asistenta
Sociala , însotindu-i la anumite anchete sociale pe raza comunei Cumpana.

La nivelul Biroului de Politie Locala Cumpana au fost organizate mai multe actiuni cu privire la curatenia
stradala din comuna unde au fost inmanate instiintari cu termen de 3 pana la 5 zile pentru efectuarea curateniei
in fata imobilelor personale cat si in curte.In urma verificarilor dupa termenul stabilit au fost sanctionate
contraventional conform Hotararii Consiliului Local nr. 69/2009, cu sume intre 1000 si 2000 de lei.


POLITIA LOCALA CUMPANA
In vederea pastrarii curateniei comunei, agentii Politiei Locale au actionat in depistarea si sanctionarea
persoanelor care distrug domeniul public, depoziteaza gunoi menajer, deseuri, moloz în locuri neautorizate
conform Hotararii Consiliului Local.

In perioada sarbatorilor de Pasti, agentii Politiei Locale au luat masuri de asigurare a ordinii si linistii
publice atat in comuna cat si la cele doau biserici: “Sf.Parascheva si Sf.Maria”.

Cu ocazia zilei de 1Mai “Ziua Nationala a Muncii“ pe malul canalului Dunare-Marea Neagra la Km 57 s-au
organizat serbari campenesti de catre Consiliul Local Cumpana, unde agentii de Politie Locale au patrulat atat
cu autoturismele din dotare cat si pedestru pentru a asigura ordinea si linistea participantilor.

Pe data de 29 Mai la Sala de Sport nr. 2 din comuna Cumpana s-au organizat traditionalele lupte
tataresti “KURES” ,unde un numar de 4 agenti din cadrul Politiei Comunitare au supravegheat si asigurat
ordinea si linistea publica totodata si buna desfasurare a luptelor.

Pe data de 15.08.2011 un numar de 6 agenti din cadrul Politiei Locale au asigurat ordinea si linistea
publica in zona bisericii “Sf. Maria”, unde s-a desfasurat hramul acestui lacas de cult.

Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea si linistea public în com. Cumpana ,
agentii politiei comunitare in perioada 01.01.2011 – 28.12.2011 au aplicat 121 de sanctiuni
contraventionale dupa cum urmeaza :


POLITIA LOCALA CUMPANA








procese verbale la H.C.L. 32 /2002 – 13 – interzicerea circulatiei atelajelor in anumite intervale orare
procese verbale la H.C.L. 32/2006 - 4 – interzicerea parcarii autovehiculelor de tonaj greu pe
drumurile publice din localiatte
procese verbale la Legea 61/1991 - 35 – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
procese verbale la H.C.L. 6/2007 - 1 – masuri cu privire la circulatia vehiculelor cu tractiune animala
procese verbale la H.C.L. 42/2005 - 2 – stabilirea programului de functionare a unitatilor de
administratie publica
procese verbale la Legea 12/1990 - 19 - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi

comerciale ilicite



procese verbale la O.U.G.195/2002 - 4 - privind circulaţia pe drumurile publice
procese verbale la H.C.L. 69/2009 - 43 – privind gospodarirea si salubrizarea comunei Cumpana

Aceste sanctiuni contraventionale insumeaza un total de 90286 lei, totodata au fost aplicate si 14
avertismente la diferite legi sau acte normative emise de Consiliul Local Cumpana.

In perioada 01.01.2011-28.01.2011 agentii Politiei Locale Cumpana impreuna cu agentii Politiei
Nationale au fost solicitati la un numar de 234 apeluri primite prin SNUAU 112, 82 sesizari directe primite de
la cetatenii com. Cumpana, 23 sesizari venite prin Dispeceratul Politiei Locale Cumpana, amplasat in cadrul
Primariei Cumpana, iar in 42 de situatii agentii Politiei Locale impreuna cu agentii Politiei Nationale s-au
sesizat din oficiu cu privire la diferite stari conflictuale si infractiuni sesizate cu ocazia patrularilor in timpul
exercitarii atributiilor de serviciu.

POLITIA LOCALA CUMPANA
Din data de 15.08.2011, cand la nivelul Politiei Nationale au fost comasate Posturile de Politie
comunala, aparand Sectiile de Politie Rurala, Comuna Cumpana a fost incadrata Sectiei 1 Politie Rurala
impreuna cu comunele Agigea si Valul lui Traian.


In perioada scursa pana la data de 28.12.2011 agentii Politiei Locale Cumpana impreuna cu agentii
Politiei Nationale au fosmat patrule mixte fiind 24/24 in strada, la dispozitia cetatenilor pt asigurarea unui climat
de ordine si siguranta publica, reusind in ultimul timp sa prinda si sa recupereze bunuri sustrase de persoanele
certate cu legea. Amintim aici recuperarea unui numar mare de baterii sustrase de BECHIR EROL de la diferite
autoturisme, 2 baterii recuperate de la 3 tineri prinsi in timp ce le sustrageau de pe cabina unui T.I.R.in seara
zilei de 23/24.12.2011.
In noaptea de 19/20.12.2011 au fost surprinsi 4 indivizi la ore diferite care aveau asupra lor bunuri ce nu
au putut fii dovedite a le detine in proprietate. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Postului de Politie
Cumpana in vederea audierii si intocmirii pe numele acestora a dosarelor penale sub aspectul savarsirii faptei
de furt calificat.
In data de 18/19.12.2011 a fost sesizat faptul ca o minora in varsta de 13 ani, in repetate randuri a fost
agresata fizic si sexual de catre tatal sau vitreg. Minora se numeste MANEA GIULIA si in mai multe zile a fost
violata de catre numitul GALITA CRISTIAN, concubinul mamei, minorei. Pe numele celui in cauza a fost
intocmit dosar penal si a fost prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.

