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ROMANIA 

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA BERLEȘTI  

PRIMAR, 

         Număr înregistrare: 339 

    Data: 18 ianuarie 2023  
 

 

R A P O R T 
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI   

BERLEȘTI PE ANUL 2022 

 

 Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (3) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

prevederi legale care au instituit în sarcina fiecărui primar obligația legală de a prezenta 

anual, în fața autorității deliberative, un raport privind  starea economică, socială și de 

mediu a  unității administrativ-teritoriale. 

 Prin acest raport încercăm să arătăm munca în echipă pe parcursul unui an, în scopul 

punerii în practică a solicitărilor dumneavoastră și, în același timp, să facem mai bine 

cunoscute proiectele pe care le derulăm în beneficiul cetățenilor. 

 Soluţionarea problemelor reale ale comunităţii locale, respectarea principiului 

transparenţei decizionale în administraţia publică, rezolvarea problemelor sesizate de 

cetăţeni, în condiţiile prevăzute de lege şi în baza atribuţiilor prevăzute de lege, au fost 

principii de bază în desfăşurarea activităţii primarului în calitate de conducător al serviciilor 

publice locale din comuna Berlești. 

 Activitatea primăriei a fost orientată în special în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite de administraţia publică locală a comunei Berlești, aplicarea Hotărârilor Consiliului 

local, respectarea obligaţilor și atribuţiilor stabilite prin lege și alte acte normative. 

 În anul 2022, Consiliul local al comunei Berlești a adoptat 64 de hotărâri, în 

majoritatea cazurilor iniţiate de primar. Aplicarea acestora a fost asigurată de primar cu 

sprijinul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor 

publice de interes local, iar în aceeaşi perioadă de timp, pentru buna desfăşurare a activităţii 

administraţiei publice locale, au fost emise 315 dispoziţii ale primarului cu caracter 

normativ sau individual. 

 Cele mai multe hotărâri privesc: administrarea domeniului public şi privat al comunei 

Berlești; aprobarea de indicatori tehnico - economici pentru diverse obiective de investiţii 

care să asigure o dezvoltare durabilă și continuă a comunei Berlești; programe şi diverse 

facilităţi pentru cei defavorizaţi social; demararea unor lucrări de investiții; repartizarea 

banului public într-un mod cât mai util pentru cetăţenii comunei; stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale; aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes public pentru repartizarea 

orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social, stabilit conform Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobarea Planului de acțiune în domeniul serviciilor sociale, etc .  

 Dispozițiile emise de primar privesc: activitatea aparatului de specialitate al 

primarului, autoritatea tutelară, protecţia civilă, protecţia socială, investiţii, gospodărie 

comunală, urbanism, resurse umane;  gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii, păstrarea 

ordinii şi liniştii publice; organizarea de licitaţii pentru închirierea unor bunuri; prevenirea 

şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; convocarea Consiliului local în şedinţe 

ordinare, extraordinare și de îndată, etc. 
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 STAREA ECONOMICĂ 

 

 Pentru anul 2022 situația economică, atât la venituri pe surse cât și la cheltuieli se 

prezintă astfel: 

  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

La subcapitolul bugetar 0302.18 – Impozitul pe veniturile din transferurile 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevederi bugetare definitive în sumă de 

80 000 lei, s-a realizat suma de 1.002.50 lei, în procent de  1,25 %; 

 La subcapitolul bugetar 04.02.01 - Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 

prevederi bugetare definitive în sumă de 184 390 ei, s-a realizat suma de 184.383,36 lei, în 

procent de 99,99 %;  

La subcapitolul bugetar 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , prevederi bugetare definitive în sumă de  

542 250 lei, s-a realizat suma de 542.240,47 lei, în procent de 99,99 %;  

La subcapitolul bugetar 04.02.05 – Sume repartizate din Fondul la dispoziția 

Consiliului Județean , prevederi bugetare definitive în sumă de 300 000 lei, s-a realizat suma 

de 300.000 lei, în procent de 100 %;  

