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Nr. 5438 din 25.03.2022 

Având in vedere prevederile art. 155, alin (1), litera b), alin (3) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Primarul oraşului 
Călimăneşti prezintă Consililului Local 

Introducere 

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu 
a oraşului Călimăneşti pe anul 2021 

În exercitarea atribuţiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum 
şi cu ale Legii nr. 544/200 t, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, prezint Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a 
unităţii administrativ-teritoriale. 

Acest raport este atât o datorie morală, cât şi legală, care reflectă acţiunile şi 
activităţile intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an. 

Îndeplinirea nevoilor comunităţii, creşterea calităţii mediului educaţional şi a 
·· ··--··- munărului perfo1martţelor şcolare şi sportive ale tinerilor, îmbunătăţirea imaginii 

zonelor istorice de interes turistic ale staţiunii, stimularea investiţiilor şi crearea de 
noi locuri de muncă vor da dreptul cetăţenilor oraşului la o existenţă decentă şi 
demnă, iar mie îmi revine obligaţia de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda 
limitărilor financiare. 

În anul 2021, preocuparea mea prin ci pală, cât şi a întregului aparat de 
specialitate din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti, a fost brmăstarea cetăţenilor şi 
gospodărirea eficientă a bugetului local, prin atingerea următoarelor obiective: 
dezvoltarea infrastructtrrii, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării 
obiectivelor propuse, atragerea de investitori, întreţinerea şi repararea drumurilor în 
limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banului 
public şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor 
aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în 
relaţiile cu cetăţenii, care sunt beneficiarii direcţi ai acestor servicii .. 

Toate acestea au fost posibile cu sprijinul dumneavoastră, al plătitorilor de 
taxe şi impozite şi datorită echipei din cadrul Primăriei, serviciilor subordonate 
Consiliului Local şi al consilierilor locali care au înţeles că datoria lor faţă de 
comunitate este aceea de a gestiona banul public în interesul comunităţii locale. 
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Prezentul raport cumulează rapoartele de activitate pe anul 2021 ale 
compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Călimăneşti, precum şi ale serviciilor aflate în subordinea Consiliului 
local Călimăneşti, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, 
modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de Primar şi este structurat 
pe capitole, astfel: 

I. ADMINISTRATOR PUBLIC 
II. BUGETUL LOCAL 

III. URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ MEDIU ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII 

IV. REGISTRUL AGRICOL 
V. AUDIT PUBLIC INTERN 

VI. ASISTENTĂ SOCIALĂ 
' 

-

vn. POLITIA LOCALA 
• 

VIII. SERVICIUL COMUNITAR PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR 
IX. SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI 

CĂLIMĂNEŞTI 
X. CULTURĂ 

XI. INFORMARE TURISTICĂ 
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I. ADMINISTRATOR PUBLIC 

Administratorul Public reprezintă o funcţie specifică administraţiei publice 
locale, implementată în ţări care dispun de instituţii moderne şi eficiente în relaţia cu 
cornlll1itatea. Administratorul Public este definit ca un promotor al schimbării şi un 

reformator, iar în exercitarea fllllcţiei îndeplineşte, în principal, unnătoarele atribuţii: 
• Estimează, asigură şi gestionează resursele umane, financiare, tehnice 

şi/sau materiale pentru punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a oraşului; 
• Coordonează realizarea lucrărilor de investiţii, prin intermediul aparatului 

de specialitate al primarului, în limitele şi competenţele date de primar, prin 
contractul de management şi fişa postului; 

• Coordonează activitatea de promovare şi implementare a proiectelor cu 
finanţare din bugetul statului, al Uniunii Europene sau a altor entităţi de finanţare 
externă de către toate structurile funcţionale din aparatul de specialitate al ptimarului 
şi/sau serviciile şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local; 

În cursul anului 2021, s-a pus accent pe identificare unor oportunităţi de 
finanţare a cât mai multor obiective de investiţie cuprinse în Strategia de Dezvoltare a 
oraşului Călimăneşti. 

În acest sens au fost întocmite documentaţii tehnico-economice pentru mai 
multe proiecte de investiţii care au fost depuse pentru obţinere de finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), Programului 
Operaţional Infrastructura Mare (POIM) Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
(POA T) şi programe cu finanţare guvernamentală. Se urmăreşte în acest fel 
dezvoltarea turistică şi economica a staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata 
asigurându-se astfel premisele necesare pentru dezvoltarea zonei si creşterea 
confortului cetătenilor si al turistilor. 

, ' :> 

O parte din proiecte se află deja în implementare fiind demarate procedurile de 
achiziţie a lucrărilor, iar altele sunt în faza de selecţie în vederea semnării 
contractelor de finanţare. 

Prezentate pe scurt proiectele au în vedere: 
1. Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata 

asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul 
Călimăneşti, judeţul Vâlcea în valoare totală 20.192.901,62 lei. 

Proiectul a avut în vedere modernizarea a 34 de strazi (din care una inclusiv 
trotuare) şi reabilitarea exclusiv a trotuarelor a 2 strazi de pe raza statiunii turistice si 
balneoclimaterice Calimanesti-Caciulata. Locatia de implementare a proiectului este 
data de strazile: C. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crisan, Closca, 
T. Vladimirescu, Serban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Balcescu, 
Reconstructiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General 
Magheru, Alexandru Vlahuta, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot 
Dwnitru Sandu, Popa Sapca, Gheorghe Doja, Vasile Alecsandri, LL. Caragiale, 
Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana lpatescu, 
Neagoe Basarab, Horia, Aurel Vlaicu, C. Dobrogeanu Gherea. 
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Proiectul a fost finalizat în anul 2021. 

2. Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul 
Călimăneşti judeţul Vâlcea - valoare totală: 11.643.988,2 lei. 

Iluminatul public al oraşului Călimăneşti este asigurat cu ajutorul unei reţele 
învechite şi ineficiente care generează costuri mari de întreţinere şi funcţionare, 
formată dintr-Wl numar de 1403 stalpi cu 914 corpuri de iluminat. Pentru 
efiecietizarea acesteia se propune implementarea unui proiect de investiţie în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Tnvestitii 3.1 -
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrasttucturile publice, inclusiv în clădirile publice, 
şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C - 11uminat public. 

Investiţia preconizata se referă la: 
• Înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat existente şi completarea pe stâlpii 

existenţi cu aparate de iluminat la nivelul tehnologiei BAT (Best Available 
Technology) pentru lămpile cu LED, conform rezultatelor calculelor luminotehnice; 

• Inlocuirea bratelor de prindere; 
• Extinderea retelei in zonele in care aceasta este o necesitate (retea noua cu 

stalpi din metal echipaţi cu lampi LED de putere stabilită prin programe de calcul 
specifice, alimentare prin cabluri tip LES); relocare tronson iluminat rutier. 

• Implementarea unui sistem automatizat de scadere a consumurilor -
dimming- prin reducerea fluxului luminos intre anumite ore (perioada in care traficul 
si prezenta pietonilor sunt foarte scazute ). 

Atât pentru lucrarea noua de cca. 5,5 km, pe partea opusă a drumului (Calea lui 
Traian - E8 l ), cât şi pentru extinderile celelalte, se vor utiliza stâlpi de iluminat 
metalici, cu corpuri de iluminat cu LED şi reţea subterană din cabluri armate din 
aluminiu (L.E.S. tip ACY ABY). 

Pe celelalte străzi, aparatele de iluminat cu tehnologie LED se vor monta pe 
stalpii existenti folosind brate de prindere, realizate din teava galvanizata de 
dimensiuni standard care vor fi prevazute in proiect. 

Proiectul se află în derulare. 
3. Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea 

Oraşului Călimăneşti", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

Valoarea totală este de 24.492.027,40 lei. Proiectul se află în implementare. 
Proiectul subsumează 5 obiective de investitii, complementare intre ele, in 

speta vizand dezvoltarea serviciilor si infrastructurii educationale si socio-culturale a 
orasului si localitatilor rurale apattinatoare, precum si imbWlatatirea spatiilor publice 
urbane prin reabilitarea si modernizarea a 7.1 km de drumuri locale.Scopul 
proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei oraşului Călimăneşti prin 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii serviciilor educaţionale, culturale şi 
recreative precum şi a infrastructurii spaţiilor publice urbane. Ambele componente 
sunt extrem de importante pentru reducerea disparităţilor la nivelul oraşului şi al 
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localităţilor rurale aparţinătoare pnn contribuţia la accesibilizarea infrastructurii 

educaţionale şi socio-culturale pentru toate categoriile de cetăţeni, mai ales a celor 

din categoriile defavorizate şi oferirea unor posibilităţi de pretrecere a unui timp liber 

de calitate, cât şi prin contribuţia la sporirea mobilităţii populaţiei prin punerea la 

dispoziţie generală a unei infrastructuri de drumuri modernizate care să conecteze şi 

zonele marginalizate ale urbei cu restul oraşului. 

Cinci obiective vor fi modernizate şi reabilitate în localitate prin acest proiect: Casa 

de Cultură Florin Zamfirescu Călimăneşti, Centrul Cultural Recreativ Jiblea Nouă, 

Centrul Multifuncţional, Şcoala cu clasele I - IV Jiblea Nouă inclusiv amenajarea 

terenului aferent, precum şi Modernizarea şi reabilitarea unor străzi pe raza staţiunii 

Călimăneşti - Căciulata. 

4.Centru de comercializare a produselor tradiţionale şi peşte - valoare 
totală: L252.367,83 lei. Proiectul a primit finanţare şi se află în implementare. 

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte reabilitarea pieţei din centrul 
oraşului Călimăneşti pentru a oferi condiţii conforme cu normele sanitare în vigoare 
producătorilor locali şi din împrejurimile localităţii atât pentru desfacerea produselor 
agricole şi alimentare tradiţionale (legume, fructe, preparate din carne), cât şi pentru 
cele piscicole. 

Se propune construirea unei cladiri cu formă dreptunghiulară, având spaţii 
amenajate pentru comercializare peşte cu suprafaţă utilă 31, l O mp, comercializare 
produse lactate cu suprafaţă utilă 19,43 mp şi comercializare came cu suprafaţă utilă 
19,45 mp. Pe teren se află o clădire cu regim de înălţime Parter, cu suprafaţă 
construită 60 mp, cu funcţiunea grupuri sanitare. Această clădire va fi menţinută. 

Construcţia va adăposti spaţii pentru .. comercializare peşte şi produse 
agroalimentare tradiţionale: legume, fructe, produse lactate, caine şi produse din 
carne, flori. 

Spaţiul destinat comercializării peştelui a fost prevăzut cu vestiar dotat cu 
lavoar, WC şi dulap pentru haine. Echipamentele cu care va fi dotat spaţiul: dulap 
frigorific, masă prezentare peşte pe pat de gheaţă, vitrină frigorifică, insulă peşte 
congelat, maşină preparat gheaţă, spălător, boiler electric pentru preparare apă caldă. 

Spaţiul destinat comercializării produselor lactate va beneficia de următoarele 
echipamente: dulap frigorific, vitrină frigorifică, spălator şi boiler electric pentru 
preparare apă caldă. 

Spaţiul destinat comercializării cărnii şi a produselor din came va beneficia de 
următoarele echipamente: dulap frigorific, vitrină frigorifică, spalător şi boiler 
electric pentru preparare apă caldă. 

Spaţiul destinat comercializării legwne/fructe va beneficia de următoarele 
dotări: tarabe expunere legume/fructe, tarabe expunere flori, chiuvete. 

5. Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale prin 
realizarea/modernizarea capacităţilor de producţie şi a reţelelor de transport 
- distt·ibuţie a energiei termice din energie geotermală - valoarea totală 
71.384.638,54 lei 
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Proiectul este propus spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura 
Mare (POIM), Axa Prioritară: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susţinerii Wlei economii cu emisii scăzute de carbon. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea 
combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării 
sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, 
reducerea cantitătii de combustibil utilizat si reducerea costurilor financiare cu 
energia tennică. 

, ' 

Prin implementarea acestei investiţii se urmăreşte: Modernizarea sistemului de 
producere şi transport a energiei termice în localitatea Călimăneşti şi realizarea WlUÎ 

sistem de producer şi distribuţie a anergiei termice în localitatea Seaca. 
În cadrul proiectului se doreşte implementare unei solu�i de furnizare a 

energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile 
de energie mai puţin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere 
potenţialul ridicat pe raza oraşului Călimăneşti. Astfel, se doreşte modernizarea 
centralei existente şi dotarea acesteia cu instalaţii şi echipamente noi şi performante, 
realizarea unor foraje de extracţie a apei geotermale şi de injecţie a apei geotermale 
uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale şi realizarea unei 
reţele de distribuţie a energiei termice. 

investiţia preconizată se referă la: 
1. Realizarea a două foraje de extracţie a apei geotermale; 
2. Realizarea a două puncte termice şi echiparea acestora cu utilaje şi echipamente 
tehnologice; 
3. Realizarea Wlei reţele de transport a agentului termic în vederea interconectarii cu 
reţeaua existent; 
4. Realizarea unei reţele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic; 
5. Realizarea lucră1ilor de reparaţii la punctele termice existente şi înlocuirea 
cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură. 

Proiectul va avea în vedere: 
1. Două foraje de extracţie a apei geotermale; 
2. Două puncte tetmice şi echiparea acestora cu utilaje şi echipamente tehnologice; 
3. 1,7 km reţea de transport a agentului termic; 
4. Două schimbătoare de caldură ce înlocuiesc cazane pe gaze natural. 

6. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 
Solicitarea de finanţare este depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, conform OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinte. Au fost depuse solicitări pentru 1 O blocuri în 

Călimăneşti. Cotele de finanţare sunt: 60o/o MDRAP, 30% buget local şi 10% 

asociaţiile de proprietari. 
Prin realizarea acestei investitii se urmăreste reabilitarea termică a blocurilor. 

. ' 

Lucrările propuse sunt: 
Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 
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- Lucrări de reabilitare a instalaţiei de apă caldă de consum între punctul de 
record şi planşeul peste subsol; 

- Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului 
termic între punctul de record şi planşeul peste subsol; 

- Lucrări conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, 
după caz, în auditul energetic. 

7."CONSTRUCŢII DE BAZE SPORTIVE - PROIECT TIP 1, str. Calea lui 
Traian nr. 7, localitatea Seaca, Oraş Calimanesti, judeţul Vâlcea" Privind 
includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, 
Subprogramul "Complexuri sportive", derulat prin Compania Naţională de Investiţii. 
Terenul pe care se va realiza investiţia propusă are forma dreptunghilară cu o 
suprafaţă minimă de 13.202 mp, cu lăţimea de 80,50 m şi lungimea de 164.00 m. 
Baza sportivă va cuprinde: 

• Teren pentru fotbal; 
• Teren multifuncţional pentru handball, baschet, volei şi tenis; 
• Clădire pentru vestiare; 
• Tribune pentru 500 de spectatori; 
• Cabină de poartă; 
• 

• 

• 

Parcare; 

Alei pietonale; 

Spaţii verzi. 

8. „EXTINDERE REŢELE INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE GAZE 
A - - A A 

NATURALE IN ORAŞUL CALIMANEŞTI, JUD. VALCEA ŞI INFllNŢARE 

SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUJORENI, 
A 

JUDEŢUL_VALCEA" -valoare totală-18.759.537,lOlei cu TVA 

Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 
/859/8/2/Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine. 

Prin punerea în operă a lucrărilor propuse se asigură interoperabilitatea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu celelalte obiective din sectorul gazelor 
naturale, cu respectarea principiului obiectivităţii şi asigurarea unui tratament 
nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, titularii licenţelor de operare şi clienţii finali de 
gaze naturale. 

9. "EXTINDERE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE RE TEA 
' 

A. - � A 

CANALIZARE IN ORAŞUL CALIMANEŞTI - JUDEŢUL VALCEA" -
valoare totală -18.035.840,33 lei cu TV A 

Proiectul este depus spre finanţare prin Programul Naţional de Construcţii de 
Interes Publ ie sau Social, Subprogramul "Fose septice, microstaţii de epurare, sisteme 
de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare", derulat prin Compania Naţionala de 
Investiţii. 
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Obiectul prezentei investiţii se referă la extindere, reabilitare şi modernizare 
reţea canalizare, înlocuirea conductelor învechite de oţel şi fontă cu unele noi din 

polietilenă de înaltă densitate, în toate localitîţile componente ale aglomerării 
Călimăneşti: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimăneşti, Căciulata şi Păuşa. 

Obiectivul general privind măsurile de investiţiiîll reprezintă îmbunătatirea 
infrastructurii de canalizare in U.A.T. Oras Calimanesti in vederea confonnarii cu 
obJigatiile negociate de Romania in Tratatul de Aderare si obiectivele de mediu. 