POLITIA LOCALA CUMPANA
In data de 06.12.2011, in urma unei descinderi organizata de trupele D.I.A.S. Insotiti de procurori la
locuinta numitului FRATILA MARIAN, din str. Crizantemei, nr. 25, au fost retinute un numar de 9 persoane in
frunte cu proprietarul, acestia fiind prezentati magistratilor cu propuneri de arestare sub aspectul savarsirii
faptelor de prostitutie cu minore si proxenetism.

In data de 13/14.12.2011, pe sos. Constantei a fost surprins numitul JALBA MARIAN-MUELLER, care
avea asupra sa un cutit, considerat din pricina lungimii lamei, ca fiind arma alba si letala. Pe numele acestuia a
fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de port de arma alba in locuri publice.

In data de 12/13.11.2011 patrula formata la nivelul Com. Cumpana a participat cu succes pe raza com.
Agigea la prinderea unui individ acuzat de un paznic al unei societati, ca acesta dintai l-ar fi talharit. Pe numele
celui depistat a fost intocmit dosar penal, totodata acesta a fost arestat pt o perioada de 29 de zile.

In data de 08.11.2011 patrula constituita la nivelul com. Cumpana, a fost sesizata cu privire la faptul ca
pe str. Dunarii, in dreptul complexului rezidential DEL SOLE, un autoturism marca DACIA LOGAN, a plonjat
inspre Canalul Dunare-Marea Neagra. La bordul vehiculului se afla o persoana de sex mascului, care cu
intentia de a se sinucide, s-a blocat in interiorul masinii dandu-si foc. Acesta a fost salvat de la moarte si preluat
in stare critica de catre un echipaj al SMURD Constanta a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean Constanta.
In data de 07.11.2011 pe DN39E a fost gasit un copil suferind de autism ce se deplasa pe jos catre
Constanta. Acesta a fost dat disparut de familie, iar dupa ce a fost gasit a fost incredintat teafar familiei care
locuieste pe raza com. Cumpana.


POLITIA LOCALA CUMPANA
Agentii Politiei Locale Cumpana au asigurat cu succes ordinea si siguranta publica
la majoritatea evenimentelor culturale, sportive si religioase organizate pe raza com.
Cumpana. Enumeram aici hramurile celor doua biseerici din comuna SF. MARIA si SF.
PARSCHEVA, ZIUA RECOLTEI SI ZIUA COMUNEI CUMPANA.
A fost asigurata paza sectiilor de votare in data de 06.11.2011, cu ocazia
referendumului organizat la nivelul jud. Constanta, fara a se inregistra evenimente
deosebite. Totodata a fost asigurata ordinea in zilele de 24.01.2011- ZIUA UNIRII
PRINCIPATELOR ROMANE, 25.10.2011- ZIUA ARMATEI ROMANE si 01.12.2011- ZIUA
NATIONALA A ROMANIEI.
In vederea mentinerii si obtinerii de alte rezultate bune la nivelul Biroului de Politie
Locala Cumpana, va asiguram de toata disponibilitatea tuturor agentilor si in special a
Sefului de Birou, in persoana ag. ALEXE LAURENTIU-CATALIN. Totodata dorim ca
relatiile cu ceilalti factori de decizie de la nivelul com. Cumpana sa fie in continuare la fel
de buna pt a asigura cetatenilor acestei comune europene un climat de ordine si
siguranta publica cat mai eficient si la standarde crescute.


Şi totuşi, noi ramanem aceiasiM


Cu toate aceste neajunsuri, administratia
locala 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
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,aflate in implementare si proiectele
initiate în anul 2011:

Proiecte derulate şi finalizate în anul
2011



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 derulate şi finalizate în
anul 2011
„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 a constat in: 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 derulate şi finalizate în
anul 2011


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 derulate şi finalizate în
anul 2011







Extindere retea gaze :
Strada Veteranilor (intre Str. Eternitatii si
Aleea Taberei)
Strada Ion Minulescu
Strada George Cosbuc (partial)
Strada Migdalului
Unirii

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. Ciocarliei

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

“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”

Beneficiari directi – cetăţenii comunei Cumpana,1.237 gospodarii, cca 7.200 de locuitori;

Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Cumpana, 68 unitati comert cu
amanuntul, 4 societati productii.

Reteaua de canalizare realizata prin proiectul “Extinderea retelei de canalizare, reabilitarea conductei
de refulare pana la statia de epurare Constanta–Sud si rezolvarea problemelor legate de apele uzate in
comuna Cumpana, judetul Constanta” cuprinde urmatoarele zone:

Zona Canal,
23 strazi
744 gospodarii

Zona Strajii
1 strada
42 gospodarii

Zona capat Str. Morii,
4 strazi
159 gospodarii

Zona Tabara,
5 strazi
102 gospodarii

Zona Veterani
6 strazi
127 gospodarii

Zona Industriala
1 strada
4 societati productii

Zona Movila.
7 strazi
63 gospodarii

TOTAL
47 STRAZI
1.237 GOSPODARII
+ 4 SOCIETATI PRODUCTIE

In perioada ce urmeaza se vor efectua demersuri pentru a obtine o extindere a retelei executata prin
prezentul proiect cu aproximativ 7 km.


