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Raport de activitate pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Slatina pentru anul 2021 

Profil organizational 
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2021 ale compartimentelor 

") funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, evidenţiind cu 
precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv 
aducerea la indeplinire a hotărârilor Consiliului Local i a dispoziţiilor emise de Primar. 

Misiunea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina este de a fi in 
slujba nevoilor comunităţii locale, fumizând servicii la un Inalt standard de calitate 1n context 
naţional şi intemaţional, respectând valori precum: respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă, 

disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse şi 

responsabilitate socială. 

Aparatul de specialitate al primarului reprezintă totalitatea compartimentelor 
funcţionale,fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii administrativ teritoriale, precum şi 

secretarul general al unităţii administrative teritoriale. 

Politici publice 
Informaţii privind rezultatele implementării Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Slatina: 

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi managerul public şi-au Indeplinit 
obiectivul specific prin atragere de fonduri externe prin participarea la programele de asistenţă 

financiară ale Uniunii Europene sau ale altor finanţatori 1n anul 2021 prin implementarea unui 
număr de 16 proiecte. 

1. Modemizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat public şi Reabilitarea 
Instalaţiilor Electrice din Municipiul Slatina, SMIS 125574; 

2. „Modemizarea străzilor pe care circulă transportul public şi dezvoltarea infrastructurii 
pietonale in Municipiul Slatina" cod SMIS 127366 

3. Innoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze ecologice, SMIS 127367; 
4. "Achiziţie de mijloace de transport public — autobuze electrice 12 m deal Braşov, Iaşi, 

Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865; 
5. Dezvoltarea unei reţele de staţii de transport public local inteligente i autonome (Intelli 

Bus Hub Net), SMIS 128914; 
6. Proiect integrat de modemizare a sistemului de transport public, SMIS127369; 
7. Sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), SMIS 

127370; 



8. Realizare infrastructură pentru biciclete, SMIS 127372; 
9. Proiect integrat de mobilitate durabilă (componentele biciclete şi vehicule electrice), 

SMIS 127373; 
10. Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 

siguranţă şi securitate)", cod SMIS 128915; 
11. Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, jud. Olt, SMIS 126621; 
12. "eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor i introducerea de instrumente 

electronice pentru cetăţenii Municipiului Slatina"; 
13. e-incărcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu 

energie electrică in Municipiul Slatina; 
14. E-EDUCATIE in unităţile de invăţământ preuniversitar din Municipiul Slatina; 
15. Park4SUIVIF'; 
16. Achiziţia de dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina a fost elaborată in anul 
2016 şi aprobată prin HCL nr. 111/27.04.2016. Ea a fost revizuită şi reaprobată in anul 2017 
prin HCL nr. 213 / 11.08.2017 şi HCL nr. 310 / 28.11.2017. Aceasta a fost actualizată in anul 
2018 prin HCL 202 / 31.07.2018. 

Pentru anul 2021, priorităţile privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană au fost 
implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 
Axa 4 şi Axa 3 pentru care au fost semnate contractele de finanţare. 

Pentru prioritatea de investiţii 4e, "Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii,In special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilităţii urbane multimodale durabile i a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare " 
in Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina au fost finanţate 8 proiecte 
care au primit finanţare prin POR 2014-2020: 

Dezvoltarea unei reţele de staţii de transport public local inteligente şi autonome (Intelli Bus 
Hub Net) 

Sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public) 

Proiect integrat de mobilitate durabilă (componentele biciclete şi vehicule electrice) 
Proiect integrat de modemizare a sistemului de transport public 
Sistem integrat de managem. ent al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 
siguranţă şi securitate 
innoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze ecologice 
Realizarea infrastructurii pentru biciclete 
Modernizarea străzilor pe care circulă transportul public şi dezvoltarea infrastructurii pietonale 
in municipiul Slatina 

Pentru prioritatea de investiţii 4.4 "Investiţiile in educaţie şi formare inclusiv In formarea 
profesională pentru dobândirea de competenţe şi invăţare pe tot parcursul vieţii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ", Obiectivul specific 4.5 a primit finanţare 

proiectul cu titlul: 

1. Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, jud. Olt; 



Proiectul îi propune reducerea emisiilor de dioxid de carbon din municipiul Slatina 
descurajarea transportului motorizat în favoarea transportului in comun sau nemotorizat 
(transport pietonal şi cu bicicleta). 