Sunt propuse în proiect 28 de străzi: Preot Dumitru Sandu, Plutelor, 
Republicii, Neagoe Basarab, Merilor, Alexandru Vlahuţă, G-ral Magheru, Florilor, 
Teilor, Brazilor, Fagilor, Salciei, Pinilor, Magnoliei, Ograz.ilor, A.I. Cuza, Calea lui 
Traian, Mircea cel Batran, Serei, Izvorului, 1 Mai, Orizont, Castanilor, Depozitului, 
Anton Pann, str. La Bisericesti, Aurel Vlaicu, Constantin Brancoveanu; 

10. "EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA APA 
POTABILA IN ORASUL CALIMANESTI - JUDETUL V ALCEA" - valoare 

totala - 9.062.170,01 lei cu TV A 

Proiectul este depus spre finanţare prin Programul Naţional de Construcţii de 
Interes Public sau Social, Subprogramul 11Fose septice, microstatii de epurare, sisteme 
de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare", derulat prin Compania Nationala de 
Investitii. 

Obiectul prezentei investiţii se refora la extinderea retelelor de apa potabila, 
înlocuirea conductelor invechite de otel si fonta cu unele noi din polietilena de inalta 
densitate , in toate localitatile componente ale aglomerarii Calimanesti: Jiblea Noua, 
Seaca, Jiblea Veche, Călimăneşti, Căciulata şi Păuşa. 

Obiectivul general privind masurile de investitii îl reprezintă îmbunatatirea 
infrastructurii de· apa potabila in U .A.T. Oraş Calimăneşti in vederea conformarii cu 
obligatiile negociate de Romania in Tratatul de Aderare si obiectivele de mediu. 

Sunt propuse în proiect 34 de străzi: Merilor, Preot Dumitru Sandu, Drumul 
Vechi, Constantin Brancoveanu, 16 Februarie, Plutelor, G-ral Magheru, La 
Bisericesti, Brazilor, Florilor, Calea lui Traian, Intrarea Strandului, Constantin 
Brancoveanu, Centralei, Pi.etei, str. Fagilor, Aleea Livezilor, 24 Ianuarie, Decebal, 
Tudor Vladimirescu, Mircea cel Batran, Aurel Vlaicu, Frezilor, Aleea Sakamilor, 
Aleea Ostrovului, Zambilelor, Garii, Aleea Izvorului, Furnica, Steluta, Gruioane 
Platanilor, 1 Mai, Calea lui Traian. 

11. REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI 
CĂLIMĂNEŞTI-JUDETUL VÂLCEA 

" 

IN ORAŞUL 

Proiectul este depus spre finanţare prin Programul Naţional de Construcţii de 
Interes Public sau Social, Subprogramul "DRUMURI DE INTERES LOCAL Sl 
DRUMURI DE INTERES JUDETEAN11, derulat prin Compania Naţională de 
Investiţii. 

Obiectul prezentei investiţii se refera la reabilitare şi modernizare străzilor în 

toate localităţile componente ale aglomerării Călimăneşti: Seaca, Jiblea Veche, 
Jiblea Nouă, Că1imăneşti şi Căciulata. 
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Obiectivul general privind măsurile de investiţii îl reprezintă îmbunatăţirea 
condiţiilor de circulaţie şi a fluenţei traficului în Oraş Călimăneşti. 

În cadrul acestui proiect se vor asfalta 20 de străzi: Mihai Viteazu, Tudor 
Vladimirescu, La Sandesti, Freziilor, Drumul Vechi, Aleea Stejarilor, Ana lpatescu, 
Constantin Brancoveanu, Alexandru Vlahuta, Aurel Vlaicu, Decebal, Aleea Morii, 
Pacii, Aleea Liliacului, Ostrovului, Steluta, Orizont, Anton Pann, Platanilor, 
Garii. 

12. CONSOLIDARE, REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL ŞI 
ANEXE CU DESTINAŢIA „CENTRUL

, 
DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

" A. ..., w 

PENTRU P�RSOANE V ARSTNICE IN ORAŞUL CALIMANEŞTI -
JUDETUL V ALCEA" 

• 

Obiectul prezentei investitu presupune consolidarea, reabilitarea si 
modernizarea imobilului si anexelor cu destinatia ,,Centtul de ingrijire si asistenta 
pentru persoane varstnice în orasul Calimanesti - judetul Valcea", situate in orasul 
Calimanesti, localitatea Jiblea Veche, str. Garii, nr 44. 

Solicitarea de finanţare privind includerea în Programul Naţional de Construcţii 
de Interes Public sau Social, Subprogramul 11ALTE OBIECTIVE DE INTERES 
PUBLIC SAU SOCIAL IN DOMENIUL CONSTRUCTllLOR11, derulat prin 
Compania Naţională de Investiţii, a fost transmisă către Ministerul Dezvoltării şi 
Lucrărilor Publice. 

13. „Locuinţe sociale şi de necesitate, oraş Călimănesti, jud. Vâlcea" 
Pe raza orasului Calimanesti a fost identificată o suprafaţă de teren de 2568mp, 

propietatea UAT oraş Calimanesti, aflată la adresa str. Gării, nr. 88, loc. Jiblea 
Veche, suprafată de· teren care poate fi pusă la dispoziţie in-vederea construirii de 
locuinţe sociale şi de necesitate. 

Solicita.rea de finantare a fost transmisă către Ministerul Dezvoltării si Lucrărilor 
' , 

Publice pentru includerea în Programul Naţional de Construcţii de lnteres Public sau 
Social, de1ulat prin Compania Naţională de Investiţii. 

14. POAT - MOBILITATE URBANĂ: Achiziţia de mijloace de transport, 
dezvoltarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii necesare pentru o 
utilizare conformă a transportului public 

Obiectivul general: 
Obiectivul de Politică 2 „O Europă mai ecologica, cu emisii scăzute de carbon 

prin promovarea tranzitiei către o energie nepoluantă şi echitabilă, a investiţiilor verzi 
şi albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii şi 
gestionării riscurilor". 
Obiectivul specific: 

„Promovarea mobilităţii urbane multi-modale" 
Proiectului de investiţie prevede: modernizarea, reabilitarea şi extinderea căilor 

de rulare existente; construirea staţiilor de autobuz şi a terminalelor pentru mijloacele 
de transport în co111un; achiziţionarea de mijloace de transport în comun electrice; 
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investiţii în infrastructura pentru biciclete şi pietoni, sisteme de închiriere biciclete; 
realizarea de parcări supraetajate, sisteme de tip park and ride, se vor construi 20 km 
piste/trasee biciclete, se vor monta 6 staţii de încărcare. 
15. POAT- REGENERARE URBANĂ: Reconversia şi reutilizarea terenului cu 
vegetaţie forestieră din Zona Hotelului Central - Călimăneşti şi transformarea 
acestuia în Padure - Parc - Zona de agrement şi recreere 

Obiectivul genera]: 
Obiectivul de Politica 2 „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon 

prin promovarea tranzi�ei către o energie nepoluantă şi echitabilă, a investiţiilor verzi 
şi albastre, a economiei circulare, a adaptării Ja schimbările climatice şi a prevenirii şi 
gestionării riscurilor". 
Obiectivul specific: 

„Dezvoltarea biodiversitătii, a infrastructurii verzi în mediul urban si reducerea 
> • 

poluării" 
Proiectului de investiţie prevede realizarea unei zone de agrement şi recreere 

pentru populaţie şi turiştii sosiţi în staţiune, reînnodându-se totodată tradiţia traseelor 
de cură existente la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Zona de 
agrement şi recreere va conţine: poteci (alei) pentru accesul pietonal, cu lăţime 
maxitnă de 2 m, realizate din împietruire cu piatră spartă încadrată cu borduri din 
lemn (pentru a se evita migrarea pietrei spre zonele înconjuratoare) sau din pavele 
realizate din materiale ecologice, pe pat de nisip; piste de biciclete cu lăţimea de 
maxim 2 m; bănci şi coşuri de gunoi, amplasate de-a lungul aleilor; puncte de 
informare; toalete ecologice; stâlpi pentru iluminat, amplasaţi de-a lungul aleilor; 
construcţii provizorii din lemn cu suprafaţă construită de max.im 15 mp. 

II. BUGETUL LOCAL 

Direcţia Economică, prin structurile sale, realizează mmătoarele activităţi: 
• activitatea de administrare, angajare, utilizare şi sinteză a resurselor 

bugetare prin care se asigură repartizarea creditelor pentru buna funcţionare a 
aparatului de specialitate .al Primarului şi a serviciilor publice de interes local, dar şi 
pentru realizarea lucrărilor de investiţii publice propuse; 

• activitatea de impunere, constatare, urmărire şi încasare a resurselor 
publice locale; 

• activitatea privind managementul şi implementarea proiectelor finanţate 
din fonduri europene. 

Compartimentul financiar contabil, compartimentul de sinteză din cadrul 
aparatului de specialitate al primamlui, prin activitatea sa a asigurat furnizarea 
informaţiilor cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 
înregistrarea drepturilor constatate, a veniturilor încasate, a angajamentelor bugetare 
şi legale, a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare, potrivit bugetului aprobat. 

Bugetul local, construit pe cei doi piloni - venituri şi cheltuieli publice, asigură 
echilibrul bugetar între resursele de care dispune oraşul şi nevoile comunităţii. 
Managementul bugetului a implicat un control riguros atât al veniturilor pentru 
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atingerea gradului prognozat de încasare, cât şi al cheltuielilor publice pentru 
utilizarea lor în condiţii de eficienţă. 

În anul 2021, bugetul Oraşului Călimăneşti, aprobat iniţial la valoarea de 
64.050.000 lei, rectificat conform prevederilor legale şi a evoluţiei procesului de 
execuţie la valoarea de 63.365.000 lei a prezentat la finele anului următoarea 
execuţie: 

• Venituri - 37.100.739,15 lei; 
• Cheltuieli -37.092.779,58 lei. 
Astfel, Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2021 a înregistrat un 

excedent în sumă de 7.959,57 lei compus din 1.732,00 lei execedent secţiunea 
dezvoltare şi 6.227,57 lei excedent sectiunea funcţionare, iar bugetul local 
înregistrează la finele anului 2021 un excedent total de 24.930,25 lei luând în 
considerare faptul că din anii precedenţi mai exista un excedent de 16.970,68 lei, 
sumă ce se va utiliza în anul 2022 pentru finanţarea secţiunii dezvoltare a bugetului 
local. 

Din totalul veniturilor încasate 18.178.217,29 lei sunt venituri proprii ale 
oraşului reprezentând în procent de 48.99 % şi sunt structurate pe categorii după cum 
urmează: 

- Impozit pe proprietăţi de 
la persoane fizice ş1 
persoane juridice 
- Cote şi sume din unele 

·venituri ale statului 
- Chirii, redevenţe ş1 
venituri din valorificarea 
unor bunuri, alte taxe si 
contributii 

Prevederi initiale 
17.578.1 70,00 

6. 778.000,00 

6. 768.000,00 

4.032.170,00 

Încasări realizate 
18.178.217,29 

6.115.511,43 

9.661.204,02 

2.401.501,84 

Veniturile cu destinaţie specială reprezintă un procent de 51 ,00 o/o, din totalul 
veniturilor realizate, valoarea acestora fiind de 18.922.521,86 lei structurate pe categorii 
astfel: 

- subventii buget de la alte bugete 
(reabilitare termica blocuri, fond de 
intervenţie, programe naţionale) 

- ran1bursări fonduri europene 
- din cote defalcate din Wlele 

venituri de la bugetul de stat 

- venituri din capital 

Prevederi initiale 

46.454.860,00 

9.174 . .120,00 

32.945.740,00 

4.335.000,00 

o 

Încasări realizate 

18.922.521,86 

5.026.307,64 

9.603.399,20 

3.908.954,00 

383.861,02 
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În ceea ce priveşte utilizarea cre<litelor bugetare în anul 2021, execuţia de casă 
în sumă totală de 37.092.779,58 lei, pe structura bugetară pe capitole este detaliată 
astfel: 

1. Transport urban - Strazi CAP 84 7.663.073,17 20.66 % 
2. Asistenta sociala -CAP 68 7 .204.588,25 19.42 % 
3. Cultura activitati recreative -CAP 67 3.101.477,70 8.36% 
4. Autorităţi Publice -CAP 51 4.592.631,29 12.38 % 
5. Dezvoltare publica -CAP 70 6 .. 653.809, 11 17.94 % 
6. Invatamant -CAP 65 2.022.897,42 5.45 o/o 

7. Ordine publica -CAP -61 961.014,64 2.59% 
8. Protectia mediului -CAP 74 536.624,03 1.45 % 
9. Dobanzi -CAP 5 5 246.392,92 0.66% 
10. Alte actiuni economice - CAP 87 506.535,25 1.37 % 
11. Sanatate -CAP 66 1.446.878,00 3.90 % 
12. Alte sevicii publice generale -CAP 54 207.295,67 0.56% 

13. Subventie energie tennica -CAP 81 1. 947.162,13 5.25 % 

Prin compartimentul de administrare fiscală, se asigură organizarea ş1 
coordonarea activităţii privind stabilirea, constatarea şi colectarea impozitelor şi 
taxelor locale. Astfel, în cursul anului 2021 au fost administrate un număr de 11.941 
roluri din care 10.965 contribuabili persoane fizice şi 976 contribuabili persoane 
juridice. În cifre activitatea compartimentului se rezumă astfel: 

1. Încasări 2021 
clin care prin executare silită 

2. Acordare facilităţi fiscale(bonificaţii) 
3. Acordare facilităţi fiscale(scutiri penalitati) 
4. Înregistrare declaraţii fiscale impunere/radiere 
5. Înregistrare acordare scutiri 
6. Certificate de atestare fiscală emise/eliberate 
7. Decizii de impunere şi decizii accesorii expediate 
8. Somatii, titluri executorii, adrese de înfiinţare popriri 

8.758.296 lei 
220.458 lei 
131.104 lei 

2.047 lei 
8.320 

361 
1.425 
5.240 
3.713 

În anul 2021, prin activitatea desraşurată compartimentul a avut ca principale 
obiective: 

• realizarea activitatilor curente rezultate din regulamentul de organizare şi 
funcţionare al institutie; 

• creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor prin aplicarea 
corectă şi pertinentă a prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală; 
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• prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 
• câstigarea încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, 

concretizate prin seriozitate şi nivelul profesional ridicat al salariatilor; 
De remarcat a fost disciplina fiscală a contribuabililor din oraşul Călimăneşti, 

care şi-au achitat obligaţiile către bugetul local, chiar şi în condiţiile existente. Astfel, 
ca urmare a efotturilor financiare făcute de locuitorii oraşului, multe din proiectele şi 
planurile de investiţii ale oraşului au putut deveni realitate. 

IIl. ARHITRECT ŞEF, URBANISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT, GOSPODARIE COMUNALĂ. MEDIU. ACHIZIŢII ŞI 
INVESTIŢII 

� Arhitect Sef 
. 

Arhitectul şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului 
şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi este şeful structurilor de 
specialitate subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri 
principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de 
dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de 
patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

COMPARTIMENT URBANISM 

În conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii cu toate modificările şi completările ulterioare, Instituţia Arhitectului Şef 
este autoritatea tehnică a administraţiei publice locale responsabilă atât de emiterea 
actelor informative de tip certificat sau adeverinţa şi de autoritate privind lucrările de 
construire/desfiinţare cât şi de controlul şi disciplina în construcţii. . 

În ceea ce priveşte dinamica pe tipuri de acte emise, în anul 2021, numărul 
certificatelor de urbanism emise este de 490, iar cel al autorizaţilor de 
construire/desfiinţare este de 314. 

Odată cu introducerea taxei în regim de urgenţă, la solicitarea beneficiarilor, 
certificatele de urbanism se emit în 10 zile lucrătoare contra taxei de 410 de lei, iar 
autorizaţia de construcţie în 7 zile lucrătoare contra taxei de 616 de lei. În anul 2021 
numărul documentelor emise în regim de urgenţă a crescut cu 3% faţă de anul 2020. 

De asemenea au fost continuate procedurile privind aprobarea Planului 
Urbanistic General al oraşului Călimăneşti. 

S-a urmărit modul de respectare a prevederilor legale privind autorizarea şi 
încadrarea în prevederile autorizaţiilor de construi.re emise, respectarea disciplinei în 
construcţii, constatându-se contravenţiile la normele privind amplasarea şi autorizarea 
construcţiilor şi a altor lucrări potrivit dispoziţiilor legale. 
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În anul 2021 au fost avizate şi aprobate documentaţii de urbanism vitale pentru 
dezvoltarea strategică a localităţii: Planul Urbanistic General (P.U.G.). 