 La subcapitolul bugetar 07.02.01.01- Impozit pe clădiri persoane fizice, prevederi 

bugetare definitive în  sumă de 52.400 lei s-a încasat suma de 45.725 lei în procent de  

87,26 %; 

 La subcapitolul bugetar 07.02.01.02 -  Impozit pe clădiri persoane juridice, prevederi 

bugetare definitive în sumă de 800 lei s-a încasat suma de 272 lei în procent de 34 %; 

 La subcapitolul bugetar 07.02.02.03 -  Impozit pe teren extravilan,  prevederi 

bugetare definitive în sumă de 115.000 lei s-a încasat suma de 114.382 lei în procent de 

99,46 %; 

 La subcapitolul bugetar 07.02.02.01 - Impozit teren persoane fizice din prevederile 

definitive în sumă de 59.700 lei, s-a încasat suma de 64.405 lei, în procent de 107,88 %; 

 La subcapitolul 07.02.02.02 Impozit teren persoane juridice din prevederile definitive  

sumă de 1.000 lei, s-a încasat suma de -  lei ;  

 La capitolul 11.02. Sume defalcate din TVA, din prevederile definitive în sumă de 

2.699.500 lei, s-a încasat suma de 2.660.724,76 lei, în procent de 98,56 %;  

 La subcapitolul 16.02.02.01. Impozit mijloace de transport persoane fizice din 

prevederile definitive în sumă de 95.500 lei, s-a încasat suma de 116.117 lei, în procent de 

121,58 %;  

 La subcapitolul 16.02.02.02. Impozit mijloace de transport persoane juridice din 

prevederile trimestriale în sumă de 600 lei, s-a încasat suma de 1.873 lei, în procent de  

312,16 %;  

 La subcapitolul 30.02.05 Venituri din închirieri, concesiuni, din prevederile definitive  

în sumă de 9.200 lei, s-a încasat suma de 7.617,73 lei, în procent de 82,80 %¸ 

 La capitolul 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități, din prevederile 

definitive  în sumă de 200.000 lei, s-a încasat suma de 100.303 lei, în procent de 50,15 %;  

La capitolul 34.02 Venituri din taxe extrajudiciare de timbru , din prevederile 

definitive  în sumă de 667.790 lei, s-a încasat suma de 16.466 lei, în procent de 2,46 %; 

 La capitolul amenzi 35.02. Amenzi, penalități și confiscări, din prevederile definitive  

în sumă de 36.500 lei, s-a încasat suma de 64.071,51 lei, în procent de 175,53 %;  

 La capitolul 36.02. Diverse venituri, din prevederile definitive  în sumă de  1.290 300 

lei, s-a încasat suma de 168.696 lei, în procent de 13,07 %;  

 La capitolul 42.02. Subvenții de la bugetul de stat, din prevederile definitive  în sumă 
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de 397.500 lei, s-a încasat suma de 372.824 lei, în procent de 93,79 %;  

 La capitolul 43.02. Subvenții de la alte administrații, din prevederile definitive  în 

sumă de 151.000 lei, s-a încasat suma de 103.704,50 lei, în procent de 68,67 %;  

   

 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:  
 La capitolul 42.02. Subvenții de la bugetul de stat, din prevederile definitive  în sumă 

de  5.710.000 lei, s-a încasat suma de  762.219,38 lei, în procent de 13,34 %;  

    

 CHELTUIELI BUGETARE 

 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

  

 La capitolul Autorități publice (51.02), creditele bugetare în sumă de 1.744.000 lei, 

au fost realizate în procent de  89,02 %;   

 La capitolul Învățământ (65.02), creditele bugetare în sumă de 521.200 lei, au fost 

realizate în procent de 76,47 %; 

 La capitolul Sănătate (66.02), creditele bugetare în sumă de 47.500 lei, au fost 

realizate în procent de 69,82 %;  

 La capitolul Cultură recreere și religie (67.02), creditele bugetare în sumă de 40.000 

lei, au fost realizate în procent de 96,39 %;  

 La capitolul Asigurați și asistență socială (68.02), creditele bugetare în sumă de  

1.657.000 lei, au fost realizate în procent de 90,56  %;  