Proiecte aflate în faza de
implementare


Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală

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 lei 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: 18 LUNI

Proiect Nr. SE/25/3/3.2/226/18.09.2009

COD SMIS 13307

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;


Proiecte aflate în faza de
implementare
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.

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 lucrărilor, regimul va fi de P+1E+2E.


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






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















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.
A fost predat amplasamentul si au inceput lucrarile de constructie, in acest
moment s-a ajuns la stadiul de fundatie, urmand sa se execute structura de
rezistenta in perioada imediat urmatoare.

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


S-a inceput executia lucrarilor de canalizare, pe urmatoarele strazi:



Salciilor
Caltunasi
Osman Gafar
Monumentului
Trandafirilor
Crizantemei
Total realizat:








250 ml (finalizata)
120 ml (din 420 ml)
255 ml (din 555 ml)
307 ml (din 656 ml)
110 ml (din 273 ml)
415 ml (din 865 ml)
1457ml reprezentand 20% din totalul lucrarilor.

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.
Dotari bibliotecă cu aparatura IT.

Proiecte aflate în faza de
implementare
















Au fost executate urmatoarele lucrari:
desfacerea invelitorii din tigla ceramica
desfacerea sarpantei
desfacerea tencuielilor interioare degradate
refacerea sarpantei si montarea invelitorii din tabla tip Lindab
refacerea tencuielii interioare
gletuirea peretilor
realizare planseu gips carton (sala +scena+biblioteca+sala de sedinta)
izolatii termice cu vata minerala la sarpanta
zugraveli interioare pereti si tavane
montare panouri fonice + panza la la sala si scena
reparatii tencuieli exterioare
aplicarea termosistem cu polistiren de 5 cm grosime
sistem avertizare incendiu, sistem climatizare interior
In functie de prognoza meteo urmeaza a se aplica tencuiala decorativa la exteriorul cladirii.

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
 Obiectivul este realizat in proportie de 85%, termenul de finalizare fiind
in anul 2011, aceasta neputand fi terminata din lipsa fondurilor.


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

Obiectivul este realizat in proportie de 85%. Lucrari ramase de executat:

Finisaje interioare si exterioare; zugraveli

Alei si trotuare

Minaret


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


Campus şcolar TIP 24 săli de clasă



A fost finalizat procesul de evaluare tehnica si financiara (adresa nr.
12684/DIPOR/27.12.2011) si s-a trecut in etapa precontractuala de
verificare a Proiectului Tehnic

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


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 15.000 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


S-a emis C.U. , urmand a se obtine avizele si acordurile solicitate. S-au
initiat lucrarile de proiectare pentru extinderea retelelor de utilitati : apa,
canalizare, energie electrica.
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


Construcţia unei camere mortuare



Valoare proiect: 732.000 lei
Data initierii: 2011
Autoritatea de management:Comunitatea musulmana Consiliul
Local Cumpana,
Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Surse atrase
Beneficiar : Comunitatea Musulmana Cumpana






Proiecte iniţiate


Extindere retea alimentare cu energie electrica





Completare zona Tabara
Str. Razoare;
Str. Recoltei
Zona Movila Dreapta
Str. Marii
Str. Soarelui (partial)
Zona Strajii
Str. Lujerului



In faza de SF



Zona Straja
Str. Papadiilor
Str. Titu Maiorescu
Zona Parcu Verde 1
Str. I.L. Caragiale
Str. Vasile Lupu
Str. D. Zamfirescu
Str. Carol I















Proiecte iniţiate


















Zona Canal
Str. Castanilor
Str. Visinolor
Str. Iasomiei
Str. Artarului
Str. Teiului
Str. Ederei
Zona Tabara
Str. Amurgului
Zona Parc II
Str. Vasile Parvan
Str. Vasile Lupu
Str. Iancu de Hunedoara
Str. Al. Ioan Cuza
Zona Movila Dreapta
Str. Soarelui (partial)
Str. Prel.Tractorului

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
Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana
Constanta, localitatea Cumpana, in vederea utilizarii acesteia drept Centru
pentru tineret










Cererea de finantare a fost depusa in luna noiembrie 2011, proiectul aflandu-se in
acest moment in evaluare tehnica si financiara.
Proiect Finantat prin Programul Operational Regional AXA 1
Buget estimativ: 3.543.230 lei
Anul implementarii: 2012
Anul finalizarii: 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 institurii din comuna, cum ar fi:

Proiecte iniţiate








Activitati sportive specifice tinerilor: skateboard, biciclism pe piste speciale;
Activitati culturale de tip spectacol pentru trupe locale sau invitatem intr-un spatiu
elastic, 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 prezentare, expozitii, cu posibilitati compartimentare conform cerintelor;
Statiu pentru consiliere vocationala;

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
Modernizarea si reabilitarea a 11 strazi insumand 4,6 km din intravilanul localitatii
Cumpana.


Pentru a fi functionale aceste drumurile ce urmeaza a fi amenajate trebuie sa raspunda criteriilor
de rezistenta si stabilitatea la sarcini statice ,dinamice si seismice

Prin destinatia pe care o are un sistem rutier trebuie sa suporte incarcarile traficului si sa le
transmita terenului de fundatie fara ca in complexul rutier sa se produca fisuri sau deformatii cu
caracter permanent.

Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera ,capabile pentru a
prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.

Strazile se vor amenaja cu un profil transversal caracteristic diferentiat functie de distantele dintre
fronturile construite. Latimile carosabilului se incadreaza intre 4.50m si 5.50m in raport cu limitele
proprietatilor si existenta stalpilor de iluminat.

Pentru strazile neamenajate la stadiul de pamant:
–
5.0 cm imbracaminte asfaltica (BA 16);
–
10.0 cm macadam ordinar;
–
20.0 cm fundatie piatra sparta;
–
7.0 cm nisip pilonat


Proiecte iniţiate














Pentru strazile cu petruire existenta amenajarea consta intr-o scarificare de min. 5.00 cm si aport de
piatra de max. 10.00 cm, executia unui strat de macadam 10.00 cm, si 5 cm beton asfaltic – strat de uzura
BA16. Razele de racordare vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare, sprind astfel vizibilitatea si
facilitand scurgerea ordonata a apelor pluviale.
Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este necesara
realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea acestora spre rigole si in
zone depresionare ( in special firele de vale regularizate), lipsite de interes sau spre receptori pluviali din
zona. In zonele depresionare se vor realiza podete tubulare ( simple si duble ) din beton – tuburi PREMO
cu Dn 600 mm.
Lucrările se vor executa pe următoarele străzi din localitate, pe o lungime totala de 4651,880 ml.
Str. Alexandru Cel Bun - 639,409 ml
Str. Recoltei – 241,721 ml
Str. Burebista – 306,635 ml
Str. Salciilor - 254,721 ml
Str. Caltunas – 475,642 ml
Str. Stefan Cel Mare – 198,072 ml
Str. Crizantemei – 823,596 ml
Str. Decebal – 275,269 ml
Str. George Enescu – 535,915 ml
Str. Mircea Cel Batran – 243,049 ml
Str. Monumentului – 657,760 ml

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
In anul 2011 s-a redepus solicitarea pentru obtinerea finantarii
la S.C. ENEL MUNTENIA si S.C. ENEL DOBROGEA.





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 2011 s-au emis un numar de 346
CERTIFICATE DE URBANISM, din care :
constructia de locuinte - 179
bransari utilitati - 61



46 certificate de urbanism pentru bransare la reteaua de apa si
canalizare,
15 certificate de urbanism pentru bransare la current electric,

alte (dezmembrari – alipiri terenuri,informare, P.U.Z.
– 106 certificate de urbanism.

Activitatea urbanistică a localitaţii









S-au emis un numar de 617 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE,
din care :
constructia de locuinte : 179
bransari la reteaua de gaze naturale - 396
bransari utilitati : 42
– 20 autorizaţii pentru reteaua de apa si canalizare,
– 22 autorizaţii pentru reţeaua de energie electrica.
S-au eliberat un numar de 719 PROCESE VERBALE DE RECEPTIE LA
TERMINAREA LUCRARILOR, din care:
pentru locuinte : 215 cu o suprafata totala de 12,864 mp, cu un aport de venit la
bugetul local, prin incasarea taxelor, de aprox. 42.500 lei.
pentru bransari utilitati :504
 470 pentru gaze naturale,
 34 pentru apa si canalizare.

Activitatea urbanistică a localitaţii


In anul 2011, catre Serviciul Urbanism au fost inaintate un
numar de 158 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 ore 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
In cadrul Compartimentului de asistenta sociala al Primariei comunei Cumpana s-au depus in anul
2011 urmatoarele tipuri de dosare:

Legea nr.276/2010 privind venitul minim garantat - 57 dosare

Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei -115 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- 188 dosare

Ordonanta de Urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
- 402 dosare pentru subventia la incalzirea cu lemne.
-53 dosare pentru subventia la incalzirea cu gaze

Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copilului -97 dosare

Au fost sprijiniti cu pachete(haine, alimente, dulciuri, rechizite) primite din diverse sponsorizari
un numar de aproximativ 200 de copii proveniti din familii defavorizate.

In colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta au fost
botezat un numar de 35 de copii proveniti din asistenta maternala.

Activitatea de asistenţă socială
S-au impartit produse alimentare prin programul PEAD 2011, primite de la Uniunea Europeana,
conform Hotararii de Guvern nr.600/2009 pentru urmatoarele categorii de persoane:

pensionari cu pensii pana in 400 lei- 516 persoane

someri indemnizati- 86 persoane

persoane cu handicap gardul I si II -191 persoane

persoane beneficiare de venitul minim garantat- 174 persoane

Au fost efectuate un numar de aproximativ 400 de anchete sociale(ajutor social, alocatiae pentru
sustinerea familiei, pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 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,

Organizatia nonguvernamentala World Vision,

Fundatia Holt-Romania,

Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Cumpana,

Societatea Romana de Cruce Rosie Romania.


Activitatea de asistenţă socială
In anul 2011 a inceput implementarea urmatoarelor proiecte in asistenta sociala:

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 psihosocio-educationale, de tipul scoala-comunitate-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-scoala.

Proiectul se desfasoara in perioada aprilie 2011-septembrie 2013.

S-au desfasurat si cursuri de educatie parentala,, Cum sa devenim parinti mai buni,, pentru 50 de
parinti din comunitate.