Pentru îmbunătăţirea activităţii în anul 2022 este necesară implementarea 
următoarelor măsuri: 

• Coordonarea şi urmărirea activităţilor legate de elaborarea şi actualizarea 
Planului Urbanistic General al oraşului Călimăneşti şi a Regulamentului local de 
urbanism aferent; 

• Coordonarea strategiei de dezvoltare teritorială cu documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, identificarea şi controlarea zonelor critice (de 
risc, inclusiv antropic); 

• Crearea unei baze de date în format electronic ce va cuprinde şi integra 
următoarele elemente : 

o Prevederile PUG în vigoare - prevederile PUG în elaborare, coroborate 
cu strategia de dezvoltare a localităţii; 

o Prevederile (reglementările) PUZ-urilor, PUD-urilor aprobate; 
o Planuri coordonare reţele - echipare edilitară: ce vor conţine traseele 

majore ale reţelelor publice, puse la dispoziţie de către administr�torii lor conform 
legii; 

o Inventarierea spaţiilor verzi; 
o Delimitarea interdicţiilor de construire impuse de zone de protecţie; 
o Delimitarea restricţiilor de construire impuse de obiective protejate şi a 

zonelor ce urmează a fi reglementate (prin PUZ-uri obligatorii); 
• Elaborarea şi asigurarea prezentarii şi promovarii documentaţiilor urbanistice 

la nivel de Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu; 
• Urmărirea modului de stabilire al 2onelor protejate (surse de apă potabilă, 

staţii de tratare apă pluvială şi menajeră, areale naturale botanice, zoologie sau 
geologie, monumente istorice şi de artă etc), proiectarea şi stabirirea măsurilor pentru 
buna funcţionare a acestora, organizarea accesului, circulaţiei şi activităţilor 
economice permise in zonă; 

• [dentificarea posibilităţilor pentru dezvoltarea urbanistică a oraşului; 
• Urmărirea îmbunătăţirii continue a aspectului urban al oraşului precum ŞI 

păstrarea specificului local în materie de arhitectură; 
• Elaborarea avizelor prealabile de oportunitate în vederea elaborării Planurilor 

Urbanistice zonale precum şi a A vizelor Arhitectului-şef ce preced aprobarea finală a 
documentaţiilor de urbanism de către ConsiliUlui Local; 

• Întocmirea, verificarea din punct de vedere tehnic a documentaţiei şi emiterea 
avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizatiilor de 
construi re/ des fiinţare; 

• Asigurarea bunei funcţionari a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului 
şi Urbanism; 

• Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituţiei; 
• Rezolvarea şi răspunderea în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor 

referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in construcţii; 
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• Participarea împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării 
construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun. 

� GOSPODARIE COMUNALĂ, INVESTIŢII, IMPLEMENTARE 
PROIECTE 

Referitor la activitate Gospodăriei Comunale, în anul 2021 au fost 
eliberate: 45 certificate de atestare a edificării construcţiilor necesare 
înscrierii acestora în Cartea Funciară pentru care sa încasat suma de 2250 lei, 
1115 certificate de nomenclator stradal pentru care a fost încastă suma de 
11150 lei, venit Ia bugetul local, 18 adeverinţe pentru situri arheologice. 

De asemenea, au fost întocmite 282 de adrese, adeverinţe şi răspunsuri 
din oficiu şi la solicitările diferitelor societăţi, instituţii şi cetăţeni, referate şi 
alte documente. 

În ceea ce priveşte eliberarea de avize, au fost eliberate: 311 avize pentru 
racord.are la reţeaua de gaze natural şi 311 avize AD P pentru racordare la 
reţeaua de gaze natural, apă, canalizare, energie electrică. 

Totodată, au fost întocmite rapoarte de specialitate şi referate de 
specialitate în vederea adoptării hotărârilor Consiliului Local Călimăneşti 
precum şi emiterea de dispoziţii ale primarului oraşului. 

Tot în anul 2021, au fost eliberate 72 orare de funcţionare pentru care a 
fost încasată suma de 4248 lei, au fost vizate 10 autorizaţii taxi şi au fost 
eliberate două autorizatii încasându-se suma de 3580 lei. ' 

În ceea ce priveşte sesizările cetăţenilor, au fost rezolvate 81, au fost 
întocmite 12 procese verbale de contravenţie în valoare de 56.000 lei, iar în 
colaborare cu Politia Locală au . fost întocmite 51 note de constatare. t 

Relaţia cu asociaţiile de proprietari a fost ţinută permanent, purtându-se 
corespondenţă cu asociaţiile de proprietari - adrese remedieri, participare la 
şedinţe, convocări etc. 

De asemenea, s-a participat, din partea Primăriei oraşului Călimăneşti, la 
recepţia lucrărilor de · construcţii şi la încheierea proceselor verbale de 
recepţie a clădirilor de toate felurile, fiind încheiate 22 procese verbale de 
recepţie pentru persoane fizice şi juridice. 

� INVESTIŢII 

În ceea ce priveşte investiţiile cu fonduri europene situaţia pe anul 2021 se 
prezită astfel: 

,/ A fost finalizată investiţia privind proiectul CONSTRUIRE-
M�DERNIZARE STRĂZI PE RAZA STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI
CACIULATA-ASFALTARE, AMENAJARE TROTUARE, EXECUŢIE 
RIGOLE DE PRELUARE APE PLUVIALE, ORASUL CĂLIMĂNESTI, 

� ' . 

JUDEŢUL VALCEA. Valoarea totală a proiectului: 20.192.901,62 lei din 
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care fonduri nerambursabile 19.415.904,52 lei. Proiectu] a fost finalizat şi 
recepţionat în anul 2021 . 

./ Proiectul "REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINŢE 674, 
672, 670, 6A, Rl, R2, 1, 2, DIN LOCALITATEA CĂLIMĂNESTI, 

..., ..., ""' 
' 

ORAŞUL CALIMANEŞTI, JUDEŢUL V ALCEA" este în curs de 
implementare, 1n anul 2021 fiind finalizate şi recepţionate 'lucrările Ia bi. 6A� 
674 şi 672 iar valoarea lucrărilor este de 1418.350 lei bi. 6A 732.080 lei bl. 
674, şi 658.230 lei bl. 672. În prezent se execută lucrări de reabilitare termică 
la blocurile 670 şi 1, lucrări începute în cursul anuluj 2021 . 

./ Lucrările în cadrul investitiei "REFACERE POD PE STRADA TUDOR 
' 

VLADIMIRESCU, PESTE VALEA ROSTII (CALDARI), .IN PUNCT 
IDITOIU, ORAŞUL CĂLIMĂNESTI, JUDETUL VALCEA" au fost 
finalizate, în anul 2021. Valoarea finală este de 732.081,73 lei cu TVA, din 
care C+M 486.369,92 lei fara TV A . 

./ 11ÎMBUNĂTĂTIREA CALITĂTII VIETU POPULATTEI PRIN 
' ' ' ' 

MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI" 
- Obiect 1- Centrul Cultural si Recreativ Jiblea Nouă 

, 

- Obiect 2 - Scoala cu clasele I-IV Jiblea Nouă 
- Obiect 3- Ct1sa de Cultură FLORIN ZAMFIRESCU 
- Obiect 4- Centru !Jllultifunctional 
- Obiect 5 EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI, 

ORAS CĂLIMĂNESTI, JUDETUL VÂLCEA" 
, , , 

Lucrările au fost începute în anul 2021. Valoarea totală a proiectului este de 
24.492.027 ,40 lei din care 22.804.035,29 lei fonduri nerambursabile (FEDR 
+Buget Naţional) . 

./· Lucrările la proiectul "CREŞTEREA E�ICIENŢEI EN�RGEŢICE A 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORAŞUL CALIMANEŞTI, 
JUDEŢUL VÂLCEA" au început în anul 2021, în prezent este în curs de 
încheiere procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Valoarea totală a 
proiectului este de l 1.471.433,70 Iei din care 11.173.307,30 Iei fonduri 
nerambursabile (FEDR +Buget Naţional). 

)> SISTEMATIZAREA ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI -TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL. 

În privinţa siguranţei circulaţiei prin servicii şi lucrări de întreţinere a 
semnalizării rutiere şi pietonale au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- Montarea de indicatoare rutiere pe străzi acolo Wlde a fost necesar, 
oglinzi retrovizoare etc. 

- În ceea ce priveşte transportul public local acesta a deservit persoane 
care beneficiază de transport gratuit în conformitate cu Legea 343/2004, 
Legea 118/2000, Legea 448/2006. 

- Totodată a asigurat transportul elevilor de la domiciliu, din Păuşa, Jiblea 
Nouă, Jiblea Veche, la Wlităţile de învăţământ GSEAS şi Şcoala Şerban 
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V odă Cantacuzino Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. I, 

Grădiniţa de copii cu program normal Jiblea Veche. 
- În anul 2021 s-au verificat şi întocn1it procese - verbale de receptie de 

aducerea terenului la starea iniţială pentru lucrările executate pentru 
branşamente de gaze şi electrice. Au fost monotirizate şi verificate 
modul de comportare în timp a aducerii la starea iniţială a terenului. 

)> SALUBRIZARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

În domeniul salubrizării, în oraşul CăJimăneşti act1v1tatea se desfăşoară 
conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciilor publice de 
salubrizare. 
S-a asigurat informarea şi consilierea la solicitările cetăţenilor şi agenţilor 
economici referitoare la ridicarea deşeurilor. 
Lucrările de salubrizare au fost efectuate cu persoanele care beneficiază de 
Legea 416/2001 ptivind venitul minim garantat şi Legea nr. 253/2013 privind 
executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de 
libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. 
Totodată s-a colaborat cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
oraşului Călimăneşti: Drumurile Naţionale, Hidroelectrica, Apele Române, 
CFR secţia L3, Ocolul Silvic în vederea efectuării lucrărilor de salubrizare 
aferente zonelor de competenţă. În temeiul Legii nr.143/2017 privind 
confiscările de material lemnos s-a colaborat cu Ocolul Silvic Călimăneşti în 
vederea preluării materialului lemnos care a fost predat Primăriei oraşului 
Călimăneşti fiind repartizat unităţilor de învăţ.ământ. 
Au fost întocmite rapoarte de specialitate şi referate de specialitate în vederea 
adoptarii hotărârilor Consiliului Local pentru Legea 416/2001, Legea 
253/2013. 

> UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE A SERVICII PUBLICE: 

În anul 2021 au fost desfăşurate următoarele activităţi : 

1. SALUBRIZARE 

- Promovarea şi conştientizarea utilizatorilor despre activitatea de reciclare a 
materialelor refolosibile, în condiţiile legislaţiei În vigoare, a deşeurilor de hârtie, 
plastic, metal, sticlă în vederea colectării selective a acestora- 8 campanii de 
informare; 
- Verificări agenţi economici în vederea încheierii contractelor de salubrizare în 
condiţiile legislaţiei specifice, întocmit Notificări şi transmiterea acestora, spre 
conformare ; 
- Verificări utilizatori casnici, lunar, în vederea încheierii contractelor de salubrizare 
în condiţiile legislaţiei specifice cu numărul real de persoane generatoare de deŞeuri 
din gospodărie, întocmit Notificări şi transmitere a acestora, spre conformare; 
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- Monitorizarea trasabilităţii deşeurilor municipale colectate de Brai Cata - operatorul 
zonal licenţiat A.N.R.S.C. ; 
- Rezolvarea sesizărilor faţă de nereguli apărute în procesul de colectare deşeuri 
menajere -15 şi în .cel de colectare a deşeurilor reciclabile -25 ; 
- Corespondenţă şi inlocuirea colectorului de deşeuri de ambalaje având în vedere 
nerealizarea ţintelor de reciclare şi pregătirea documentaţiei necesare · achiziţiei unui 
nou colector pentru activitatea de colectare, transport, sortare, proces.are şi 
valorificare a deşeurilor reciclabi1e provenite din oraşul Călimăneşti ; 
- Corespondenţă operator salubritate S.C. Brai Cata SRL cu privire la situaţia 
trasabilităţii deşeurilor colectate din aria U.A.T. oraş Călimăneşti, raportări lunare -
12, adrese şi e-mail-uri 15; 
- Încheiere Act Adiţional 1 la Contractul de prestări servicii salubrizare oraş 
Călimăneşti ; 
- Corespondenţa A.D.T. Salubritate judeţ Vâlcea - 5 adrese; 
- Transmitere informări date solicitate către INS, SAL T.GOV, A.N.R.S.C., alte 
institutii. 

' 

2 • Alimentare cu Apă, Canalizare şi Epurarea Apelor Uzate 

- Întocmirea unui număr de 25 adrese către S.C. Apavil ; 
Verificări în teren ca urmare a sesizîrilor transmise către instituţia noastră ş1 

răspunsuri sesizări în număr de 1 O; 

- Monitorizare avarii/intervenţii domeniul public an 2021 - 38 
- Raportări către Adiministraţia Bazinală Oh - S.G.A. Vâlcea, A.D.I. Apa Vâlcea; 

3. FURNIZARE Sl DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICĂ 
' ' 

- Pe parcursul anului 2021 ·au fost înregistrate un număr de 68 locuri de consum, 
pentru care Distribuţie Energie Oltenia S.A. asigură în condiţii optime, fără probleme 
majore apărute, atât distribuţia energiei electrice, cât şi iluminatul public în oraşul 
Călimăneşti; 
- Raportări A.N.R.S.C. - Agenţia Sud Vest Oltenia privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului de iluminat public oraş Călimăneşti, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 101/2006, republicată a serviciului de salubrizare şi ale Legii nr. 
5 1/2006. republicată a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 4 adrese; 

4. Serviciului public de alimentare cu energie termică şi apă caldă - SACET 

- întocmit un număr de I O adrese către CET Govora privind disfuncţionalităţi în 
alimentarea cu energie termică a oraşului ; 
- verificări teren şi răspunsuri, în tennen, la 8 sesizări utilizatori; 
- deplasare Sonda 1009, PTI, PT2, PD şi Sonda 1006, PT4+CT4 şi întocmit Note 
Constatare cu citiri parametri SACET ; 
- Participare inventariere şi predare Serviciul de alimentare cu energie termică şi apă 
caldă- SACET către D.A.D.P.P.A.E.T şi transmitere documentaţie existentă; 
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5. Analizarea, verificarea documentelor şi vizite în teren în vederea vizării anuale a 
Autorizaţiilor de funcţionare conform H.G. nr.435/2010 privind regimul de 
introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, actualizată, 
pentru COZIA AQUA PARK, AQUA PARK CENTRAL, Mirajul Oltului; 
6. Participare în cadrul Comisiei pentru recepţia documetaţiilor topografice şi 
cadastrale pentru bunurile imobile cuprinse în inventarul domeniului public şi privat 
al oraşului ; 
7. Participare în cadrul Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere şi 
rep_!lraţii a imobilelor cuprinse în inventarul domeniului public şi privat al oraşului; 
8. Intocmire adrese Ministerele Mediului, Dezvoltării, Consiliul Judeţean Vâlcea, 
Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea - 20, Hidroelectrica S.A.- 4, Distrigaz Sud 
Reţele - 8, alte instituţii - (SDN, OCPT, Călimăneşti Serv, SGA, Garda de Nlediu); 
9. Întocmire Raport de specialitate pentru proiectele de hotărâri, Referate de 
necesitate, Procese Verbale la terminarea lucrărilor; 
10. Verificarea din punct de vedere tehnic a docwnentelor, a situaţiilor de lucrări, 
verificari în teren, vizarea centralizatoarelor de lucrări şi a facturilor pentru lucrările 
de întreţinere, reparaţii sau obiecte de investiţii realizate sau în curs de derulare în 
anul 2021; 
11. Vizite teren şi răspunsuri clarificări Proiect Axa 7- Modernizare străzi oraş 
Călimăneşti. 

IV. REGISTRUL AGRICOL 

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2021 de către 
Biroul Registru -·Agrico1," acestea· au fost în concordanţă cu . atribuţiile stabilite, 
noimele legale în vigoare, dar şi prin fişele posturilor. Aceste activităţi au avut ca 
scop nu doar respectarea şi îndeplinirea atribuţiifor de serviciu, ci şi asigurarea celor 
mai bune servicii persoanelor fizice sau juridice care au solicitat diverse documente 
sau informaţii acestui compartiment, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
referitoare la transmiterea diverselor tipuri de informaţii. 

În cele ce urmează v-0m proceda la prezentarea activităţilor desfăşurate pe 
parcursul anului 2021 de către Biroul Registru Agricol. 

Astfel, pe parcursul anului anterior, ca urmare a solicitării cetăţenilor, au fost 
eliberate adeve1inţe de rol agricol necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, 
pentru intabularea imobilelor, pentru înstrăinarea imobilelor, dezbaterea 
succesiunilor, pentru depunerea de proiecte la A.P.T.A pentru întocmirea dosarelor de 
subvenţii şi din arhiva primăriei. 

De asemenea, au fost eliberate atestate de producător şi camete de 
comercializare, au fost primite cereri cu documente anexate pentru înregistrare în 
Registrul Agricol, s-au efectuat operările necesare şi s-au întocmit dosare personale, 
au fost primite cu documente anexate pentru scăderea din registrele agricole care au 
fost operate în totalitate, au fost transcrise registre agricole noi pentru perioada 2015 
...,. 2019 şi pentru perioada 2020-2024, au fost efectuate înregistrări în registrele 
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agricole în format electronic. O altă activitate a constat în efectuarea de deplasări în 
teren în vederea verificării conformităţii anterior eliberării atestatelor de producător, 
dar şi pentru efectuarea anchetelor statistice. De asemenea, s-a răspuns solicitărilor 
cetăţenilor în ceea ce priveşte eliberarea de copii din registrele agricole, dar şi 
adreselor provenite de la diverse instituţii. 

Referitor la deplasările în teren efectuate anterior eliberării atestatelor de 
producător, menţionăm că în urma acestora s-au încheiat procese-verbale. 