 La capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02), creditele bugetare în 

sumă de 525.000 lei, au fost realizate în procent de 59,85 %;  

  La capitolul bugetar Protecția mediului (74.02), creditele bugetare în sumă de  

193.000 lei, au fost realizate în procent de 82,28 %;  

 La capitolul Drumuri și poduri (84.02), creditele bugetare în sumă de 189.430 lei, au 

fost realizate în procent de 64,22 %;  

   

 

 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 

 

 La capitolul Autorități publice (51.02), creditele bugetare în sumă de 50.000 lei, au 

fost realizate în procent de 16,66 %;  

 La capitolul Învățământ  (65.02), creditele bugetare în sumă de 100.000 lei, au fost 

realizate în procent de 77,86 %;   

La capitolul Sănătate (66.02), creditele bugetare în sumă de 125.000 lei, au fost 

realizate în procent de  0 %;  

 La capitolul Cultură recreere și religie (67.02), creditele bugetare în sumă de 311.000 

lei, au fost realizate în procent de 48,87 %;   

 La capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02), creditele bugetare în 

sumă de  3.332.000 lei, au fost realizate în procent de 29,84 %;   

 La capitolul Protecția mediului (74.02), creditele bugetare în sumă de 2.603.000 lei, 

au fost realizate în procent de 8,23 %;  

 La capitolul Drumuri și poduri (84.02), creditele bugetare în sumă de 1.401.000 lei, 

au fost realizate în procent de 21,39 %;  

 Bugetul local a fost rectificat de opt ori prin hotărâre a Consiliului local sau dispoziții 

ale ordonatorului principal de credite validate ulterior prin hotărâre a consiliului local, iar pe 

total cheltuieli, acestea s-au efectuat în limita creditelor bugetare aprobate neînregistrându-

se depășiri de credite.  
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 În ceea ce priveşte încasarea veniturilor proprii la bugetul local, gradul de încasare al 

acestora a fost în anul 2022 de 30,84 %, contribuabili persoane fizice și juridice  

manifestând responsabilitate faţă de bugetul local, dar și administraţia publică locală care 

prin compartimentul impozite și taxe locale  a stăruit în gestionarea corespunzătoare a 

bugetului, în special în slujba cetăţenilor și conform legislaţiei în vigoare. 

 Pentru reducerea obligațiilor bugetare restante la bugetul local  în anul 2022 a fost 

efectuate forme  de executare silită astfel: 112  înștiințări de plată, 112 titluri executorii și 15 

popriri iar în unele cazuri, în baza O.G. nr.55/2002, s-au formulat 2 acțiuni la instanța de 

judecată pentru transformarea amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității.  

 Totodată, prin H.C.L. Berlești nr.49 din 26.11.2021 s-a aprobat nivelurile impozitelor 

și  taxelor locale pentru anul 2022 precum și procedura de acordare a facilităților de la plata 

impozitelor și taxelor locale pentru clădirile și terenurile afectate de calamități naturale.  

 Taxele și impozitele locale au fost stabilire în concordanță cu prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal și a legislației convergente.  

 În anul 2022 portofoliul de proiecte aflate în pregătire sau în curs de implementare   

privind lucrări de infrastructură locală, proiecte pe care intenţionăm să le lansăm pe diferite 

programe cu finanţare internă sau externă, a fost  următorul: 

- Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Berlești, satele 

aparținătoare Bârzeiu, Berlești, Gâlcești, Lihulești, Pârâu Viu și Scrada, Județul Gorj;  

 - Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj;  

 - Construire Cămin cultural în satul Scrada, comuna Berlești, județul Gorj; 

- Reabilitare, modernizare, dotare Școală Gimnazială Lihulești, sat Lihulești, str. 