Pentru indeplinirea viziunii de dezvoltare urbană integrată, municipiul Slatina va avea în 
vedere 14 obiective specifice definite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană: 

• OS1. Bază economică solidă şi diversificată ce asigură competitivitatea la nivel local 
regional 

• 0S2. Sistem de invăţământ performant, corelat cu cerinţele pieţei muncii i ale 
angajatorilor 

• 0S3. Atractivitate crescută a municipiului printr-un sistem revitalizat de dotări de 
agrement şi cultură de nivel municipal şi extramunicipal 

• 0S4. Infrastructură şi servicii urbane adecvate cerinţelor şi necesităţilor tinerilor 
familiilor tinere 

• 0S5. Capital uman dezvoltat 'in zonele dezavantajate, cu prioritate cartierul Tudor 
Vladimirescu i Progresul IV (Şcoala de Poliţie) 

• 0S6. Infrastructură şi servicii publice care asigură deservirea tuturor categoriilor de 
utilizatori 

• 0S7. Siguranţă crescută în spaţiul public 
• 0S8. Infrastructură care incurajează deplasările durabile şi deserveşte intr — un mod 

eficient zonele rezidenţiale 

• 0S9. Sistem rutier modern şi funcţional 

• OS10. Eficientizarea fluxurilor principale de persoane şi marfă dinspre şi către oraş prin 
modernizarea şi extinderea infrastructurii pentru traficul greu şi a reţelei majore de 
circulaţie 

• OS11. Reţea de spaţii verzi publice extinsă, care pune în valoare atracţiile locale, 
reconectând zonele rezidenţiale cu centrul istoric 

• 0S12. Poluare redus'ă şi calitate ridicată a factorilor de mediu in municipiul Slatina 
• OS 13 . Terenuri degradate recuperate şi reintroduse in circuitul urban 
• OS 14. Eficienţă energetică crescută 

Planul de acţiune pentru implementare S1DU este impărţit in 4 etape, în anul 2021 
realizându-se următoarea etapă: 

Etapa 4 — Realizarea i finalizarea lucrărilor i serviciilor contractate — 2018 - 2023 — 
include monitorizarea stadiului de realizare i condiţiilor de finalizare a proiectelor in 
coordonare cu atingerea obiectivelor din SIDU i a indicatorilor specifici conţinuţi 1n 
documentaţiile tehnice aprobate 1n contractul de finanţare. Activităţile aferente acestei 
etape includ: 
• E4.1 Monitorizarea procesului de achiziţii publice pentru realizarea de lucrări şi servicii 

prevăzute in contractul de finanţare; 

• E4.2 Urmărirea implementării lucrărilor şi a serviciilor contractate conform graficului 
din planul de lucru; 

• E4.3 Raportare periodică, în funcţie de proiect 

Priorităţi pentru perioada următoare: 



Priorităţile pentru perioada următoare sunt derularea achiziţiilor aferente planului de 
achiziţii ale fiecărui proiect precum şi continuarea implementării proiectelor pentru care au fost 
semnate contractele de finanţare. 

Transparenţa instituţională 

Bugetul instituţiei 

Sursele de finanţare ale bugetului loca1 aferent U.A.T.M. Slatina in anul 2021 au fost 
constituite din: 

a. venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri 
şi cote defalcate din impozitul pe venit, 'in valoare totală de 207.871.879 lei; 

b. sume defalcate taxa pe valoarea adaugată, in sumă totală de 32.102.290 lei; 

c. transferuri voluntare, altele decât subvenţiile , in valoare de 256.363 lei, 

d. subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administratii, in sumă de 15.056.564 
lei; 

e. sume primite de la UE în contul plătilor efectuate i prefinanţări, in suma totala de 
528.580 lei. 