În anul 2021, ca urmare a solicitărilor cetăţenilor, s-au eliberat extrase de plan 
parcelar, s-au verificat planuri de amplasament şi delimitare din care s-au avizat 
favorabil unele dintre ele şi respinse altele, s-au verificat planuri de încadrare în tarla 
din care s-au vizat favorabil o parte dintre ele şi respins o altă parte, s-au eliberat 
adrese către OCPI Vâlcea, la solicitarea proprietarilor, spre a servi acestora la 
intabularea proprietăţilor. 

În anul 2021 s-au primit sesizări şi petiţii la care s-au formulat răspunsuri, s-au 
transmis adrese instanţelor de judecată, ca urmare a solicitărilor primite de la acestea. 

S-au constituit dosare şi au fost înaintate către Instituţia Prefectului cu 
documentaţiile pentru emiterea Ordinului Prefectului, au fost înaintate către Comisia 
Judeţeană documentaţii pentru emitere duplicat titlu de proprietate, validare şi 
atribuire teren conf. art 27 alin. 21, conform Legii 18/1991, atât pentru persoanele 
fizice, cât şi pentru Oraşul Călimăneşti. De asemenea au fost intabulate izlazurile 
aparţinând Oraşului Călimăneşti în cursul anului 2021. 

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Locale de aplicare 
a legilor fondului funciar, s-au analizat cererile depuse conform legilor fondului 
funciar conform prevederilor Legii 165/2013 şi au fost emise adrese pentru 
completarea şi soluţionarea cererilor depuse conform legilor fondului funciar, dar şi 
alte solicitări ale cetăţenilor. 

Ca urmare a -solicităfilor DADR Vâlcea, s-au întocmit situaţii ·statistice, s-a 
întocmit fişa tehnologică pentru cultura de grâu de toamnă şi balanţa pentru culturile 
vegetale. 

Pentru a asigura informarea proprietarilor de teren asupra metodelor optime de 
întreţinere a solului, de prelucrare, însămânţare şi fertiliza,re a terenurilor, am 
procedat la afişarea buletinelor de informare privind dăunăto1ii diverselor culturi, dar 
şi la informarea privind substanţele potrivite prevenirii apariţiei acestora. De 
asemenea au fost informaţi cetăţenii despre buruiana „ambrosia", despre măsurile de 
prevenire şi combatere ale acesteia şi au fost efectuate deplasări în teren pentru 
identificarea suprafeţelor de teren cu ambrozie. 

Menţionăm că au fost arhivate şi cusute dosare din cadrul compartimentelor 
Primăriei oraşului Călimăneşti, au fost eliberate adeverinţe de vechime în muncă, 
adeverinţe din registrele agricole perioada 1948-1959. 

În conformitate cu prevederile Legii 7/1996, actualizată şi a Ordinului 
819/2016, au fost finalizate lucrările pentru sectoarele cadastrale 52,53, 58 şi 59, fiind 
emise procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă -documente tehnice finale şi 
ulterior deschise cărţi funciare aferente imobilelor recepţionate. De asemenea, au fost 
încheiate pe Finanţarea Vll contractul de finanţare nr. 16721/2021 şi contractul de 
achiziţie publică nr. 21459/25.10.2021 cu SC TOPO LIVE ENGINEERING SRL 
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pentru sectorul cadastral m. 62. Au fost efectuate deplasări în teren împreună cu 
reprezentanţii firmei TOPO LTVE ENGINEERING SRL şi cu proprietarii terenurilor 
pentru măsurarea sectorului cadastral contractat. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
22/2020, pentru efectuarea recensământului general agricol, au fost colectate de către 
recenzorii desemnaţi date şi informaţii statistice privind principalele caracteristici ale 
exploataţiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafeţele agricole utilizate, 
efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor 
animaliere, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală, au 
fost efectuate raportări zilnice şi săptămânale, fiind finalizat recensământul general 
agricol la finalul lunii iulie 2021. 

V. AUDTT PUBLIC INTERN 

La nivelul U.A.T. Oraş Călimăneşti, activitatea de audit public intern s-a 
desfăşurat în concordanţă cu prevederile Legii 672/2002 privind auditul public intern 
şi al H.G.nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern. 

În anul 2021, activitatea desf'aşurată de către Compartimentul de Audit Public 
s-a derulat de către auditorul intern în baza planului anual aprobat de catre 
primarul oraşului Călimăneşti, În care au fost planificate un număr de 8 (opt) 
misiuni de tipul auditului de asigurare, toate fiind realizate şi finalizate prin rapoarte 
de audit. 

Misiunile de audit · de asigurare s-au efectuat în cadrul următoarelor 
entjtăţi/structuri: U.A.T. Oraş Călimăneşti, D.A.D.P.P.A.E.T. Călimăneşti, Grădiniţa 
cu program prelungit, Şcoala Ginmazială S.V. Cantacuzino, Liceul Tehnologic de 
Turism şi au vizat următoarele activităţi: 

./ "Modul privind organizarea şi desfăşurarea activitaţilor cultural-artistice şi de 
educaţie permanentă."-1 misiune 

./ "Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei, 2021" -5 misiWli 
./ "Regulile de funcţionare şi atribuţiile ce revin compartimentelor funcţionale în 

concordanţă cu fişele posturilor şi ROF." ."- 1 misiune 
./ .„Modul de organizare şi desfăşurare a activităţllor specifice Poliţiei Locale a 

oraşului Călimăneşti-."- 1 misiune 
Urmare a misiunilor de audit efectuate, au rezultat constatări şi recomadări 

specifice, fiecare misiune abordând unul sau mai multe domenii de activitate, cum ar 
fi: domeniul bugetar, domeniul financiar-contabil, domeniul domeniul resurselor 
umane, domeniul juridic, domeniul funcţiilor specifice, domeniul SCIM, prevenirea 
corupţiei, transparenţa decizională, administrarea patrimoniului. 

Apreciem că la nivelul U.A.T. Oraş Călimăneşti auditul public intern şi-a 
îndeplinit obiectivul general, respectiv acela de a fumiza managementului o evaluare 
independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvemanţă, 
precum şi acela de a adauga valoare în scopul îmbunătăţirii activităţilor. 
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VI. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

În legislaţia română, serviciile sociale sunt definite, cităm" ansamblul complex 
de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, 
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii W1or situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, 
pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii" . 

În acest domeniu este un volum mare de legi şi acte normative care vin în 
sprijinul atât al persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, cât şi altor categorii de 
populaţie defavorizate, respectiv cei care realizează venituri insuficiente, foarte mici 
comparativ cu nevoile lor sociale pentru a avea un trai decent şi sunt îndreptăţiţi să 
beneficieze de unele facilităţi financiare acordate de la bugetul statului sau de la 
bugetu) local, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Principalul obiect de activitate al acestui compartiment este ancheta socială 

care se efectuează la domiciliul persoanei singure sau familiei, monitorizarea, 
consilierea şi soluţionarea cazurilor sociale până la ieşirea din criză. 

Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat amploare atât legislativ cât 
şi din punct de vedere al nevoilor sociale, pragul sărăciei crescând considerabil 
deoarece situaţia economică la nivelul W1ităţii administrativ-teritoriale este în regres . 

Acest luciu poate fi observat prin numărul mare al solicitărilor, al cererilor 
care sunt adresate administraţiei locale, instituţiilor descentralizate judeţene şi 
naţionale. 

În acest raport ne v01n referi strict la problemele cu privire· la activitatea 
desfăşurată în cadrul compartimentului în perioada O 1.01.2021 - 31.12.2021. 

• Protectie. socială 
În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificată si completată ulterior, precum şi HG nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 
31 decembrie 2021 figurează în evidenţele compartimentului 61 dosare VMG cu 
un număr de 130 persoane beneficiare de ajutor social În plată: 

Această activitate se realizează în următoarele etape: 
consilierea pentru întocmirea dosarului de ajutor social; 
îregistrarea şi verificarea dosarului; 
efectuarea anchetelor sociale( confiuntarea datelor din dosar cu realitatea din 
teren), şi redactarea unui număr de 126 anchete sociale pentru 
acordarea/verificarea semestrială a respectării condiţiilor legale de 
acordare; 
s-au primit un număr de 61 cereri şi declaraţii pe propria răspundere 
privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia; 
stabilirea dreptului de ajutor social şi a persoanelor care vor efectua orele de 
acţiuni de interes local; 
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întocmirea situaţiilor nominale cu persoanele apte de muncă care prestează 
ore de acţiuni de interes local; 
au fost întocmite un număr de 104 de dispoziţii ale primarului cu privire la 
acordarea/modificarea/suspendarea/reluarea şi încetarea plăţii ajutorului 
social, 
acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Valcea care are calitatea de ordonator 
de plăţi. 
au fost întocmite 61 fişe de calcul necesare pentru stabilirea cuantumului 
ajutorului social; 
lunar au fost întocmite rapoarte statistice care au fost transmise către 
A.J .P .1. S. V aleea; 
au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau 
petrolieri, pentru beneficiarii de venit minim garantat, în cazul a 61 de familii 
sau persoane singure pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 3 1 martie 2022; 
au fost întocmite 42 de adeverinţe necesare solicitanţilor la : medicul de 
familie,C.A.S., şcoală, liceu, facultate, şi altor primării. 

În conformitate cu Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 
familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum şi HG ru'.38/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii ru-. 277120 I O 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ş1 
completările ulterioare, în cadrul compartimentului sunt în evidenţă un număr de 61 

dosare pentru care: 
au fost efectuate un număr de 132 anchete sociale; 
au fost întocmite un număr de 73 dispoziţii ale primarului, colective şi 
nominale cu pnvire la acordare/modificare/repunere/suspendare şi 
p.eac_ordare, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Vâlcea care are calitatea 
de ordonator de plăţi; 
lunar au fost întocmite rapoarte statistice care s-au transmis către A.J.P.I.S. 
Vâlcea; 

A fost acordat stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru 
grădiniţă, în cadrul programului privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la un număr de 29 de copii. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare au fost întocmite un numar de 14 

anchete sociale necesare acordării unor ajutoare de urgenţă pentru acoperirea unor 
cheltuieli cu înmormântarea pentru persoane din familii nevoiaşe, achiziţionare de 
medicamente, intervenţii chirurgicale, refacerea locuinţei , etc. De asemenea, au fost 
întocmite şi 14 Dispoziţii ale primarului. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor 
de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu 
prevederile H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.226/2021, în cadrul compartimentului au fost preluate dosarele, verificate 
şi au fost întocmite Dispoziţiile şi situaţiile centralizatoare lunare în vederea 
acordării, pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2021, de ajutoare 
pentru încălzire după cum urmează: 
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la energie termică au fost înregistrate 20 de cereri şi declaraţii pe propria 
răspundere pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a ajutorului 
de încălzire; 

- la gaze naturale au fost înregistrate 13 de cereri şi declaraţii pe propria 

răspundere pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a ajutorului 
de încălzire; 

- la combustibili solizi sau petrolieri au fost înregistrate 188 de cereri şi declaraţii 
pe propria răspundere pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a 
ajutorului de încălzire; 

- au fost întocmite lunar situaţiile centralizatoare şi transmise la A.J.P.I.S. Valcea; 

• Protectia copilului 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 
compartimentul a efectuat anchete sociale pentru diverse categorii de cetăţeni la 
solicitarea unor instituţii ale statului cu privire la minori, după cwn urmează: 
- au fost întocmite 82 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi alte judeţe din 
ţara, cu privire la copiii aflaţi în plasament; 
- au fost întocmite 13 planuri de servicii pentru prevenirea separarii copilului de 

familie; 
- au fost întocmite 63 rapoarte de monitorizare pentru copii cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate; 
- au fost întocmite 47 anchete sociale şi adrese efectuate la solicitarea Judecătoriei, 

în vederea încredinţarii minorilor unuia dintre părinţi, respectiv la solicitarea 
notarilor publici, în vederea exercitării autorităţii părinteşti de către ambii părinţi 
Şi"'stabilirea domiciliului minorilor; 

- au fost întocmite 5 anchete sociale cu minori pentru Poliţie care au săvârşit fapte 
antisociale; 

- au fost întocmite 128 rapoarte de monitorizare pentru copiii aflaţi într-o situaţie 
de risc; 

- au fost întocmite 2 anchete sociale pentru schimbare titular alocaţie de stat. 

În conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi 
a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor in cadrul Programului 
naţional de protecţie socială "Bani de liceu" şi burse şcolare compartimentul a primit 
şi efectuat 72 anchete sociale. 

• Facilităti şi gratuităti pentru populatia coinunitătii 
În temeiul prevederilor Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte 

praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, compartimentul are ca sarcină să 
se aprovizioneze cu cantităţile necesare eliberate de DSP Valcea, precum şi 
distribuirea laptelui praf către reprezentanţii legali, de la începutul anului până în luna 
decembrie a anului curent fiind astfel înregistraţi un număr de 37 beneficiari cu 
acest drept. 
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• Asistentă socială 

În temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. 
republicată, modificată şi completată ulterior, compartimentul .a primit şi verificat 70 

de dosare de la solicitanţii acestui drept, pentru care au fost întocmite borderouri care 
au fost transmise lunar la A.J.P.l.S. Valcea. 

În conformitate cu preve<lerile OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in 
vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.7/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizatia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare prin Legea nr.132/2011, compartimentul a primit şi verificat 
un număr de 58 dosare care au fost transmise către A.J.P.I.S. Valcea pe bază de 
borderou. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi 
completată ulterior, precum si HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind orotectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările 
ulterioare compartimentul monitorize.ază, efectuează periodic anchete sociale şi 
raportea·ză lunar situaţii la D.G.A.S.P.C. Valcea . . 

- în evidenţa compartimentului sunt înregistrate un număr de 104 de dosare pentm. 

plata indemnizaţiei de însoţitor pentru persoane cu handicap gradul grav, din care 
Wl număr de 10 dosare sunt cu minori şi 94 dosare sunt cu persoane adulte. 

As_istenţi personali în numar de 35 din care 11 sunt pentru minori şi 24 pentru 
persoane adulte; 

au fost întocmite 144 de anchete sociale efectuate în vederea obţinerii 
·certificatului de încadrare în grad de handicap pentru adulţi şi copii; 

au fost întocmite un număr de 46 genograme pentru obţinerea certificatului de 
încadrare în grad de handicap; 

au fost întocmite un număr de 46 fişe - factori de mediu pentru obţinerea 
certificatului de încadrare în grad de handicap; 

au fost întocmite un număr de 41 rapoarte de monitorizare pentru copii 
încadraţi într-un grad de handicap; 

au fost întocmite un număr de 3 grile de evaluare în vederea completării 
dosarului depus la D.G.A.S.P.C Vâlcea pentru internarea persoanelor cu handicap în 
centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Vâlcea. 

au fost întocmite un număr de 6 anchete sociale necesare repartizării 
locuinţelor din blocul ANL. 

au fost întocmite un număr de 8 documentaţii necesare obţinerii 
rovignetei; 

au fost eliberate un număr de 23 carduri-legitimaţie pentru locurile gratuite 
de parcare, acordate persoanelor cu handicap; 

asistarea persoanelor vârstnice la notarul public în vederea încheierii ooui 
contract de întreţinere a fost solicitată pentru 2 persoane; 
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Asigurarea creşterii calităţii vieţii persoanelor rome prin: 
- acordarea beneficiilor de asistenţă socială; 
- acordarea serviciilor de consiliere pentru înscrierea la medicul de familie, pentru 

obţinerea actelor de identitate, înregistrarea în evidenţele AJOFM în vederea 
căutării unui loc de muncă sau participării la cursuri de calificare şi pentru 
întocmirea dosarelor în vederea obţinerii unor drepturi şi beneficii sociale ( venit 
minim garantat, alocaţii pentru copii şi alocaţii pentru susţinerea familiei, burse 
sociale, etc); 

- facilităm diafogul romilor cu instituţiile sociale, medicale, educaţionale şi de cult; 
- acordarea serviciilor de consiliere igenico-sanitare în vederea dobândirii 

deprinderilor de igienă personală şi ambientală; 
În preajma sărbătorilor religioase de Paşti şi Crăciun au fost distribuite 

pachete· cadou cu alimente persoanelor vârstnice, singure, cu venituri modeste, 
persoanelor defavorizate, etc. De asemenea au fost distribuite pachete cadou cu 
dulciuri copiilor cu handicap care nu frecventează cursuri şcolare. 

VII. POLITIA LOCALĂ 
' 

Serviciul Poliţia Locală Călimăneşti este înfiinţată, organizată şi funcţionează in 
baza prevederilor Legii nr 155/2010 si Hotarari Generale nr. 1332/2010 privind 
aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale, ca 
serviciu public de interes local, fără personalitate juridică în subordinea Consiliului 
Local şi sub conducerea Primarului oraşului Călimăneşti. 

Structura organizatorică a Poliţiei Locale Calimăneşti este de Serviciu, în cadrul 
Primăriei oraşului, aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 8 

poliţiŞtf locali şi un Şef Serviciu, având ca scop exercitarea atribuţiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 
publice, prevenirea si descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 

)- ordinea şi liniştea publică precum şi paza bunurilor; 
)- circulaţia pe drumurile publice; 
> disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
)- protecţia mediului; 
"»- activitatea comercială; 
)- evidenţa persoanelor, 
)- alte domenii stabilite prin lege. 