Activitatea de asistenţă socială
„O sansa pentru noi ... cei de la tara!”

Primaria comunei Cumpana in parteneriat cu Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Comunitara
Tiganesti, jud. Teleorman implementeaza in localitate Proiectul „O sansa pentru noi ... cei de la tara!”.

Acesta este un proiect strategic cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investeste in oameni!.

Grupul tinta este format din din somerii indemnizati si neindemnizati precum si din persoanele
aflate in cautarea unui loc de munca din Cumpana.


A fost infiintat Biroul Rural de Informare si Ocupare (BRIO Cumpana) cu sediul la Centrul Comunitar
“Sf. Maria’’.

Vor beneficia de cursuri de calificare gratuite – 10 persoane pentru limba engleza; 10 persoane pentru
competente antreprenoriale si 30 de persoane pentru curs IT (calculator).

A fost organizata o sesiune de job club unde 15 persoane au beneficiat timp de o saptamana de instruire
despre ce trebuie sa faca pentru gasirea unui loc de munca. Va fi organizata si o a doua sesiune unde alte 15 persoane
vor beneficia de aceeasi instruire.

Va fi elaborat si implementat un proiect comunitar in acord cu strategia locala.

Va fi elaborata o cerere de finantare pentru atragerea de fonduri nerambursabile in vederea cresterii
accesului persoanelor din mediul rural pe piata muncii.

Se va realiza si o strategie judeteana integrata pentru dezvoltarea initiativelor locale din mediul rural.


Activitatea de asistenţă socială
„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, SudMuntenia 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);


Activitatea de asistenţă socială





Organizarea cursurilor de perfecţionare a managerilor de întreprinderi din mediul rural pe teme
privind promovarea sănătăţii la locul de muncă (Cursuri; 10 manageri din comuna Cumpana);
Organizarea cursurilor de competenţe comune pentru angajaţi din mediul rural pe teme privind
promovarea sănătăţii la locul de muncă şi siguranţa locurilor de muncă (Cursuri; 15 angajaţi din
comuna Cumpana);
Organizarea de sesiuni de orientare şi consiliere profesională pentru şomeri şi persoane în
căutarea unui loc de muncă (Caravană; 760 de persoane din cele 19 comune incluse in proiect).

„O sansa pentru fiecare”

Primaria Cumpana in parteneriat cu Societatea de Ajutorare Elen – Alba Iulia, Asociatia Comunelor din
Romania si Societatea Comerciala IPEC SA implementeaza Proiectul POSDRU „O sansa pentru fiecare” ce
are ca obiectiv general valorificarea potentialului resurselor umane din mediul rural si promovarea
mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca prin instruirea in activitati non-agricole.

Persoanele somere si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca vor beneficia de:

Cursuri de formare profesionala, lucrător comercial, ingrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în
gospodăria agroturistică, consiliere si orientare in cariera, 12 persoane vor fi ajutate sa se angajeze

Seminarii de informare/constientizare

4 Targuri de locuri de munca


Activitatea de asistenţă socială
„O viata mai buna la sate”

Proiectul isi propune apropierea de beneficiari a serviciilor integrate de informare si consiliere profesionala,
in vederea integrarii/reintegrarii pe piata fortei de munca din judetul Constanta, contribuind prin acestea la
atragerea si mentinerea cat mai multor persoane pe piata muncii si implicit la reducerea somajului, in
conformitate cu obiectivele specifice aferente axei prioritare 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” si
a domeniului major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Initiativa vizeaza imbunatatirea capacitatii de ocupare a unui numar de 120 de persoane, cu domiciliul
sau resedinta in zonele rurale din judetul Constanta, din care

40 persoane inactive;

20 persoane aflate in cautarea unui loc de munca;

20 someri;

40 persoane ocupate in agricultura de subzistenta.

Activitati de consultanta individuala si de grup in vederea accesarii unui loc de munca;

Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentare la interviuri in vederea
ocuparii;

Participarea la unul din cele doua programe de formare profesionala organizate: manager resurse
umane si antreprenor in constructii;


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.

SPCLEP Cumpǎna vǎ aduce la cunoștințǎ cǎ pe parcursul anului 2011, au fost soluționate
un numǎr de peste 1600 cereri pentru eliberarea actelor de identitate și au fost ȋnregistrate ȋn
baza județeanǎ un numǎr de peste 180 de nou nǎscuți cu domiciliul pe raza comunei
Cumpǎna. De asemenea, putem raporta soluționarea tuturor cererilor și petițiilor primite din
partea persoanelor fizice și juridice pe linie de evidența persoanelor.

Tinand 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
peste 1000 de persoane pe parcursul anului 2011, la data de 31.12.2011 populația comunei
fiind de 12744 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 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.

De asemenea, lucrǎtorii serviciului nostru au fost angrenați ȋn pregǎtirea și desfǎșurarea
„Recensǎmântului Populației și al Locuințelor” care a avut loc ȋn 2011.


Activitatea de evidenţă a persoanei
şi stare civilă
La ȋnceputul anului 2012, se va desfǎșura o ampla acțiune de preschimbare a cǎrților și buletinelor
de identitate care nu au ȋnscrise strada și numǎrul ca elemente de domiciliu.
Aceastǎ acțiune se va desfǎșura ȋn perioada 01.02-30.04.2012, la sediul Primariei comunei
Cumpana.