Veniturile totale realizate de U.A.T.M. Slatina, confonn execuţiei bugetului 1ocal de 
venituri pentru anul 2021, au fost de 255.815.676 lei, din care, 86.349.805 lei reprezintă 

veniturile proprii ale entităţii ( exclusiv cote şi sume defalcate din impozitul pe venit), ceea ce 
reprezintă o pondere de 33,75 %. 

Impozitele î taxele locale pentru anul 2021 In Municipiul Slatina s-au stabilit conform HCL 
nr. 103/28.04.2020. 

Pentru anul 2021 nivelul veniturilor, respectiv functionare şi dezvoltare, a fost prognozat la 
nivelul de 297.951,1 mii lei din care 206.112 mii lei venituri proprii. 

În anul 2021 veniturile realizate la nivelul bugetului local, au fost 1n procent 
de 85,85% faţă de prevederile bugetare definitive, iar plăţile efectuate in proporţie 

de 71,80% din creditele bugetare definitive. 

Veniturile anului 2021 cuprind, pe lângă veniturile proprii din impozite i taxe locale, 
cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (121.522.074), cu o pondere de 47,50% 1n total 
venituri realizate şi sume defalcate taxa pe valoarea adăugată, subvenţii de la bugetul de stat şi 

de la alte administratii, sume primite de la UE 1n contul plăţilor efectuate, prefinanţări şi 

transferuri voluntare,altele decât subvenţiile in sumă de 47.943.797 lei, 
reprezentând 18,74% 1n total venituri realizate. 

Veniturile aferente secţiunii de funcţionare 'in sumă de 218.985.257 
lei reprezintă 85,60% din total venituri realizate, iar veniturile secţiunii de dezvoltare In sumă 

de 36.830.419 lei reprezintă 14,39% din total venituri realizate. 

Plăţile efectuate au cuprins 1n principal plăţi efectuate pentru cheltuieli de capital- active 
nefinanciare cu o pondere de 14,66%, pentru cheltuieli depersonal cu o pondere de 21,36% şi 

pentru bunuri şi servicii cu o pondere de 40,70%. Entitatea a efectuat plăţi pentru serviciul 
datoriei publice locale in anul 2021 'in sumă de 3.034.186 lei cu o pondere de 1,29% . 



Cheltuielile efectuate i aferente secţiunii de funcţionare, 1n sumă de lei 192.154.849 
lei au avut o pondere de 82,12% în total plăţi, iar cele pentru secţiunea de dezvoltare, in sumă 
de 41.828.250 lei, au avut o pondere de 17,87 % in total plăţi. 

Execuţia bugetului local, pentru anul 2021, a inregistrat un deficit in sumă de 
21.832.577 lei. 

Detaliat creditele iniţiale/definitive aprobate şi plăţile efectuate de entitate 1n exerciţiul 
bugetar 2021 se prezintă astfel: 

Elemente cont execuţie 2021 

Program 
initial 

Program 
definitiv 

incasări 

realizate/ 
% % 

Plăţi nete faţă de 
progra 

m iniţial 

faţă de 
program 
definitiv 

A. VENITURI - 
TOTAL (1 +....+7) 

260.757.000 297.951.100 255.815.676 98,10 85,85 

1.Venituri din impozite, taxe, 
contribuţii, alte venituri 

67.239.000 81.935.000 86.349.805 128,42 105,38 

2.Cote defalcate din impozitul pe 
venit 

112.006.000 124.177.000 121.522.074 108,49 97,86 

3.Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 

25.570.000 34.301.100 32.102.290 125,54 93,58 

4. Transferuri voluntare, altele 
decât subventiile 

- 256.000 256.363 - 100,14 

5.Subvenţii primite de la bugetul 
de stat şi de la administratii 

19.075.000 20.415.000 15.056.564 78,93 73,75 

6.Sume primite de la UE - - - - - 

7.Sume primite de la UE in 
contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