" 

In anul 2021 am avut la dispoziţie 6 poliţişti locali, 1 poliţist cu funcţie de 
execuţie avand contractul de munca suspendat, fiind pensionat temporar pe caz de 
boală, 1 poliţist local cu funcţie de execuţie desf'aşurându-şi. activitatea la sistemul de 
supraveghere-monitorizare video instalat pe raza oraşului Călimănesti. 

Personalul Poliţiei Locale Călimăneşti s-a concentrat pe menţinerea ordinii si 
liniştii publice, asigurarea desfăşurării in siguranţă a traficului rutier pe drumurile 
publice, protecţia mediului in strânsă concordanţă cu prevederile legale, derularea 
vieţii cotidiene a cetăţenilor in mediu înconjurător sănătos, dominat de un climat de 
siguranţă. Principalele obiective ale Serviciului Poliţia Locală Călimăneşti, în anul 
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2021 au fost acţiunile şi activităţile specifice desfăşurate zilnic, săptămânal sau lunar 
în zonele de competenţă şi cu precadere, în locurile centrale, rezolvarea problemelor 
urgente prin acţiuni de prevenţie desfăţurate pe raza unităţii administrativ- teritoriale, 
respectarea măsurilor sanitare pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS Co V-
2, prin corecta infonnare a populaţiei privind obligaţiile ce le revin şi pentru buna 
orânduire a oraşului, pentru instaurarea unui clin1at de ordine şi curaţenie pe 
teritoriul acestuia. 

Personalul Poliţiei Locale Călimăneşti este instruit in cunoaşterea tuturor 
actelor normative date in competenţă, privind atribuţiile legale pe care le are conform 
legislaţiei in vigoare. De asemenea s-a reuşit şcolariZarea întregului personal cu 
atribuţii in domeniile ordinii publice şi circulaţiei rutiere, la Şcoala Militară de 
Subofiţeri şi Jandaimi " Grigore Alexandru Ghica" din Dragăşani şi Centru de 
Formare si Perfectionare a Politistilor " Nicolae Golescu" Slatina, agenţii Poliţiei 
Locale fiind calificaţi in profesia pe care o desfaşoară, obţinând in acest sens diplomă 
de absolvire care le oferă competenţe în domeniul ordinii publice si circulaţid rutiere. 

În perioada 22.02. 20201- 17.05.2021 cu un efectiv de 6 agenţi de poliţie locală 
s-a asigurat ordinea si linistea publica in zona Centrului de Vaccinare precum si buna 
desfasurare a procesului de vaccinare din incinta internatului Liceului Tehnologic de 
Turism or. Călimăneşti unde a fost amenajat un centru de vaccinare a cetatenilor 
împotriva virusului Covid-19.Serviciul s-a asigurat in intervalul orar 08:00 - 20:00, 

acordandu-se sprijin personalului specializat pentru buna desfasurare a activitatilor 
prestate in centrul de vaccinare. 

Nu au fost înregistrate probleme în perioada în care paza Centrului de 
Vaccinare a fost asigurată de Po_liţia Locală. 

Având în vedere decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgent pe 
teritori_!:!L:ţl<:?maniei si Dispozitiile Sefului Inspectoratul�i .cie Politie Judetean Valcea, 
de la emiterea acestora Poliţia Locală a fost trecută în subordonarea operaţională a 
Ministerului Afacerilor Interne, astfel că pe perioada stării de urgenţă poliţiştii locali 
au format patrule mixte împreună cu agenţi ai Poliţiei Oraş Călimanesti, participând 
la toate misiunile aferente stării de Urgenţă/ Alertă, în vederea menţinerii ordinii 
publice, a descurajării faptelor antisociale şi reducerii infracţionalităţii stradale, 
activităţi referitoare la verificarea modului de respectare de către persoanele fizice 
sau juridice a măsurilor stabilite prin actele normative specifice Stării de 
Urgenţă/Stării de Alertă. 

Legat de această activitate menţionam faptul că pe perioada stării de alertă, s
au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în temeiul Legii nr. 55/2020 ptivind unele 
măsuri pentru preveni rea şi combaterea efecte I or pandemiei de CO VID-1 9. V alo are a 
totală a sanctiunilor fiind de 3500 de lei. ' 

De asemenea, poliţiştii locali au verificat la domiciliu sau reşedinţă 
persoanele izolate/ carantinate precum si activitati de verificare cu privire la 
transportul in comun pentru prevenirea COVlD-19. 

ln perioada lunilor martie-aprilie, s-au realizat acţiuni cu personalul din cadrul 
Compartimentului de Asistenţă Socială pentru identificarea şi ţinerea unei evidenţe a 
persoanelor în vârstă de peste 65-de ani rară susţinători sau fără altă formă de ajutor, 
care au fost informaţi cu privire la obligaţiile impuse de ordonanţele militare privind 
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expunerea în afara locuinţei şi intervalul orar în care este permisă deplasarea zilnică a 
acestei categorii de vârstă. 

Analizând rezultatele reliefate în sintezele intocn1ite zilnic putem face o 
prezentare succintă a activităţii pe întregul an astfel: 

• s-au întocmit 200 de procese verbale de constatare a contravenţiilor, pentru 
diferite abateri săvarsite de către persoane fizice şi juridice, din care 1 41 de 
procese verbale cu amendă in valoare de 56.460 lei şi 59 de procese verbale 
au fost cu avertisment scris. 

• au fost aplicate 1.385 de avertismente verbale: 
• au fost legitimate 230 ·persoane, aflate in situaţia de incălcare a legii sau 

pentru că prezenţa lor in anumite locuri a creat suspiciuni . 
• 3 7 note de constatare; 
• 18 8 raporturi de eveniment . 

Pe acte no1mative situaţia se prezintă astfel: 
• 4 sanctiuni contravenţionale la Legea 61/1 991 privind sancţionarea faptelor 

de incălcare a unor norme de convjeţuire socială în cuantum de 1.600 lei. 
• I sanctiune contravenţională la H.C.L. 1/2007 privind normele de 

salubrizare ale oraşului Călimăneşti in cuantum de 500 lei. 
• 7 4  sanctiuni contravenţionale la H.C.L. 102/21/29.1 2.2020 privind 

stabilirea unor masuri pentru pastrarea ordinii si curateniei in orasul 
Calimaneşti" dintre care 67 amenzi in cuantum de 29400 lei si 7 

avertismente scrise. 
• 96 sanctiuni contravenţionale la O.U.G. 1 95/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice dintre care 65 amenzi în cuantum de 21 .460 lei şi 142 
de __ puncte penalizare şi 31 de avertismente scrise_ .cu 70 de puncte 
penalizare. 

• Pentru incălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul 
pe anumite sectoare de drum conform HC L m·. 28/29. 11.2012, persoanele 
depistate au fost îndrumate sa achite taxa de libera trecere si a fost depusa la 
casieria Primariei swna de 44340 lei rezultată din taxa de peiaj pentru 
autovehiculele cu tonaj mai mare conform indicatoarelor existente pe raza 
oraşului. 

Din nwnărul de 200 procese verbale aplicate cu amendă au fost achitate 41 de 
procese verbale, suma incasată fiind de 9.110 lei. Lunar s-au trimis spre executare 
silită procesele verbale neachitate, in valoare totală de 47.350 lei, la Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale Călimăneşti sau la compartimentele Impozite si Taxe Locale 
din cadrul primăriilor localităţilor în raza cărora îşi au domiciliul contravenienţii, 
urmând ca această swnă să fie recuperată in cursul anului 2021. 

În această perioadă Poliţia Locală Călimăneşti a mai executat şi alte misiuni si 
activităţi specifice după cum urmează: 

• s-a menţinut ordinea publică a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 
sanitare, parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţiilor/ 
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subdiviziunii administrative-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în 
parcuri, pieţe, precum şi in alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 
şi/ sau in administrarea instituţiilor/servicii publice de interes local; 

• s-a acţionat împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Călimaneşti, la activităţi de _salvare şi· evacuare a persoanelor si bunurilor 
periclitate, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provenite de astfel de 
evenimente cum ar fi incendii, inundaţii, înzăpeziri etc. 

• s-a acţionat pentru identificarea persoanelor ce apeleaza la mila publicului in 
preajma locaşelor de cult, a copiilor lipsiţi de supraveghere şi ocrotire a 
parinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi s-a 
procedat la încredinţarea acestora serviciului public de Asistenţă Socială in 
vederea soluţionării problemelor acestora in condiţiile legii; 

• s-a asigurat protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului din 
cadrul institutiei de interes local la efectuarea unor controale si actiuni 

. . 

specifice de către: 
a. lucrătorii sociali din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială; 

asigurarea ordinii privind distribuirea ajutoarelor alimentare, comunitare 
pentru persoanele defavorizate . 

b. reprezentanţii Compartimentului de Gospodărire Comunală având ca 
obiectiv respectarea normelor legale, a disciplinei in construcţii, 
identificarea zonelor unde se arunca gunoi ilegal, sesizările scrise ale 
cetaţenilor cu privire la scurgeri de ape pluviale; reziduale, etc. 

• supravegherea continuă a zonelor periferice, in vederea stopării depozitării 
necontro]ate a deşeurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel. 

• descoperirea, dispersarea si anihilarea pericolului grupurilor de tineri care se 
adună .. pe timpulnoptiiin locuri publice; 

• păstrarea integrităţii materialelor urbane, a amenajărilor florale şi a spaţiilor 
verzi; 

Pe raza oraşului Călimăneşti sunt amplasate un număr de 37 de camere video 
de supraveghere, scopul monitorizării fiind creşterea gradului de siguranţă civică a 
cetaţenilor oraşului precum şi obţinerea, centralizarea şi stocarea informaţiilor şi 
datelor ce pot constitui probe juridice. În baza Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a 
acestor date, s-a dat curs la 36 de solicitări ale instituţiilor publice, punandu-se la 
dizpoziţia acestora inregistrarile video. 

Utlilizarea sistemului de supraveghere video a avut un rol esenţial in 
soluţionarea unor fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii cum ar fi: 

• accidente rutiere şi evenimente în wma cărora s-au produs distrugeri ale 
bunurilor aparţinand domeniului public, conducatori auto părăsind locul 
faptei; 

• parcări neregulamentare; 
• fapte ce provoacă tulburarea ordinii şi liniştii publice; 
• aruncarea deşeurilor de orice tip pe raza oraşului; 
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• alte infracţiuni săvarşite pe raza oraşului; 
Totodata camerele de supraveghere au fost tm real folos in probarea 

contraventiilor savarsite de anumite personae care au depozitat diferite material, 
altele decat gunoi menajer si care au fost sanctionate cu amenzi contraventionale, 
ceea ce a dus la scaderea simtitoare a cazurilor de aruncare de gunoaie pe domeniul 
public si privat al UAT. 

Pentru asigurarea protectiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a 
personalului didactic, agenţii din cadru.I Poliţiei Locale Călimăneşti au desfăşurat 
următoarele activită tii: ' 

• Poliţiştii locali in fiecare dimineata intre orele 07:30- 08:00 au fluidizat traficul 
rutier in zona trecerilor de pietoni aflate in apropierea unitatilor de invatamant 
si s-au efectuat măsuri de control pe traseele de deplasare ale elevilor în 
vederea prevenirii victimizării acestora. Aceleasi activitati se desfasoara zilnic 
si la iesirea elevilor de cursuri, respective la orele 12:00; 14:00 si 18:00. 

• S-a asigurat măsuri de ordine şi pază pe timpul desfăşurări examenului de 
baca.laureat şi a tezelor unice. 

Conform protocolului de colaborare încheiat între Poliţia Locală şi Şcoala 
Gimnazială Serban Vodă Cantacuzino, s-a participat la orele de dirigenţie unde au 
fost dezbătute teme ce au ca obiectiv privind prevenirea violenţei în şcolii, consumul 
de alcool, ţigări, droguri etc. 

Circulaţia rutieră reprezintă o latură a vieţii cotidiene supusă unor constrângeri 
clare, izvorâte din acte normative, a căror respectare trebuie strict unnărită, fapt 
pentru care Legea 155/201 O prevede competenţe şi pentru Poliţia locală. 
Competenţele sunt limitate doar la constatarea şi sancţionarea faptelor de natură 
contravenţională de încălcare a normelor legale privind oprirea şi staţionarea 
autovehiculelor, a celor privind masa maximă autorizată si ac�esul interzis. Este 
activitatea cu cel mai mare număr de sancţiuni, lucru determinat şi de faptul că 
intensitatea traficului este din ce in ce mai mare. 

S-a asigurat fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de 
competenţă avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a 
conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de 
legea in domeniul circulaţiei pe drumurile publice ca de exemplu: 

• s-a asigurat dirijarea traficului pe raza oraşului cu ocazia lucrărilor efectuate de 
către diverse societăţi pentru: asfaltare, canalizare, curăţarea rigolelor, lucrări 
de toaletare a pomilor, etc; 

• s-a participat la actiuni comune cu administratorul drummilor cat si cu 
reprezentantii SC. CĂLIMĂNEŞTI SERV.SRL pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă , viscol, vant puternic, 
ploaie torentiala, grindina ,po]ei si a.lte asemenea fenomene aparute pe 

drumurile publice ale orasului. 
Poliţia Locală a demarat acţiuni în vederea indentificării proprietarilor care 

abandonează vehiculele pe terenuri aparţinand domeniului public, vehiculele gasite 
au fost mutate chiar de catre proprietari, <lupa ce au primit primele somatii . 

În domeniul activităţii legate de protectia mediului, Poliţia Locală a desfăşurat 
următoarele activităţi: 
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• Poliţiştii locali au efectuat patrulări şi staţionări repetate în zonele cu risc 
ridicat privind depozitarea a deşeuri]or de orice fel în zonele limitrofe si 
pentru depistarea în flagrant a persoanelor care depozitează deşeuri. 

• Au fost sancţionate contravenţional persoane]e care au abandonat deşeuri pe 
domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale a Oraşului 
Călimăneşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice locale ori a altor instituţii sau servicii publice de interes local şi care 
au fost descoperite în flagrant sau cărora le-au fost găsite datele de 
identificare. 

De asemenea, am informat administratorul domeniului public despre situaţia 
tomberoanelor stradale, a coşurilor de glllloi, a pubelelor stradale sau despre alte 
probleme ori nereguli sesizate în timpul activităţilor de patiulare sau care ne-au fost 
aduse la cunoştinţă de către cetăţeni, fiind verificată activitatea operatorului 
economic care desfăsoară activitatea autorizată de colectare si de salubrizare a 

. ' 

orasului. 
fu domeniul activităţii comerciale, Poliţia Locală a desraşurat următoarele 

activităţi: 
• s-a urmărit respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal 

şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de 
autorităţile administraţiei publice loca1e; 

• s-a urmărit respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si 
funcţionare al operatorilor economici; 

În domeniul disciplinei în constructii şi al afisajului stradal, politia locală a 
desfăşurat nnnătoarele activităţii: 

• au fost primite 37 de sesizări scrise care au fost verificate, analizate şi li s-a 
întocmit.un răspuns; 

• s-au efectuat controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate 
fără autorizatie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a consttucţiilor 
cu caracter provizoriu, s-au intocmit note de constatare cu obligatia de intrare 
in legalitate. 

• constatările au.fost raportate imediat la biroul de specialitate. 
În colaborare cu agenţii din cadrul Poliţiei Romane si ai oraşului Călimăneşti, 

in urma apelurilor telefonice primite de la Dispeceratul 112, poliţistii locali au 
participat la intervenţiile pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. 

In vederea îmbunătăţirii performanţelor serviciului, în anul 2022 cu efecte în 
creşterea gradului de siguranţă publică in oraş sub toate aspectele, conducerea va 
avea de realizat următoarele principale obiective: 

• Ne-am propus sa organizăm si să desfăşurăm acţiuni multidisciplinare 
preventiv-educative în toată aria de competenţă cu incidenţa deosebită in 
unitaţile de învăţămant pentru a mări prestigiul instituţional, ancorarea 
permanentă la nevoile cetaţenilor oraşului, promovarea carierei de 
poliţist local şi sporirea increderii cetaţenilor în instituţie. 

• Controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte domeniile: 
-circulatie rutieră . 
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-disciplina in construcţii 
-legalitatea activitaţilor comerciale 
-respectarea normelor legale referitoare la mediu in oraşul CaJimăneşti 

• Creşterea nivelului de siguranţă în parcurile si locurile de joacă de pe 
raza oraşului 

• Cresterea eficienţei în activitate si intervenţia cu promptitudine Ja 
sesizări; 

În cooperare cu instituţiile cu atribuţii in domeniul prevenirii, şi independent, 
Politia Locală Călimănesti a contribuit siva contribui la realizarea cerintelor în acest 

. . ' 

domeniu prin intluenţa directă a poliţistului în teren asigurând activităţi de patrulare, 
măsuri de ordine, acţiuni pe zone sau punctuale in locurile propice savărşirii unor 
fapte penale sau contravenţionale, astfel încat cetăţeanul să fie în siguranţă. 