In perioada urmǎtoare, pentru a veni ȋn sprijinul cetǎțenilor noștri, SPCLEP Cumpǎna va trimite
invitații locuitorilor care nu au solicitat eliberarea unui nou act de identitate ȋn termenul legal sau nu
au solicitat emiterea actului de identitate la ȋmplinirea varstei de 14 ani.

Pe linie de stare civilǎ, vǎ informǎm cǎ pe parcursul anului 2011 s-au ȋnregistrat:12 nașteri, 77
decese și 96 de cǎsǎtorii.

De asemenea, au fost ȋnregistrate și soluționate un numǎr de 22 dosare cuprinzand
adopții(2),rectificǎri și schimbǎri de nume(4), transcrieri(9), divorț pe cale administrativǎ(7),
au fost eliberate un numǎr de 154 livrete de familie.

In ceea ce privește persoanele care nu au avut ȋnregistratǎ nașterea , cu sprijinul fundației „Holt
Romania” filiala Constanța s-a reușit finalizarea a șase procese pentru obținerea hotǎrarii
judecǎtorești de ȋnregistrare tardivǎ a nașterii.

Tinand 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.

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 litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecată.
Cele mai multe dintre aceste cereri au ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra
bunurilor, un număr de 14 pentru anul 2011, acestea fiind in curs de soluţionare.
O altă categorie de cereri de chemare în judecată au la bază prevederile Legii 18/1991. In
anul 2011 au fost formulate un numar de 6 astfel de actiuni.
In baza Legii nr. 10 / 2001 au fost solutionate un numar de 50 de dosare, prin declinarea
competentei catre Comisia Locala de Fond Funciar Cumpana, iar un numar de 100 de
dosare se afla in curs de solutionare.
In acelasi timp au fost formulate si un numar de 30 plangeri contraventionale, 5 dintre
acestea fiind solutionate pana in acest moment.( amenzi pentru neangradire si curatenie)
Alte litigii au fost reprezentate de cele care au ca obiect anularea unui act administrativ in
numar de 5, precum si litigii de munca, tot in numar de 5.

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
Tine evidenta declaratiilor de avere ale aparatului propriu al Primariei si Consiliului Local
Cumpana.



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 tara si din alte ţari.
În anul 2011, comuna Cumpăna a inceput comunicarea in vederea realizarii parteneriatului de infratire cu
localitatea LANGXIA, Municipiul Shanghai,Republica Populara Chineza.
De asemenea, comuna Cumpăna a continuat sa participe la activitatile in calitatea sa de membru 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 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 2011, Consiliul Local s-a întrunit în 17 şedinţe: 13 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe
extraordinare, în urma cărora au fost emise 116 hotarâri, nici una dintre acestea nefiind atacate
de Prefectura Constanţa.

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

Dispozitia nr. 293/ 2009 privind acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind
regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, a fost atacata
in instanta de catre Institutia Prefectului – Judetul Constanta ;
Sentinta civila nr. 961/118/2010 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr.
9118/118/2010 anuleaza Dispozitia nr. 293/2009 emisa in baza Legii nr. 10/2001 de primarul
comunei Cumpana;
Dosarele care s-au aflat sub incidenta acestei sentinte judecatoresti, au fost respinse. Primaria
comunei Cumpana a revenit asupra lor si le-a inaintat catre Comisia Locala de Fond Funciar a
comunei Cumpana spre competenta solutionare;


Actul juridic, legalitatea documentelor









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 2011 a continuat sa indrume tinerii comunei in vederea
intocmirii dosarelor pentru locuintele ANL.
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 2011, biroul juridic s-a ocupat de organizarea a 2 licitatii pentru
concesionarea unor terenuri pentru realizarea unui unui parc pentru
productia de energie fotovoltaica cu puterea de 3 MW/H si a unei curatatorii
pentru textile si piele.
De asemenea, biroul juridic s-a ocupat din punct de vedere legal de
actiunile ce vizeaza activitatile electorale.

REGISTRUL AGRICOL

Recensământul General Agricol 2010 – 2011
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor –
2010-2011

Registrul Agricol
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, in anul 2010 fiind implementat un nou registru agricol pentru perioada
2010-2014, la completarea acestuia se lucreaza si in prezent.

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, au rezultat urmatoarele :





Teren agricol – 3526 ha
Teren intravilan – 510 ha
Teren neproductiv – 1028 ha
Total suprafata unitate administrativ teritoriala – 5064 ha
De asemenea, efectivele de animale recenzate sunt structurate astfel:
140 bovine
962 ovine
673 caprine
354 porcine
13.546 pasari

Recensamantul Populatiei si al
Locuintelor
In perioada 19.1 0.2010 – 02.11.2011 s-a desfăşurat Recensamântul
Populatiei si al Locuintelor, care a constat in activitati desfasurate pe
teren pentru colectarea datelor de la populatie.
Din datele centralizatoare ale acestuia, a rezultat urmatoarele date :
Au fost recenzate un numar de 4049 de locuinte
conventionale;
Un numar de 12896 camere cu o suprafata totala de
263909 mp;
Un numar de 12.212 persoane;
Un numar de 3723 gospodarii ale populatiei.
Alte date referitoare la gradul de instruire, gradul de
ocupare al fortei de munca, etnie, limba. La acesta
activitate au participat un numar de 41 recenzori de
teren, 4 recenzori sefi si un recenzor coordonator.