36.867.000 36.867.000 528.580 1,43 1,43 

A.1. Venituri secţiunea de 
funcţionare 

192.130.000 213.973.100 218.985.257 113,97 102,34 

A.2. Venituri secţiunea de 
dezvoltare 

68.627.000 83.978.000 36.830.419 53,66 43,89 



B. CHELTUIELI - 
TOTAL (1+2+3+4+5+6....14) 

288.687.000 325.881.100 233.983.099 81,05 71,80 

1.Che1tuie1i de personal 56.731.000 53.086.000 49.987.568 88,11 94,16 

2.Bunuri şi servicii 86.076.000 109.793.000 92.254.005 107,17 84,02 

3. Dobânzi 6.800.000 3.800.000 3.034.186 44,62 79,84 

4. Subvenţii 5.000.000 6.000.000 5.913.258 118,26 98,55 

5. Fondul de rezervă bugetară 10.000 10.000 - - - 

6.Alte transferuri 2.000.000 6.748.000 6.747.119 337,35 99,98 

7.Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 

_ _ _ _ _ 

8:Proiecte cu finanţare din 
fonduri exteme nerambursabile 
aferente cadrului fianciar 2014-

2020 

48.297.000 50.297.000 6.084.564 12,59 12,09 

9. Asistenţă socială 17.378.000 17.316.000 15.037.151 86,52 86,83 

10.Alte cheltuieli 4.701.000 5.013.100 4.249.568 90,39 84,76 

11. Cheltuieli de capital- Active 
nefinanciare 

47.260.000 60.103.000 34.315.092 72,60 57,09 

12. Cheltuieli de capital- Active 
financiare 

_ _ _ _ _ 

13 .Rambursarea 
'imprumuturilor contractate 

14.507.000 14.507.000 14.489.059 99,87 99,87 

14.Plăţi efectuate in anii 
precedenţi şi recuperate in anul 

curent 
-73.000 -792.000 -1.148.471 - - 

B.1 Cheltuieli secţiunea de 
funcţionare 

192.130.000 213.973.100 192.154.849 100,01 89,80 

B.2 Cheltuieli secţiunea de 
dezvoltare 

96.557.000 111.908.000 41.828.250 43,31 37,37 

C. EXCEDENT/DEFICIT (A- 
B) 

-27.930.000 -27.930.000 21.832.577 _ - 

C.1 Excedent/deficit secţiunea 

de funcţionare (A.1-B.1) 
- - 26.830.408 _ - 



C.2 Excedent/deficit secţiunea 
de dezvoltare (A.2-B.2) 

-27.930.000 -27.930.000 -4.997.831

Din bugetul consolidat al U.A.T.M.Slatina mai fac parte: 

• bugetul creditelor interne; 
• bugetul instituţiilor publice i activitătilor finantate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

Prognoza veniturilor 1n bugetul creditelor interne pe anul 2021, 1n sumă de 60.003 mii 
lei, respectă eşalonarea aprobatăln Hotărârea Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locale 
nr.6273/18.08.2020, cu privire la contractarea unei finanţări rambursabile interne in valoare de 
100.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii publice de interes local cu praguri de trageri 
din finantare de 40.000.000 leiin anul 2020 si 60.000.000 lei 1n anul 2021. 

Incasările/tragerile realizate in perioada 01.01-31.12.2021 sunt in sumă de 42.995.079 
lei. Din totalul creditelor bugetare prognozate la nivelul anului 2021, s-au efectuat plăţi in sumă 
de 42.995.079 lei. 

Veniturile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pe anul 2021, suntln sumă de 3.565.184 lei i se compun din venituri din concesiuni şi 
inchirieri, taxe şi alte venituri din invăţământ, contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 
internate, cămine, cantine i alte venituri. 

Incasările realizate "in perioada 01.01-31.12.2021 sunt în sumă de 3.565.184 lei. Din 
totalul creditelor bugetare prognozate la nivelul anului 2021 , s-au efectuat plăţi în sumă de 
3.503.745 lei. 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice 

in anul 2021 au fost demarate 253 achiziţii (licitaţie deschisă, procedură simplificată şi 

cumpărări directe) dintre care : 2 proceduri de lucrări, 103 proceduri de servicii şi 148 de 
produse. 