Mulţumim pe această cale tuturor persoanelor care ne solicită să intervenim, 
care apelează la ajutorul nostru şi care ne sprijină zilnic în munca depusă. 

vm. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
PERSOANELOR 

PENTRU EVIDENTA 
' 

Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Călimăneşti are în 
componenţă două compartimente: Compartimentul Evidenţa Persoanelor şi 
Compartimentul Stare Civilă. 

Obiectivul principal al activităţii Serviciului Public Comunitar Local pentru 
Evidenţa Persoanelor Călimăneşti a fost, în perioada analizată, îmbunătăţirea 
serviciilor prestate în folosul cetăţenilor, toţi lucrătorii conştientizând faptul că se află 
permanent în slujba acestora. S-a acordat o atenţie deosebită respectării cadrulUi 
legal, reglementaţ prin apli.c��-��telor normative în baza cărora se derule8:?ă 
principalele activităţi, respectiv: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţă şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, H.G. 295/2021, Legea nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi alte ordine şi 
metodologii de lucru primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

Activităţile manageriale s-au concretizat prin măsurile luate privind o mai bună 
deservire a cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea 
operativităţii privind soluţionarea cererilor adresate serviciului, o organizare mai 
eficientă a activităţii lucrătorilor şi creşterea responsabilităţii acestora în executarea 
atribuţiilor profesionale. 

Pregătirea profesională a lucrătorilor a stat permanent în atenţia conducerii 
SPCLEP, asigurându-se cadrul şi mijloacele necesare pe această linie, prin prelucrări 
de acte normative, dezbateri şi mape profesionale. 

Conducerea SPCLEP Călimăneşti şi-a propus şi a atins pragul optim al unei 
organizări mai eficiente a activităţii lucrătorilor, cunoscând responsabilităţile fiecărui 
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angajat în executarea atribuţiilor profesionale şi urmărind în permanenţă respectarea 
actelor normative în vigoare şi a metodologiilor de aplicare unitară ale acestora. 

Programul de lucru cu publicul, a fost gândit pentru a veni în sprijinul 
cetăţenilor, introducându-se în componenţa acestuia elementul de flexibilitate, iar în 
raport cu solicitările de la ghişeu, s-a asigurat numărul de personal cu atribuţii de 
relaţii cu cetăţenii. 

Lucrătorii SPCLEP şi-au desfăşurat activitatea conform Planului de măsuri şi 
activităţi aprobat, cu respectarea normelor legale în vigoare, executând un însemnat 
volum de muncă, fiind preocupaţi pentru rezolvarea cu operativitate şi în condiţii de 
calitate a cererilor cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. 

Compartimentul Evidenţa Persoanelor 

Principalele atribuţii pe linia Evidenţei Persoanelor: 

• organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate, sens în care primeşte, 
analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, a 
cărţilor de identitate provizorii, precum şi acordarea vizei de reşedinta, în 
confotmitate cu prevederile legale ; 

• actualizează Sistemul National Infmmatic de Evidentă a Persoanelor 
, ' 

(S.N.I.E.P.), cu documentele prezentate de fiecare cetăţean atunci când solicită 
eliberarea unui act de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea 
reşedinţei ori când primeşte înştiinţare scrisă de la Serviciile Publice Comunitare 
de Evidenţă a Persoanelor, de la D.E.P.A.B.D. , de la unele structuri din cadrul 
Ministemlui Administraţiei şi Internelor, Ministeml Justiţiei, Ministerul 
Afacerilor Extem.e, instanţele judecătoreşti, în condiţiile prezentelor norme 
metodologice ; 

• preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate; 

• actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate; 

• execută activităţi pent:tu întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 
• înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora; 

• actualizează Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor(R.N.E.P.), cu 
comunicările primite privind : 

- naşterea pentru născuţii vii, modificările intervenite în starea civilă a 
persoanei fizice şi decesul; 

- dobândirea, redobândirea sau pierderea cetăţeniei române; 
- dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în st:răinatate; 
- încetarea valabilitatii domiciliului, 
- schimbarea denumirii, reorganizarea ori trecerea într-un alt rang a 

unor unităţi administrativ-teritoriale; 
- înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea denumirii străzilor; 
- renumerotarea imobilelor cu destinatie de domiciliu sau resedintă. 

, , ' 

• pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiiJor şi sarcinilor de competenţă, 
răsplU1de de aplicarea dispoziţiilor legale, a radiogramelor şi instlucţiunilor 
care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor; 
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• înregistrează toate cererile, în registrele coresplUlZatoare fiecarei categorii de 
lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

• răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele pnmare ş1 
înscrise în formularele necesare eliberarii actelor de identitate; 

• colaborează cu formaţiunile de poliţie, organizând în comun acţiuni, în 
vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a 
populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 

• identifică - pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele cu 
interdicţia prezenţei în anumite localităţi, etc. şi anunţă unităţile de poliţie în 
vederea luării măsurilor legale ce se impun ; 

• desfaşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
• completează formularul E 401; 

• întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, 
trimestrial, semestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele 
verbale de scădere din gestiune; 

• fumizează date cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice 
şi juridice cu sau fără plată, în condiţiile stabilite de lege; 

• asigură confidenţialitatea şi securitatea documentelor serviciului; 
• asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în 

vederea arhivării; 
• repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de 

înregistrare în registrele special destinate; 
• asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi w-măreşte rezolvarea acestora în 

termenul legal; 
• expediază corespondenţa; 
• organizează şi desfăşoară activitatea-de· primire în audienţă a cetăţenilor de 

către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat; 
Compartimentul Evidenţa Persoanelor are în arondare atât populaţ.ia oraşului 

Călimăneşti, cât şi populaţia comunelor arondate: comuna Sălătrucel şi comuna 
Berislăveşti, deservind în totalitate 13254 de persoane . 

Activitatea cu publicul pe linie de evidenţa a populaţiei a fost desfăşurată într-un 
mod civilizat şi operativ, la ghiseu neexistând reclamaţii pe această linie. 

În perioada analizată s-a reuşit creşterea operativităţii în executarea lucrărilor 
primite la ghişeu, astfel că solicitările cetăţenilor (eliberar�a C.I.) sunt rezolvate în maxim 
5-7 zile. 

Activitatea de evidenţă a persoanelor este desfăşurată. de doi lucrători, consilier 
principal Niţă Alina Elena şi consilier superior Ilinca Ion Daniel. 

Au fost arhivate cererile pentru eliberarea actelor de identitate cât şi a altor 
documente întocmite de acest compartiment în anul 2021 . 

Dispoziţiile cu caracter metodologic, primite de la D.E.P.A.B.D. şi DJ.E.P. 
Vâlcea, prin reţeaua FTP au fost prelucrate cu lucrătorii SPCLEP, urmărindu-se 
modul de aplicare a acestora. 

Periodic, s-au realizat instruiri ale lucrătorilor pe linia prevenirii actelor de 
corupţie. 
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Activitatea de eliberare şi preschimbare a actelor de identitate a fost îndeplinită 
cu respectarea strictă a legilor şi este concretizată în soluţionarea în anul 2021 a 1142 
de cereri de eliberare a actelor de identitate, după cum urmează : 

• 1117 cărJi de identitate ca unnare a expirării valabilităţii, pierderii, 
deteriorării, furtului, schimbării numelui, schimbării domiciliului, 
renumerotării imobilelor, preschimbării B.l., etc 

• 25 cărji de identitate provizorii pentru motivele: lipsă certificat naştere, lipsă 
certificat căsătorie, lipsă dovadă divorţ, lipsă dovada adresei de domiciliu. 

• Au fost depuse 13 solicitări pentru eliberarea cărţii de identitate pe bază de 
procură. 
În aceeaşi perioadă, au fost aplicate pe actele de identitate 129 vize de 

reşedinţă, la solicitarea cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeu. 
Tot în această perioadă, au fost efectuate '658 operaţiuni de schimbare a 

domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau renumerotării imobilelor. 
Au fost întocmite 80 loturi de producţie cărţi de identitate care au fost transmise 

la B.J.A.B.D.E.P., ulterior fiind ridicate cărţile de identitate produse. 
Din volumul total de muncă al anului 2021, au fost puse în legalitate 759 persoane, 
din care 121 la prima eliberare şi 638 la expirare. 

La solicitarea ofiţerilor de stare civjlă, au fost întocmite 30 dovezi de transcriere 
acte de stare civilă . 

S-au primit de la oficiile de stare civilă arondate (Călimăneşti, Berislăveşti şi 
Sălătrucel) precum şi de la alte oficii de stare civilă din ţară, 183 de c-0municări de deces, 
care au fost operate în R.N.E.P. 

Preocupare a existat şi pe linia înregistrării în Registru] Naţional pentru Evidenţa 
Persoanelor a noilor născuţi, fiind luate în evidenţă în această perioadă 26 persoane . 

Au fost întocmite 102 adrese către Poliţia„oraşului Călimăneşti, Postul de Poliţie 
Sălătrucel şi Postul de Poliţie Berislăveşti, pentru întocmirea notelor de verificare privind 
persoanele care au pierdut actele de identitate, care nu posedă acte de proprietate sau 
pentru cazurile jn care proprietarul spaţiului de locuit este decedat şi nu s-a făcut taxa de 
sccesmne. 

Au fost primite 3 solicitari pentru formulare Europene, E 401, care au fost 
completate şi înmânate solicitanţilor . 

Au fost primite 51 de extrase de căsătorie, atât de la oficiile de stare civilă 
arondate (Călimăneşti, Berislăveşti şi Sălătrucel) cât şi de la alte oficii de stare civilă din 
ţară, fond actualiz.at R.N.E.P. cu informaţiile primite. 

Au fost verificate în Registrul National de Evidenţă a Persoanelor 285 
persoane, din care: 

- la solicitarea lucrătorilor MAI: 9 verificări; 
- pentru alte ministere: 263 verificări; 
- la cererea persoanelor fizice: 13 verificări. 

S-a răspuns solicitărilor compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei 
Călimăneşti, cu privire la datele de identificare ale debitorilor; 
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Lunar, au fost întocmite procese verbale de gestiune, situaţii statistice, procese 
verbale de distrugere ale actelor de identitate, iar ulterior aceste acte de identitate au fost 
distruse prin ardere după cum urmează: 

- Carti de identitate = 973 ; 
- Carti de alegator = 11 ; 
- Buletine de identitate = 78 . 
Trimestrial, au fost întocmite atât planurile de activitate cât şi analizele activităţii 

aferente acestora. 
Lucrătorii Compartimentului Evidenţa Persoanelor au participat la convocările 

trimestriale organizate la sediul D.J.E.P. Vâlcea . 
Au fost întreprinse 2 acţiuni cu camera mobilă, pentru persoanele 

netransportabile. 

Au fost soluţionate 3 dosare de schimbare a do111îcîliului din străinătate în 
România. 

Au fost eliberate 4 cărţi de identitate provizorii persoanelor cu domiciliul în 
străinătate şi reşedinţă în România. 

În activitatea de punere în legalitate a persoanelor cu actele de identitate expirate 
sau a tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani în această perioadă, ne confruntăm cu 
situaţia celor de etnie· romă, deoarece sunt plecaţi în diferite localităţi din ţară fără a se 
putea stabili cu exactitate adresa la care locuiesc. 

Persoane care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui 

act de identitate în termenul prevăzut de Ieee 
Plecaţi în străinătate 71 
Plecati în alte localităti din tară 14 

Din care: Posibil decedati 5 

Necunoscuţi la adresă 7 
lnvitati 7 
Retinuti/arestati 1 
Alte cazuri 3 

Principala act1v1tate pe linie informatică, este de actualizare a Registrului 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică, în baza 
comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării 
cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 

În ceea ce priveşte activitatea la ghişeu, nu au fost cazuri de lucrători reclamaţi cu 
privire la comportamentul acestora în raport cu solicitanţii. În cadrul serviciului, există 
condică de sugestii şi reclamaţii, care este pusă la dispoziţia cetăţenilor interesaţi. 
Astfel, pe linia stării şi practicii disciplinare, nu avem niciun lucrător sancţionat. 

IX. SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI 
CĂLIMĂNEŞTI 

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti funcţionează cu un număr de 8 
angajaţi din cele 9 posturi conform organigramei instituţiei, aceştia fiind: Dumitrache 
Gabriel - Şef Serviciu, Lupu Toma - cadru tehnic P.S.I., Crăciun Ion, Zgripcea 
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Ştefan, Niţă Simion, Neacşa Cătălin, Constantin Ionuţ - conducători autospecială şi 
Sinea Constantin - servant (1 post de conducător autospecială este neocupat urmănd 
a fi scos la concurs)� 

Serviciul pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale: 
a) desfăşoară activităţi de informare publica pentru cunoaşterea de către cetăţeni a 

tipurilor de risc specifice secto1ului de competenţă, masurilor de prevenire, 
precum şi a conduitei de u1mat pe timpul situaţiilor de urgenţă; 

b) verifică modul de api icare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor 
care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; 

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de 
incendii sau în alte situaţii de urgenţă; 

d) planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind 
modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru 
creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor; 

e) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în 
domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă; 

t) monitorizează şi evaluează tipurile de risc; 
g) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor 

precum şi a populaţiei; 
h) organizează pregătirea personalului propriu; 
i) controlează şi îndrumă structurile subordonate; 
j) participă la identificarea resurselor umane i materialelor disponibile pentru 

răspllilS în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora; 
k) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea 

documentelor operative de răspuns; 
l) .p.lănifica ş!- desfăşoară exerciţii, aplicaţii Şi alte activltăţi de pregătire, pentru 

verificarea viabilităţii documentelor operative; 
m) organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia 

operativă şi valorifică rezultatele; 
n) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care 

au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor; 
o) constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul 

de competenţă; 
p) acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de pregătire şi desfăşurare a concursurilor cercurilor de elevi 
„Prietenii Pompierilor" şi „Cu viaţa mea apăr viaţa"; 

q) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate. 
1) participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele 

supenoare. 
a) prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a 

fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor pe 
linia situaţiilor de urgenţă. 
Date privind numărul de angajaţi şi voluntari - S.S.U. este alcătuit din 

3 7 persoane. 
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- Calificaţi: şef S.S.U. (cursuri la Ciolpani de şef serviciu şi inspector de 
protecţie civilă şi curs cadru telmic la l.S.U. Vâlcea); cadru tehnic (curs cadru 
tehnic) - şef Compartiment «Prevenire»; 6 angajaţi care deservesc autospeciala 
din dotare: 2 calificaţi şi 4 necalificaţi; 4 specialişti de .prevenire : curs de 
pregătire de 5 zile la l.S.U. Vâlcea; 25 volunta�i 

- Şef S.S.U.: DUMITRACHE GABRIEL cu avizul I.S.U. "General Magheru" 
Vâlcea nr. 946.190/03.05.2010 şi H.C.L. nr. 23 din 31.05.2010. 
Pe parcursul primului semestru din 2021, Serviciu] pentru Situaţii de Urgenţă 

Călimăneşti a desfăşurat activităţile prevăzute în Ordinul nr. I 05/31.01.2020 emis de 
.Preşedintele C.J.S.U. respectiv prefectul judeţului Vâlcea şi în Planul de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă. Astfel, conform Planului de pregătire în domeniul 
situaţjilor de urgenţă pe anul 2021 s-au desfăşurat întrunirile semestriale ale C.L.S.U. 
Călimăneşti. De asemenea, pe parcursul anului trecut s-au realizat instructajele de 
pregătire trimestriale cu şefii S.S.U. cu o durată de 2-3 ore. 

De asemenea, în anul 2021 am întocmit, reactualizat şi raportat la l.S.U. 
„General Magheru" Vâlcea următoarele documente: 

- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2021; 
- Planul cu principale1e activităţi al C.L.S.U. Călimăneşti pe anul 2021; 
- Planul pentru asigurarea resurselor umane şi Planul pentru asigurarea cu 

resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021; 
- Fişa pent1u situaţii de urgenţă a localităţii; 
- Clasificarea localităţii şi operatodlor economici din punct de vedere al 

protecţiei civile; 
- Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Călimăneşti; 
- Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice la 

seisme (cutremure) şi alunecări de teren; 
- ·Pianul de. Apărare împotriva inundaţiilor, -fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, 
incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă; 

- Planul de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale şi. colectivităţi d 
animale în situaţii de urgenţă; 

- Plan de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra 
populaţiei; 

- Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2021 - 2022; 
- Întocmirea documentatiei necesare în vederea avizării celor 2 Centre de 

' 

vaccinare (ASTRA ZENECA şi PFIZER); 
Documentele constând în planurile menţionate mai sus au fost reactualizate fie 

prin supunerea spre aprobarea Consiliului Local, fie prin dispoziţia primarului 
oraşului Călimăneşti. În acest sens, s-au elaborat rapoartele de specialitate ce trebuie 
să susţină proiectele de hotărâre supuse aprobării Consiliului local, sau referatele 
privind propunerea de reactualizare a acestor planuri sau regulamente prin dispoziţia 
primarului. 
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Pe parcursul anului 2021 s-au încheiat 6 contracte respectiv convenţii pentru 
asigurarea intervenţiei în sectorul de competenţă -al S.S.U. Călimăneşti, după cum 
urmează: 

- Primăria comunei Sălătrucel (3.000 lei); 
- S.C.CSDR SINDTURISM CĂCIULATA (3.000 lei); 
- S.C. „CASA ROMÂNEASCĂ" (1.500 lei); 
- S.C. VRANCART S.R.L. (1.500 lei); 
- S.C. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA S.A. (convenţie); 
- Ocolul Silvic Călimăneşti (convenţie) 

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti a participat de fiecare dată la 
limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor produse pe parcursul anului 2021, cât şi 
la incendiile de locuinţe şi vegetaţie. 