Fond Funciar
În decursul anului 2011, s-au înaintat spre solutionare:
9 dosare cu documentaţia pentru emiterea Ordinului Prefectului pentru
recunoaşterea dreptului de proprietate asupra imobilelor, din care au fost rezolvate
un numar de 6 dosare.
Nu au fost inaintate catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
dosare , deoarece pentru anul 2011, judetul Constanta nu a avut programare.
Au avut loc un numar de 5 sedinte ale Comisiei Locale de Fond Funciar, si au
fost facute propuneri pentru Comisia Judeteana de Fond Funciar Constanta,
propuneri concretizate in obtinerea unui numar de 4 hotarari ale acesteia de
validare sau invalidare a propunerilor facute.
S-au eliberat un numar de 34 certificate de producator agricol si un numar de
1500 de adeverinte pentru eliberarea cartii de identitate pentru cetatenii comunei,
precum si alte adeverinte necesare cetatenilor pentru rezolvarea problemelor cu
alte institutii.
La sfarsitul lunii ianuarie 2012 au fost inaintate 8 dosare la Institutia Prefectului
in vederea acordarii de despagubiri, ramanand in curs de solutionare un numar de
80 de dosare din totalul de 170 de dosare.

CULTURĂ, SPORT, ACTIVITĂŢI
PENTRU TINERET

,,Înflorirea adevăratei
educaţii’’

,,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’’




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.
Festivalul-Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi «Dor de Cânt românesc» ;
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 - Mihai Eminescu – ,,Luceafărul culturii româneşti’’
24 ianuarie - Marea Unire a Principatelor Române
24 februarie – Dragobetele
1-8 martie - Luna femeii
7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii
15 mai - Ziua Internaţională a Familiei

,,Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a
spiritului’’
1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului
29 aprilie -Ziua Eroilor – Ziua Veteranilor
26 mai - Kures - Convieţuire Interetnica -manifestări dedicate etniilor conlocuitoare
15 iunie - Festivităţi ocazionate închiderea anului şcolar
15 august - Hramul Bisericii Sfânta N\aria
1-2 octombrie – ZILELE COMUNEI - 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 Naţională a României
13 decembrie - Ziua Etniei Tătare
Decembrie - Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă “După datina străbună”
Întreaga lună decembrie - dedicată copiilor şi bătrânilor 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 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’’.
Toate 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.


,,Teatrul este poezia ce se desprinde din
carte şi devine omenească’’
Primăria şi Consiliul Local Cumpăna au încheiat un acord de parteneriat cu
Asociaţia ,,LA CUMPĂNA ARTELOR’’, această asociaţie având ca preşedinte
profesorul Cristina Tamaş.

Scopul noii asociaţii este dezvoltarea valorilor multiculturale, prin proiecte şi
activităţi cu caracter civic, care să prezinte o nouă dimensiune a comunităţii prin
viziuni alternative, într-o manieră creativă şi social responsabilă.

Asociaţia,, LA CUMPĂNA ARTELOR’’ va realiza activităţi precum: înfiinţarea
unui cenaclu literar în Cumpăna şi organizarea unei trupe de teatru pentru amatori,
cu elevi ai Grupului Şcolar Cumpăna, organizarea unor schimburi culturale pentru
promovarea valorilor artistice româneşti şi integrarea lor în context internaţional.

Pentru a marca acest moment, pe scena Casei de Cultură a fost prezentată, în
premieră, piesa ,,Sora mea geamănă’’, semnată de doamna Cristina Tamaş –
preşedinte a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.


,,Sportul, un mod de viaţă la
Cumpăna’’
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, etc.
În cadrul sălii de sport îşi desfăşoară activitatea prin programul de
antrenamente, secţiile de balet, scrimă, arte marţiale, tenis de masă şi nu numai.
Activităţile sportive desfăşurate în Sala de Sport „Victoria" Cumpăna, de la
inaugurare şi până în prezent:
, „Ziua Naţională a Sportului pentru toţi" -cros şi turneu de minifotbal;
„Anul European- Educaţie prin sport";

,,Este un drum lung, dar te duce la
înălţimi nemaiîntâlnite’’
„Cupa Primăverii" la handbal băieţi;
„Ziua Copilului" : - Crosul Olimpic;
„Handbal cu Elena Frâncu";
„Cupa Mărţişorului” la handbal masculin şi feminin;
„Copilărie fericită în comuna mea” – crosul copilăriei, consurs de role, concurs de
biciclete, finala de fotbal;
Cupa ,,Farul’’ – la spadă masculin şi feminin;
,,Scrima – Arta Fair Play-ului la Cumpăna’’
,,Campionatul Naţional de Oină;
meciuri de handbal
Începând cu anul 2011 s-a înfiinţat secţia ,,Tenis de masă’’.
Sub îndemnul marelui sportiv Michael Jordan ,,Talentul câştigă meciuri, dar
munca de echipă şi inteligenţa câştigă campionate’’, vă recomandăm tuturor o viaţă
sănătoasă prin sport.