Prin sistemul electronic de achiziţii publice au fost realizate 253 de achiziţii şi o achiziţie 

offline. 
Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii: pentru lucrări este de 5 

luni, pentru servicii este de 3 luni şi pentru furnizare este de 3 luni. 
Numărul de contestaţii formulate de CNSC:nu este cazul. 
Proceduri anulate : nu este cazul.. 

Informaţii despre litigii in care este implicată instituţia 

Nr. 
crt 

Obiect Total 
general 

Total soluţionate in curs de 
soluţionare Favorabil Nefavorabil 

1 Legea nr. 554/2004 66 18 21 27 
2 Contestaţie la executare 14 8 1 5 
3 Plângere contravenţională 13 2 - 11 
4 Pretenţii 2 1 - 1 



5 Procedura insolvenţei 73 - 17 56 
6 Obligare emitere act 3 - - 3 
7 Revendicare 13 1 - 12 
8 Acţiune in constatare - - - - 
9 Reexaminare sancţiune 104 26 1 77 
10 Drepturi băneşti - - - - 
11 Obligaţia de a face 1 - - 1 
12 Uzucapiune 24 3 4 - 17 
13 Litigiu fond fimciar 37 10 1 26 
14 Litigii privind discriminarea - - - - 
15 Contestaţie in anulare - - - - 
16 Plângeri penale 1 - - 1 
17 Alte cereri 9 6 - 3 
18 Reziliere contract si 

evacuare 
3 1 - 2 

19 Legea nr. 10/2001 1 - - 1 
20 Excepţie de nelegalitate - - - - 
21 Răspundere patrimonială - - - - 
22 Somaţie plată - - - - 
23 Cerere in anulare - - - - 
24 Hotărâre act autentic - - - - 
25 Granituire - - - - 
26 Partaj judiciar - - - - 
27 Litigiu achiziţii publice - - - - 
28 Litigiu Curtea de Conturi 3 1 - 2 
29 Atribuire beneficiu contract 

de inchiriere 
- - - - 

30 Comunicare informaţii de 
interes public 

7 7 - - 

31 Plângere 'impotriva incheierii 
de carte funciară 

- - - - 

32 Autorizare desfiinţare lucrări - - - - 
33 Servitute 1 1 - - 
34 Strămutare 2 2 - - 

TOTAL 377 87 45 245 

Organigrama 
Organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina este afişată la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.primariaslatina.ro.

Conducerea instituţiei: 

Conducerea Primăriei municipiului Slatina 
dl. Constantin Stelian Emil MOT - primar 
dl. Constantin Cristian CISMAkU - administrator public 
dl. Vilceleanu Gigi Ernes - viceprimar 
dl. Berechet Mirel Alexandru - viceprimar 
dl. Mihai Ion Idita - secretar general 



Număr total de posturi:235 din care 3 demnitate publică, 183 funcţii publice şi 49 personal 
contractual. 

Infon-naţii despre fluctuaţia de personal: 

in anul 2021, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei municipiului Slatina au 
fost organizate un număr de 12 concursuri de recrutare fiind angajate 16 persoane functionari 
publici i personal contractual. 5 posturi funcţii publice au fost ocupate prin transfer In interes 
de serviciu. In cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiu1ui Slatina 2 posturi 
funcţii publice de conducere sunt exercitate cu caracter temporar. In cursul anului 2021 s-au 
vacantat 11 posturi, prin incetarea raportului de muncă/serviciu i prin modificarea raportului 
de serviciu (transfer). 

Relaţia cu comunitatea 

Raport de activitate - Legea nr.544/2001 
Raportul de activitate este Intocmit şi publicat Intr-un document distinct, pe site-ul 
www.primariaslatina.ro, in conformitate cu prevederile anexei nr.10 la normele metodologice. 
Raport de activitate - Legea nr.52/2003 
Raportul de activitate este Intocmit i publicat Intr-un document distinct, pe site-ul 
www.primariaslatina.ro 

Legislaţie 

in baza Legii nr. 52/2003- privind transparenţa decizională, au fost supuse spre transparenţă 
un număr de 9 proiecte de hotărare. 

R.Omar, 
Cons , in ţ an Emil MOŢ 
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