De asemenea, S.S.U. a avut un număr mare de intervenţii, de difetite tipuri. 
Astfel, în Călimăneşti a acţionat pentru. stingerea a 11 incendii pe raza localităţii 
(case, anexe, coşuri de fum), 7 incendii de vegetaţie uscată, precum şi 7 accidente 
(incendii) auto. Totodată, S.S.U. a realizat o acţiune de curăţat fântâni şi alimentare 
cu apă a fântânilor afectate, 18 acţiuni pentru evacuare apă cu motopompa (cutţi, 
subsoluri), a pa1iicipat la intervenţii în cazul a 4 accidente auto şi la alte 9 intervenţii 
(desfundat canalizare, transport pers. supraponderală, persoane blocate în locuinţe, 
scurgeri de gaze). În ceea ce priveşte intervenţiile în alte localităţi, S.S.U. Căliinăneşti 
a acţionat pentru stingerea a 2 incendii la Sălătrucel. La aceste intervenţii am fost 
sprijiniţi ori de câte ori a fost nevoie de membrii voluntari cuprinşi în organizarea 
S.S.U., respectiv cei de la D.A.D.P.P. Călimăneşti şi cei din Serviciul Poliţiei Locale 
Călimăneşti. La aceste intervenţii am fost sprijiniţi ori de câte ori a fost nevoie de 
membrii voluntari cuprinşi în organizarea S.S.U., respectiv cei de la D.A.D.P.P.E.T. 
Călimăneşti şi cei din Serviciul Poliţiei Locale Călimăneşti. 

A vâlld în. vedere prevederile legale în vigoare, este necesar ca anual să se 
desfăşoare exerciţii de către S.S.U., astfel încât pe parcursul anului 2021 am 
desfăşurat o serie de exerciţii şi am participat la concursuri profesionale din domeniul 
specific de activitate, acestea fiind următoarele: 

./ 1 exerciţiu de alarmare la Centrala Termică nr.4 în cooperare cu CET 
Govora (24.06.2021); 

./ simulare exercitiu dat de I.S.U. Vâlcea cu tema : Conform avertizărilor 
' 

primite de la l.S.U. Vâlcea cu privire la faptul că în următoarele 48 de ore se 
vor produce fenomene meteoro]ogice periculoase - se vor semnala ploi care 
vor avea caracter torenţial, cantităţile de apă vor depăşi local 15 l/mp şi izolat 
30-40 1/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări locale ale vântului, pe 
arii restrânse va cădea grindină (17.06.2021); 

./ exerciţiul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă (prima miercuri din lună - nu s-au executat din cauza 
pandemiei) ; 

./ şedinţe de pregătire efectuate în ultima duminică din lună cu membrii S.S.U. 
(nu s-au ţinut din cauza pandemiei) ; 

./ antrenament lunar cu personalul angajat din S.S.U. (pentru verificarea 
echipamentului din dotarea serviciului). 
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Aceste activităţi au fost mai puţine faţă de alţi ani din cauza pandemiei cu 
coronavirus COVID-19 cât şi a stării de urgenţă şi alertă decretate pe teritoriul ţării. 

Compartimentul de Prevenire din cadrul S.S.U. condus de dl. Lupu Toma a 
efectuat în anul 2021 o serie de controale la gospodării, unităţi de învăţământ şi 
agenti economici (lunile ianuarie - martie). Astfel, s-au efectuat 234 de controale la 
gospodăriile populaţiei şi 28 de controale la instituţii din subordinea Consiliului 
Local. În ceea ce priveşte activităţile de informare preventivă a populaţiei, s-au 
realizat 157 de acţiuni la gospodăriile populaţiei şi totodată, populaţia a fost 
informată şi prin afişare în locurile publice (sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, 
unităţi de învăţământ, pieţele oraşului, intrare blocuri etc.). De asemenea, au fost 
realizate 170 de mesaje audio la staţia de radioficare a oraşului privind măsurile de 
prevenire şi combatere a infecţiilor de SARS-Co V-2. În u1111a controalelor efectuate 
nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

În ceea ce priveşte activitatea de îndrumare şi prevenire, membrii S.S.U. au 
desf'aşurat activităţi de informare a populaţiei, prin intermediu] staţiei de radioficare a 
oraşului transmiţând măsurile şi regulile ce trebuie respectate în ceea ce priveşte 
folosirea şi întreţinerea coşurilor de la sobele sau centralele de încălzire cu 
combustibil solid/lichid. 

Sistemul de alarmare existent la nivelul oraşului Călimăneşti este compus din 
6 sirene electrice de 5,5 Kw, 1 motosirenă, 1 sirenă de mână care funcţionează iar 
verificarea acestora s-a efectuat lunar de şeful S.S.U. şi trimestrial cu fi1ma AXATEL 
SERVICE S.R.L. cu care este încheiat un contract de verificare şi întreţinere. 
l\lfenţionez că sirena electrică amplasată pe Hotel Traian deţinut de către SC CSDR 
SINDTURISM-SUCURSALA CĂCIULATA, a fost mutată pe clădirea Centrului 
de Informare Turistică Căciulata. Urmează ca în anul 2022 să fie mutată sirena 
electrică de pe Centrala. Termică din Parcul Central pe clădirea Centrului de 
Informare Turistică Călliiiăneşti� 

Periodic s-au veri.ficat hidranţii de către personalul angajat din cadrul S.S.U. în 
vederea determinării funcţionalităţii acestora în parametrii optimi. Astfel, în urma 
verificărilor s-a constatat că din cei 61 de hidranţi amplasaţi pe raza oraşului 
Călimăneşti, un număr de 60 sunt funcţionali şi 1 hidrant aflat în stare de 
disfuncţionalitate pentru care s-a luat legătura cu personalul de la SC APA VlL SA, 
operator regional, în vederea procedării de către acesta la remedierea celor constatate. 

În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a corespondenţei primite pe 
parcursul anului 2021, menţionez că am primit un număr de 61 adrese de la l.S.U. 
Vâlcea din care 32 au avut caracter de dispunere a unor măsuri necesare a fi adoptate, 
iar 29 adrese au prevăzut necesitatea transmiterii unor răspunsuri cuprinzând date, 
informaţii privind S.S.U. Călimăne.şti. Referitor la coresporidenţa primită de la 
instituţiile de rang judeţean în număr de 82, menţionez că am răspuns unui număr de 
30 adrese transmise către Instituţia Prefectului Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, 
S.G.A. Vâlcea, Direcţia Agricolă Vâlcea, S.T.P.S. Vâlcea, D.S.P. Vâlcea, CEZ 
Vâlcea, Ocolul Silvic Călimăneşti, etc., celelalte fiind cu caracter informativ. 
Pe parcursul anului 2021 am răspuns şi soluţionat un număr de 27 de cereri şi petiţii 
depuse de cetăţenii oraşului Călimăneşti şi agenţi economici în diverse probleme 
(adeverinţe constatare incendiu, adeverinţe pentru constatare daune de către 
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asiguratori, note de constatare, cereri privind iluminatul public, cereri privind curăţare 
făntâni, cereri degajare ape din beciuri, informări porci mistreţi şi urşi, înştiinţare 
hidranţi pentru Apavil etc.). 

X. CULTURĂ 

Dezvoltarea unei societăţi respectiv a unei comunităţi nu poate fi una durabilă 
şi armonioasă decât în măsura în care elementul cultural ocupă un rol central. 

Cultura este un mijloc de exprimare a creativităţii,. de formare a unei identităţi 
individuale şi de îmbunătăţire a sentimentului de apartenenţă la o comunitate. 

Casa de Cultură "Florin Zamfirescu" este o instituţie publică de cultură, fără 
personalitate juridică, care funcţionează în structura Primăriei Oraşului Călimăneşti, 
fiind finanţată din alocaţii de la bugetul local. 

Are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
cultural - artistice, educative, de agrement, precwn şi servicii culturale diverse care 
vin în întâmpinarea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de 
acces şi de participare a cetăţenilor la o viaţă culturală activă. 

Activitatea Casei de Cultură se desfăsoară conform unui Plan anual de activităti 
, > 

supus aprobării Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti. 
În anul 2021, urmarea a contextului epidemiologic asociat răspândirii virusului 

Sars-Cov2 dar şi al constrângerilor/interdicţiilor aferente organizării evenimentelor 
mari, o parte din evenimentele aprobate prin HCL nr.107/ 26 din 29.12.2020 au fost 
anulate, altele s-au desfăşurat într-o configuraţie restrânsă. 

S-a avut în vedere continuarea proiectelor culturale iniţiate în anii anteriori, în 
paralel cu promovarea unor proiecte noi, corelate cu cerinţele şi nevoile cetăţenilor. 

Întrucât manifestarea culturală este esenţială pentru dezvoltarea aptitudinilor 
creative, o importantă direcţie de acţiune în anul 2021 a fost aceea a colaborării cu 
unităţile de învăţământ din localitate. Competenţele culturale şi creative contribuie la 
o mai bună îndeplinire a scopurilor educaţionale în general şi îmbunătăţire a 
perspectivelor de integrare socială, au impact asupra motivaţiei şi socializării elevilor 
şi permit acestora să-şi descopere şi dezvolte propriile resurse interioare. 

Astfel, mijlocul lunii ianuarie ne-a reunit la Sala de lectură a Bibliotecii 
Orăşeneşti A.E.Baconsky printr-o sărbătoare a culturii. 

Stabilită prin legea 238 din 7 decembrie 2010 ca Zi a Culturii Naţionale, ziua 
de 15 ianuarie 2021, este un îndemn la cinstirea valorilor spirituale şi materiale 
făurite de pământul românesc dar şi o ocazie potrivită penttu promovarea instituţiilor 
menite să conserve, să comunice şi să transmit acest tezaur. 

Astfel, la 171 de ani de la naşterea poetului nepereche, în colaborare cu elevii 
Scolii Gimnaziale S.V.Cantacuzino a fost organizată o manifestare literar-muzicală, 
a fost evocată personalitatea complexă a poetului naţional Mihai Eminescu printr-o 
prezentare powerpoint, s-a recitat şi s-a cântat. pe versuri din lirica eminesciană iar la 
final pentru a marca bucuria întâlnirii au fost dăruite copiilor volume de versuri. 

In data de 24 ianuarie, întmcât nu ne-am putem strânge mâinile în tradiţionala 
Horă a Unirii, refugiul în mediul online a reprezentat o modalitate de exprimare a 
recunoştinţei faţă de făuritorii Unirii de la 1859. 
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Am propus aşadar un concurs de poezie patriotică care să marcheze împlinirea 
celor 162 de ani de la marele moment istoric. Concursul s-a desfăşurat online, 
înregistrările primite fiind încărcate pe pagina de facebook Cultura Călimăneşti, unde 
în funcţie de numărul aprecierilor primite de către fiecare filmuleţ, am realizat un 

clasament al.acordării premiilor. 
În data de 31 ianuarie 2021, la împlinirea a 603 ani de la trecerea la cele 

veşnice a Voievodului Mircea Cel bătrân, în cadrul slujbei de parastas, au fost depuse 
coroane comemorative la mormântul acestuia de la Sfănta Mănăstire Cozia. 

În data de 10.02.2021, de Ziua Intematională a Cititului Împreună, ne-am 
alăturat campaniei de promovare a lecturii #CitimlmpreunăRomânia şi alături de 
elevii Şcolii Gimnaziale SV Cantacuzino am sărbătorit bucuria lecturii printr-o 
sesiune de lectură menită să înclirajeze si să promoveze cititul în familie) la şcoală 
sau bibliotecă. 

Expoziţia de mărţişoare „Primăvara în sufletul copiilor" desfăşurată în perioada 
27 februarie - 09 martie, organizată de Primăria Oraşului Călimăneşti în parteneriat 
cu Şcoala Gimnazială S V Cantacuzino, LTT Călimăneşti, parohiile din localitate şi 
Asociaţia Simbio este un proiect educaţional în cadrul căruia copiii şcolilor şi ai 
grădiniţelor din localitate expun mărţişoare lucrate chiar de ei, pe care le dăruiesc 
în schimbul unei donaţii. Scopul educativ al proiecttilui a fost dublat pentru al 3-lea 
an de unul umanitar, întrucât suma obţinută din donaţii a susţinut, prin intermediul 
Asociaţiei Simbio, cazurile unor copii cu situaţii sociale defavorizate din Or�ul 
Călimăneşti. 

Urmare a finalizării acţiunii din anul 2021, suma colectată din donaţii a fost 
folosită prin intemediul Asociaţiei Simbio în achiziţionarea de alimente dăruite nnui 
nwnăr de trei familii defavorizate aflate în evidenta Biroului de Asistentă Socială din 

' ' 

cadrul Primăriei Oraşului Călimăneşti. 
De asemenea, toţi -copiff --·partiCipanţi în cadrul expoziţiei de mărţişoare,-au 

primit recompense dulci oferite de către administraţia locală. 
În preajma Sfintelor Sărbători Pascale, în 27 aprilie 2021, a avut loc vernisajul 

expoziţiei de icoane pe lemn şi sticlă "Patimile şi Învierea Mântuitorului în 
iconografie", eveniment în cadrul căruia au expus icoane copiii din cadrul atelierelor 
de creaţie organizate în cadrul parohiilor din localitate. Vernisajul s-a bucurat de 
prezenţa elevilor din cadrul Seminarului Teologic Ortodox "Sfântul Nicolae"din 
Rm. Vâlcea însoţiţi de Preot Prof. Dr. Dumitru Codruţ Scurtu, care au susţinut un 
emoţionant recital de pricesne împletit cu un moment poetic susţinut de actorul 
Gabriel Popescu împreună cu elevii participanţi în cadrul atelierelor de teatru şi 
dezvoltare personală oferite gratuit de Primăria Oraşului Călimăneşti. 

Unul dintre evenimentele reprezentative ale comunităţii , aniversarea primei 
atestări documentare a Grasului Călimănesti a fost sărbătorită fără traditionalele ' , , 

concerte susţinute în Parcul Central, programul evenimentului fiind limitat la câteva 
activităţi culturale compatibile restricţiilor impuse de pandemie. 

Astfel, ziua de 20 Mai a debutat cu Şedinţa festivă a Consiliului Local 
Călimăneşti, urmată de Tedeumul desfăşurat la Sfănta Mănăstire Cozia, ceremonie în 
cadrul căreia au fost premiate familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie şi s-a 
încheiat cu o Expoziţia de fotografie veche "Chipurile de odinioară ale 
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călimăneştenilor11 şi lansarea cărţii "Rememorări cu gust de pelin", autor Sorin 
Zamfirescu. 

Ziua de 1 iunie, zi dedicată copiilor din întreaga lwne, cel mai bun prilej de a 
sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi suprizele noastre a fost sărbătorită 
în Parcul Central din Călimăneşti printr-un eveniment care a însemnat 
bucurie, baloane colorate, veselie, personaje Disney preferate, cântece , jocuri, 
concursuri, pictură pe faţă, dulciuri şi multe alte surprize pentru cei mici. 

Cu ocazia evenimentelor cu însemnătate istorică, precum cea a Zilei Eroilor şi a 
Zilei Naţionale a României, au fost depuse coroane la toate monwnentele 
comemorative din localitate. 

În 15 iunie l�am comemorat pe poetul naţional, Mihai Eminescu, printr-un 
momerit poetic desfăşurat la bustul acestuia din Parcul Ostov alături de membrii 
Societătii Culturale "Anton Pann". 

' 

Cu ocazia Zilei dedicate Imnului Naţional al României, la Centrul de Informare 
Turistică din Căciulata s-a desfăşurat expoziţia de tablouri "Duplex", semnată de 
două maestre ale penelului, prof.dr. Ofelia Huţul şi prof.dr. Mariea Boz. 

Sfârşitul lunii iulie ne-a adus evenimentele cele mai aşteptate ale sezonului 
estival. 

În 3 1 iulie 2021, pe terasa Hotelului Central, a avut loc deschiderea celei de-a 
XII-a ediţii a Taberei Naţionale de Teatru "Florin Zamfirescu" şi a celei de-a XIV-a 
ediţii a Taberei de Arte Vizuale "Vlaicu Ionescu", în prezenţa prof.emerit.dr.Florin 
Zamfirescu, a preşedintelui U.A.P Rin.Vâlcea, Gheorghe Dican, a oficialităţilor 
locale şi judeţene precum şi a artiştilor şi profesorilor coordonatori participanţi în 
cele două tabere. 

Desfăşurate în perioada 3 l iulie - 09 august, tabăra de teatru şi cea de arte vizuale 
au transformat şi anul acesta pentru o perioadă de I O zile oraşul-staţiune 
Călimăneşti în capitala culturală a judeţuluC 

· 

În perioada 21 şi 22 august, Oraşul Călimăneşti a fost gazda tradiţionalului 
Festival Naţional de Folclor "Cântecele Oltului", ajuns anul acesta la cea de-a 53-a 
ediţie. 