,,Tradiţia adevarătă e singura merinde
sufletească’’


CELE MAI FRUMOASE SATE

Pe 29 septembrie 2011 Ambasada Franţei în România şi Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din România” a organizat seminarul „Les plus beaux villages de
France / Cele mai frumoase sate din Franţa, un model european de dezvoltare
rurală”.
În cadrul Minifestivalui ,,Cele mai frumoase sate’’, satele şi-au prezentat şi
promovat potenţialul turistic deosebit, produsele agricole şi de artizanat, obiceiurile
şi tradiţiile unice, oportunităţile de investiţii şi proiecte.
Astfel, Comuna Cumpăna a participat la această manifestare prezentând multe
delicatese tradiţionale, produse obţinute din recolta toamnei. Toate aceste
mâncăruri tradiţionale, specifice Dobrogei, au fost pregătite cu mare dragoste de
gospodinte de diferite etnii, precum: turco-tătară, macedoneană şi, nu în ultimul
rând, română.

,,Un popor fără tradiţii este un popor
fără viitor’’


TOAMNA SE NUMĂRĂ BUCATELE - “LĂSATUL SECULUI DE
CRĂCIUN” LA TÂRGUL NAŢIONAL AL PRODUSELOR
ECOLOGICE TRADIŢIONALE ŞI NATURALE

Sâmbătă, 12 noiembrie 2011 - Dobrogea şi-a aşteptat vizitatorii la Lăsata
Secului de Crăciun cu preparate inedite din grădina toamnei de la Cumpăna,judeţul
Constanţa
În Parcul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice cumpărătorii au descoperit
standul Comunei Cumpăna ce reprezenta produse tradiţionale din zona Dobrogei.


VOIE BUNĂ TUTUROR

Comuna Cumpăna a participat pe 5 noiembrie 2011 la emisiunea ,,VOIE BUNĂ
TUTUROR’’, avându-i ca prezentatori pe Gabriela Bădilă şi binecunoscutul
interpret de muzică uşoară Aurelian Temişan. În această emisiune alături de
Cumpăna a intrat în competiţie şi localitatea Mihail Kogălniceanu, două localităţi
dobrogene care arată astfel, tuturor prin cântec, dans, mâncare tradiţională şi multe
altele, ce înseamnă în peisajul cultural dobrogean localitatea sa.

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără
viitor’’


SĂ GĂTIM ROMÂNEŞTE

Să gătim româneşte este un concurs culinar ce se desfăşoară între familii de
pe întreg teritoriul ţării. S-au gătit doar mâncăruri tradiţionale româneşti după
reţete ce s-au transmis de la o generaţie la alta.
Au concurat trei dintre cele mai harnice familii, fiecare echipă fiind formată din
trei membri şi o vedetă, care a fost găzduită în gospodărie şi care a ajutat la
treburile casei şi mai ales la gătit. Echipele au fost următoarele:
Echipa I: Dana Glodeanu, Eugenia Troşie, Gafar Gevrie, fiind reprezentată de
Manuela Fedorca.
Echipa a II-a: Mariana Giurgiu, Mioara Troşie, Nina Rotaru, fiind reprezentată
de Anca Ţurcaşiu.
Echipa a III-a: Mariana Lazăr, Moscu Aurora, Moscu Andreea, fiind
reprezentată de Maria Cârneci.

PROIECTUL
BUGETULUI DE VENITURI SI
CHELTUIELI

PE ANUL 2012

Proiect de buget pe anul 2012



Capitolul venituri - 36.213 mii lei



Capitolul cheltuieli - 36.213 mii lei

Proiect de buget pe anul 2012


Capitolul venituri – total 36.213 mii lei
Venituri proprii : 5.222 mii lei, din care:
taxe si impozite locale / 2.010 mii lei
concesiuni,inchirieri / 834 mii lei
taxe speciale (habitat/salubrizare) / 1.037 mii lei
prestari servicii / 157 mii lei
alte venituri din taxe administrative si servicii / 178 mii lei
amenzi,penalitati, licente, 997 mii lei

Proiect de buget pe anul 2012



Capitolul venituri – total 36.213 mii lei
Surse atrase: 6.200 mii lei
cote si sume defalcate din impozitul pe venit echilibrare buget 2.525 mii lei
sume defalcate din TVA pentru profesori, persoane cu
handicap, evidenta populatiei, echilibrare buget local - 3.675
lei

Proiect de buget pe anul 2012


Capitolul venituri – total 36.213 mii lei



Surse atrase de la Uniunea Europeana: 24.791
mii lei
proiecte in derulare
proiecte aprobate si care urmeaza a fi implementate

Proiect de buget pe anul 2012


Cheltuieli de personal (salarii) : 4.262 mii lei
autoritati publice – 1.112 mii lei
invatamant – 2.521 mii lei
sanatate - 35 mii lei
politie locala - 195 mii lei
cultura - 124 mii lei
mediu – 202 mii lei
evidenta populatiei – 73 mii lei

Proiect de buget pe anul 2012


Cheltuieli cu bunuri si servicii : 6.007 mii lei
Iluminat – 311 mii lei
apa-canal - 47 mii lei
Telefon – 37 mii lei
Incalzire – 191 mii lei
Reparatii – 310 mii lei
Consumabile – 59 mii lei
materiale curatenie si igienizare – 14 mii lei
actiuni sportive si culturale – 80 mii lei
alte cheltuieli conform legii – 3.493 mii lei ( prestari servicii)
Salubrizare – 1.465 mii lei

Proiect de buget pe anul 2012


Cheltuieli cu investitiile : 25.944 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 2011 a fost 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 2011.
Îmi exprim încrederea că anul 2012, 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, 06 februarie 2012