De mai bine de jumătate de veac , în 1W1a august a fiecărui an, Festivalul Naţional 
de Folclor "Cântecele Oltului", proiect cultural de tradiţie, uneşte în spirit identitar 
etnii care trăiesc şi se bucură de exprimare prin cântec , dans, port popular autentic şi 
tradiţii specifice celor şapte judeţe riverane Oltului: Harghita, Covasna, Braşov, 
Sibiu, Vâlcea, Olt, Teleorman. Fiecare ediţie aduce şi ansambluri invitate. În acest an, 
publicul participant la eveniment a admirat dansul şi portul popular specific judeţelor 
Argeş, laşi şi Timiş ale căror ansambluri au fost invite în festival. 

Programul Festivalului Naţional de Folclor "Cântecele Oltului" a fost deschis cu 
o lansare de carte si un audiobook "Poezii. Lectii cu fluturi. Sentimente cu 

, > 

păsări - Mirări", autor Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor din România -
filiala Braşov, eveniment desfăşurat la Biblioteca Orăenească A.E.Baconsky, 
urmată de tradiţionala paradă a portului popular, festivalul-concurs defăşurat la scena 
Teatrului de Vară "Florin Zamfirescu" şi s-a încheiat cu bucuria premieru 
participanţilor şi colocviul de specialitate al membrilor juriului festivalului. 
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Condiţiile pandemice n-au permis anul acesta desfăşurarea celei de-a XV-a ediţii a 
Festivalului Naţional de Satiră şi Umor "Povestea Vorbii", festival care reuneşte 
anual la sf'arşitul lunii octombrie la Că1imăneşti, oameni de cultură, creatori din cele 
mai diverse domenii care contribuie la sublinierea optimismului şi a bunei dispoziţii 
caracteristice românului. 

Luna decembrie, o întreagă sărbătoare prin datinile şi obiceiurile păstrate şi 
transmise din generaţie în generaţie, a debutat cu o sărbătoare extrem de 
importantă pentru noi, românii: 1 Decembrie, Ziua Naţională a ·României, zi 
care ne-a îndreptat paşii şi cele mai alese gânduri spre monumentele comemorative 
ale eroilor din localitate, spre cinstirea memoriei înfăptuitorilor Marii Uniri. 

În spiritul păstrării valorilor tradiţionale locale, cete de colindători au trecut în 
Seara de Ajun pragul Primăriei Oraşului Călimăneşti pentru a transmite prin colind 
vestea naşterii Mântuitorului. 

Tradiţionala întâlnire din luna decembrie a copiilor din localitate cu Moş Crăciun a 
fost afectată şi ea, urmare a crizei sanitare pe care încă o traversăm, însă, am păstrat 
spiritul acestei sărbători prin bucuria de a dărui. Mult aşteptatele cadouri costând în 
dulciuri şi cărţi oferite de către administaţia locală . au ajuns şi anul acesta la cd 
peste 800 de copii înscrişi în şcolile şi grădiniţele din localitate. 

Tot în luna decembrie, în ultima sedinţă a Consiliului Local, au fost aplaudate 
performanţele sportivului Andrei Rareş Toader, originar din Călimăneşti, care la 
vârsta de numai 24 de ani a devenit unul dintre cei mai valoroşi atleţi români la 
aruncarea greutăţii:- Meritele i-au fost recunoscute prin acordarea de către Consiliul 
Local Călimăneşti a celei mai înalte distincţii civice, aceea de Cetăţean de Onoare al 
Oraşului Călimăneşti, în baza unei propuneri şi a unui proiect de hotărâre supuse 
aprobării Consiliului Local, întocmite de Cornpattimentul Cultură. 

Spre a răspunde nevoilor culturale reale şi pentru a suscita nevoi latente, 
Compartimentul Cultură şi-a formulat un set de obiective şi adoptă în permanenţă 
strategii care să ţină seama de potenţialul de care dispune şi de componentele 
mediului în care actionează . 

. 

Venirea în întâmpinarea nevoilor culturale comunitare precum şi dentificarea 
publicului ţintă reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte, întrucât înaintea 
procesului de creare a oricărui produs cultural, trebuie să se definească şi cunoască 
persoanele pentru care se realizează acesta. 

Cunoaşterea participanţilor la manifestările culturale din spaţiul public, reprezintă 
o preocupare centrală şi continuă, activităţile instituţiei având de fiecare dată ca grup 
ţintă. toate categoriile socio-profesionale. 

Întrucât publicul consumator al actului cultural constituie unul dintre pilonii de 
susţinere ai fiecărui proiect cultural, prin îmbogăţirea permanentă a planului de 
activităţi cu proiecte şi manifestări diverse s-a urmărit acoperirea nevoile publicului 
de pa1ticipare la acţiuni culturale şi evenimente orientate pe: petrecerea timpului în 
aer liber cu proiecţii de film, tabere de teatru şi aiie vizuale, artişti invitaţi să susţină 
momente muzicale şi celor conexe artelor interpretative, spectacole de divertisment 
dar şi ateliere de creativitate şi dezvoltare personală pentru tineri, produse culturale 
dedicate publicului mic, cu lecturi şi piese de teatru, festivaluri - concurs de 
interpretare muzicală, etc. 
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Atragerea tinerilor în evenimentele culturale ale urbei a constituit şi constituie una 
dintre preocuparile principale , scopul fiind educarea gustului acestora catre nevoia 
de frumos. 

Pentru atragerea publicului tânăr spectator către locaţiile desfăşurării evenimentelor 
culturale, s-a avut şi se are în vedere continuarea şi diversificarea paletei culturale 
prm: 

• Schimbarea ofertei de spectacole, astfel încât aceasta să devină mai atractivă; 
• Continuarea de parteneriate cu parohiile din localitate în vederea desfăşurării 

unor cercuri de creaţie şi şcoli de vară în incinta acestora; 
• Continuarea organizării în perioada estivală a unor tabere de creaţie şi de 

teatru în cadrul cărora tinerii pot participa gratuit la ateliere creative de teatru, 
pictură, dans şi dezvoltare personală; 

• Organizarea de proiecţii de filme realizate pe baza romanelor incluse în 
programa şcolară; 

• Organizarea de spectacole cu genuri muzicale adecvate tine1ilor; 
• Continuarea colaborării cu instituţiile de învăţământ şi cultură din localitate 

cât şi din judeţ şi încheierea de parteneriate cu acestea în vederea organizării 
de expoziţii temporare sau permanente, manifestări literar-muzicale cu 
diverse ocazii, întrucât ambele au o misiune comună formatoare în spiritul 
vremurilor pe care le traversăm 
şi al idealurilor pe care le avem ca societate; 

• Organizarea de sesiuni de lecturi publice în colaborare cu bi1blioteca 
orăşenească cu scopul încurajării lecturii în rândul tinerilor; 

• Formarea unui ansamblu folcloric local care să contribuie la păstrarea, 
promovarea şi valorificarea tradiţiilor locale prin reprezentarea comunităţii 

- - ------�--atât în cadrul fastivaluti1or - concurs -organizate în localitate cât şi-n afara-·
acesteia. 

Promovarea acţiunilor şi a proiectelor culturale s-a facut şi continuă să se facă prin 
actualizarea permanentă a paginii de facebook Cultura Călimăneşti care prezintă 
aspecte complexe ale activităţilor desfăşurate şi reprezintă în proporţie de 70% 

canalul media de promovare a vieţii culturale, întrucât viitorul aşa cum pare el definit 
deja, aparţine mediului online în ceea ce priveşte modalitatea de transmitere a 
mesajului, modalitate apreciată şi la îndemâna tinerelor generaţii şi nu numai. 

Din dorinţa unei adresabilităţi cât mai mari Ia nivelul publicului tânăr a fost iniţiată 
în anul 2018, organizarea unor ateliere de teatru şi dezvoltare personală,un concept de 
educaţie alternativă complementară celei realizate în sistemul tradiţional, proiect în 
cadrul căruia tinerii participanţi au realizat momente artistice pe care le-au adus pe 
scenă în cadrul unor evenimente culturale desfăsurate în localitate . 

. 

AnuJ 2021 a fost un an inedit şi provocator şi la nivelul desfăşurării acestor 
ateliere. Cursurile s-au desfăşurat în format hibrid, atât în format fizic dar şi-n online, 
atunci când condiţiile pandemice nu a permis altfel de desfăşurare, deşi sigur că 
înlocuirea interacţiunii fizice cu întâlnirile din mediul online rămân doar o alternativă 
de luat În seamă pentru perioada de criză. 
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Manifestările culturale au fost realizate, fie în regim propriu, fie în regim de 
colaborare cu instituţii de cultură şi/sau de învăţământ din localitate, judeţ, acestea 
fiind realizate în majoritate. 

De asemenea, urmare a Controlului Managementului Intern au fost elaborate 
următoarele Proceduri Operaţionale pent1u activităţi specifice Compartimentului 
Cultură: 

• Procedură operaţională privind aprobarea, organizarea, desfăşurarea şi 
monitorizarea, după caz, a evenimentelor culturale; 

• Procedură operaţională privind organizarea,desîaşurarea şi monitorizarea 
cercurilor de creaţie; 

• Procedură operaţională privind aprobarea, încheierea şi monitorizarea, după 
caz, a contractelor de parteneriat. 
Legătura dintre valorile istorice si valorile contemporane se efectueaza prin 

continuitate temporală, se transmite de la o generaţie la alta în aşa fel încât aceasta 
păstrează ceea ce a castigat şi o răspândeşte mai departe. 

Prin vocaţia instauratoare a valorii, cultura uneşte între ele generaţiile si permite 
progresul societăţii. 

XI. INFORMARE TURISTICĂ 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNJPT) are ca obiectiv 
general îmbunătăţirea activităţii de informare şi promovare a potenţialului turistic, de 
prezentare a ofertei şi a atracţii lor turistice locale, regionale şi naţionale, facilitarea 
accesului turiştilor la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia 
de informare a celor interesaţi în alegerea destinaţiilor turistice. 

Obiectivele specifice ale CNIPT su,nt:„ _ .  -----------·--- . 
- asigurarea accesului turiştilor români şi străini la informaţii cu caracter turistic 

(potenţial turistic, servicii turistice, evenimente specifice care se desfăşoară pe 
plan local); · 

facilitarea schimbului de informaţii între operatorii turistici de pe plan local; 
- promovarea în plan naţional şi internaţional a atracţiilor turistice din staţiune, 

inc-lusiv a evenimentelor şi festivalurilor tradiţionale, în scopul creşte1ii 
notorietăţii zonei, a numărului de turişti atraşi şi a duratei sejurului; 

- includerea staţiunii în circuite turistice culturale sau de afaceri, interne şi 
internaţionale; 

- creşterea numărului de turişti şi a operatorilor din turism infonnaţi asupra 
zonei prin intermediul centrului de informare; 

- cresterea numărului de turisti atrasi în zonă datorită accesului online la . ' ' 
informaţii de interes general şi turistic asupra zonei, pentru petrecerea 
vacanţelor, pentru organizarea de circuite turistice sau pentru week-end; 

- îmbunătăţirea vizibilităţii staţiunii Călimăneşti - Căciulata pe plan naţional şi 
european, ca destinaţie pentru practicarea turismului balnear, de odilmă şi 
recreere, montan, cultural, de pelerinaj, ecoturism, de aventura etc.; 

În contextul pandemiei de COVID-19, generată de virusul SARS-COV-2, 
măsurile sanitare impuse în vederea evitării rărpândirii infectărilor cu acest virus şi-
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au pus amprenta asupra circulaţiei turistice pe tot parcursul anu lui 2021, aceasta 
înregistrând scăderi semnificative comparativ cu anii anteriori pandemiei. Numărul 
vizitatorilor Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a scăzut, de 
asemenea, considerabil, turiştii apelând cu precădere la serviciile online şi telefonice 
oferite de CNIPT. 

În perioada I ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 numărul turiştilor români şi 
străini sosiţi în oraşul Călimăneşti, conform datelor INS, a ajuns la 170481, 

înregistrând o creştere cu 63361 turişti faţă de anul 2020, numărul celor care au 
vizitat şi care au beneficiat de serviciile Centrului Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică fiind de cca. 3500 persoane. 

Informarea turiştilor sosiţi în staţiune a fost asigurată în permanenţă prin 
punerea la dispoziţia acestora de materiale de informare şi de promovare a staţiunii: 
hărţi pe care slUlt punctate obiectivele turistice, culturale şi istorice, harţi cu traseele 
turistice montane, pliante de prezentare a punctelor de atracţie, a monumentelor 
istorice, materiale ale structurilor de cazare şi de alimentaţie publică din zonă -
hoteluri, pensiuni, cabane, vile, restaurante etc. 
Au fost distribuite în total : 1200 hărţi turistice, 2800 pliante şi broşuri proprii , 
precwn şi pliante şi materiale de prezentare ale agenţilor economici locali. 

Pe 1ângă materiale specifice au fost distribuite în cadrul evenimentelor şi pentru 
delegaţii cărţi cu valoare documentară, culturală şi turistică despre Călimăneşti: 
"Calimaneşti între istorie, mit şi realitate'', "Călimăneşti - 630 de ani", "Cântecele 
Oltului - 50". · 

În colaborare cu alte compartimente din aparatul de specialitate al Primarului 
oraşului Călimăneşti, respectiv cu Casa de Cultură "Florin Zamfirescu", şi în 
parteneriat cu alte instituţii de specialitate şi asociaţii, Centrul Naţional de lnfo1mare 
şi Promovare Turistică a participat la organizarea şi promovarea de evenimente 
cu Iturale:sportive;·-ae„ agrement, determinante. pentru- ·creŞtereacfrcu Iaţiei turistice în 
zonă şi a promovării oraşului în ansamblu. 

Evenimente sportive: 

10.-11.07.2021 Concurs de alergare montană "Cozia Mountain Run", ediţia a 
IX-a, eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia Pegas Triatlon Club, la 
care au participat cca. 400 concurenţi, seniori şi juniori, 

- 9-10.10.2021 Concurs de ciclism montan "Cozia MoWltain Bike", ediţia a IX
a şi alergare montană "Cozia Running" ,ediţia a IV -a, organizat în parteneriat 
cu Asociaţia Cozia Racing Team, cu un număr de cca 500 participanţi,seniori 
şi juniori". 

Evenimente culturale: 1-22.08.2021 Ediţia 53 a Festivalului Naţional de 
Folclor "Cântecele Oltului", organizat în parteneriat cu CJCPCT Vâlcea. 

Eveniment cultural-educativ: 4.09.2021 "Reîntoarcerea Armatei Romane la 
Arutela", o veritabilă lecţie de istorie din viaţa de zi cu zi a soldaţilor romani, trecutul 
oraşului Călimăneşti şi istoria castrului roman Arutela - prezentată de Veteres Milites 
Sibiu. 

Acţiune voluntariat -18.09.2021 Ziua Mondială a Curăţeniei - parteneri 
Asociaţia Zâmbete colorate şi Lets do it Romania. 

Pe lângă informarea şi consilierea turiştilor /vizitatorilor Centrului Naţional 
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dede Informare şi Promovare Turistica, s-a acordat şi asistenţă, telefonică şi online, 
potenţialilor turişti privind oferta turistică şi baza materială a staţiunii, posibilităţi de 
petrecere a timpului liber etc. 

De asemenea au fost desfăşurate şi alte activităţi specifice centrelor de 
informare şi promovare turistică. Astfel, s-au facilitat rezervări în structurile de 
cazare prin punerea la dispoziţie a bazei de date realizate şi acces gratuit Ia internet şi 
a fost actualizat website-ului CNIPT-lui cu date referitoare la structurile de primire 
turistică, TRAFFIC WEB al site-ului "viziteazacalimanesti.ro" ajungând la 107535 
la 31.12 2021, în creştere cu 24658 vizitatori ai site-ului faţă de 31.12.2020.·Totodată, 
s-a administat pagina de social media (Facebook - Vizitează Călimăneşti Căciulata) 
în vederea promovării online a ofertei turistice şi creşterii gradului de vizibilitate (la 
data întocmirii raportului se înregistrează un număr de 9716 persoane care apreciază 
pagina şi un număr de 9913 de unnăritori activi, fiind cu un număr de cca. 1 OOO mai 
mare fată de aceeaşi perioadă a anului anterior). De asemenea, au fost realizate 
fotografii cu tot arealul staţiunii, editarea şi arhivarea lor în vederea utilizării acestora 
pentru: crearea de pliante şi broşuri de prezentare a staţiunii, promovarea pe reţeaua 
de socializare (Facebook), alte materiale de infonnare şi promovare. S-a avut în 
vedere colaborarea şi comunicare pe1manentă cu Parcu) Naţional Cozia privind 
promovarea ariei protejate şi a traseelor turistice montane din acest areal, cu 
Salvamont·Salvasped Vâlcea în vederea verificării stării traseelor turistice montane 
din zonă, d1umeţiile montane fiind din ce în ce mai preferate de turişti. 

PRIMAR, 
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