Principală, nr.46,  comuna Berlești, județul  Gorj ” ; 

- Reabilitare, modernizare, dotare Școală Scrada,  comuna Berlești, județul  Gorj ;  

-  Construire poduri în satul Bârzeiu pe DC 27 comuna Berlești, județul Gorj 

 - Construire Sală de educație fizică școlară, sat Lihulești, comuna Berlești, județul 

Gorj;  

 - Extindere rețea de canalizare și apă uzată menajeră în comuna Berlești, județul 

Gorj;  

 - Construire Pod în comuna Berlești, sat Gâlcești, peste pârâul Amaradia, județul 

Gorj;  

 - Modernizare DS 10 Șoșoiești, comuna Berlești, județul Gorj;  

 - Modernizare DS 14 – Boierești, comuna Berlești, județul Gorj; 

 - Reabilitare, modernizare drumuri de interes local DC 27 , DS 2 , DS 3, DS 7, DS 8 

și DS 9, comuna Berlești, județul Gorj;   

 - Reabilitare, modernizare drumuri de interes local DC 27 A, comuna Berlești, 

județul Gorj;   

  Au fost finalizate, în anul 2022, următoarele lucrări de investiție :  

- Construire pod în comuna Berlești, sat Gâlcești, peste râul Amaradia, județul Gorj;  

 - Construire Cămin cultural în satul Scrada, comuna Berlești, județul Gorj; 

  De asemenea, în anul 2022 au fost efectuate lucrări de pietruire a drumurilor 

comunale și ulițelor sătești și s-au efectuat lucrări de amenajare a șanțurilor de scurgere a 

apelor pluviale în satele Berlești, str. Berlești Deal, satul Bârzeiu , satul Scurtu și satul 

Lihulești, str. Boierești. 

 

 URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, CONTROLUL ȘI 

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII 

 Principalele obiective care au stat la baza activităţii de urbanism și amenajarea 
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teritoriului în 2022 au vizat:  

 • dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de vedere urbanistic;  

 • reducerea termenului de rezolvare a documentaţiilor şi a altor solicitări;  

 • adrese solicitate de instituții și cereri  depuse de cetăţeni. 

 Prin hotărârea nr.13 din 27 martie 2020 s-a aprobat inițierea demersurilor pentru 

actualizarea documentaţiilor de urbanism „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de 

Urbanism al comunei Berlești, judeţul Gorj ”, menită să asigure aplicarea unor strategii de 

dezvoltare urbanistică durabilă valabile 10 ani cu noi propuneri de sistematizare urbană, 

extinderea intravilanului localităţilor, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi reabilitarea  

reţelelor publice de utilităţi şi punerea în valoare şi protejarea  stilului arhitectonic şi a 

monumentelor istorice, culturale şi urbanistic arhitecturale. 

In anul 2022 a fost elaborat  Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de 

Urbanism al comunei Berlești,  fiind întocmita documentația si obținute avizelor necesare 

pentru aprobarea documentațiilor urbanistice, urmând ca în acest an să intre în procedura de 

consultare publica și aprobare, termenul de finalizare a acestor documentații fiind 

31.07.2023     

 Din punct de vedere urbanistic și al respectării disciplinei în construcţii, vă informez 

că pe parcursul anului 2022 s-au eliberat 23 certificate de urbanism, 18 autorizaţii de 

construire/desfiinţare, 3 avize tehnice pentru obiective publice şi 7 certificate de  edificare  a  

imobilelor.  

 A fost eliberate  6  (șase)  certificate de nomenclatură stradală. 

 În urma controalelor efectuate de persoana cu atribuţii în domeniul urbanismului şi 

amenajării teritoriului în anul 2022 nu  s-au întocmit procese verbale de constatare a 

contravenției şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu privire la nerespectarea 

disciplinei în construcţii.  

 În anul 2022 pentru persoanele  fizice și juridice care desfășoară activități economice 

în comuna Berlești  au fost avizate  2 autorizații și acorduri de funcționare, încasându-se 

suma de 1150 lei.  

 Nu au fost cazuri în care reprezentanții societăților comerciale au solicitat autorizarea 

de noi puncte de lucru care au fost respinse motivat de faptul că nu îndeplineau condițiile 

impuse de legislația în vigoare. 

 Pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.V.S.U; actualizarea 

componenţei S.V.S.U; întocmirea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

pentru anul 2022; efectuarea de activități  de îndrumare şi control la gospodăriile 

cetăţeneşti; întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I. şi difuzarea acestora 

compartimentelor din cadrul primăriei; efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de 

urgenţă cu personalul salariat; instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor 

subordonate; au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la parohii, note de constatare 

și rapoarte operative la inundații și fenomene meteorologice periculoase; 

 Activitatea desfăşurată în anul 2022 au fost apreciată de organele de control din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, ca fiind bună, urmare a preocupărilor 

factorilor de decizie şi acordarea atenţiei cuvenite în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

  

 PRESTAŢII  SOCIALE 

 

 Personalul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, în anul 2022 şi-a 

desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 



7 

 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate planificări lunare pentru 

efectuarea zilelor de muncă conform unor programări prestabilite şi prestarea la solicitarea 

primarului a  acţiunilor şi lucrărilor de interes local.  

 Numărul beneficiarilor de ajutor social a însumat 103 familii și persoane singure cu 

476 persoane, cumulat de la începutul anului 2022 au fost înregistrate în plată 5 dosare 

familii și 2 dosare cu o singură persoană.   

 S-au soluţionat cererile cetăţenilor referitoare la eliberarea adeverinţelor de ajutor 

social, alocaţii  şi  acordarea ajutoarelor de urgenţă.  

 Din 6 în 6 luni, s-au reevaluat dosarele de alocaţie pentru susţinerea familiei şi s-au 

întocmit 45 anchetele sociale necesare în vederea menţinerii, modificării sau încetării 

dreptului respectiv.  În baza de date au fost înregistrate  15 dosare de alocaţii pentru 

susţinere familială, din care 15  au fost soluţionate favorabil.  

 În cursul anului 2022, s-au întocmit 16 dosare de alocaţii de stat pentru copii  care au 

fost verificate privind legalitatea lor şi au fost înaintate pe bază de borderou la Agenţie 

Judeţene pentru Prestaţie şi Inspecţie Socială Gorj. 

 Conform O.U.G. nr. 148/2005, s-au depus la Primăria comunei Berlești 16 dosare în 

vederea acordării îndemnizaţiei de creştere a copilului până la 2 ani. 

 S-a întocmit trimestrial un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea 

prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, conform Legii nr. 116/2002. 

 În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 s-au întocmit 48 ajutoare de 

încălzire cu lemne şi cărbuni pentru beneficiarii de ajutor social şi 226 de dosare pentru 

acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni pentru persoanele cu 

venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social.  

 În cursul anului 2022, s-au efectuat  28 de anchete sociale privind reevaluarea de 

către Comisia Judeţeană de Expertiză a  persoanelor cu dizabilităţi,  minori şi majori şi de 

asemenea s-au efectuat anchete la solicitarea instanţelor de judecată.  

 Beneficiarii de prestaţii sociale au fost implicaţi în activităţile comunităţii locale, mai 

ales în realizarea de lucrări de dezvoltare publică.   

 Prin HCL Berlești nr.20 din 29 aprilie 2022 a aprobat Planul de acțiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul comunei Berlești, judeţul Gorj în anul 2022, care are 

următoarele obiective generale : 

                Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de 

asistenţă socială în comuna Berlești: 

- înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind 

beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară şi profesională, adrese de 

domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de 

urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data acordării 

acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru  actualizarea acestor evidenţe. 

 Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră 

în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială: 

- stabilirea sarcinilor 

- actualizarea procedurilor de lucru. 

         Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de 

nevoile identificate: 

- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi 

factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a unor obiective comune în acest sens; 

- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de 

servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 
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- referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 

natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

 Obiectiv 4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale: 

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin 

calificarea continuă a personalului; 

- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 

- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 

- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 

priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

- promovarea activităţii instituţiei în comunitate. 

              Obiectiv 5. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate: 

- realizarea unor campanii de informare în comunitate despre o asistenţă socială şi rolul 

acesteia în comunitate; 

- realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială; 

- promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 

instituţia noastră; 

- responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor 

programe în acest sens; 

- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

           Obiectiv 6.  Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de 

asistenţă socială: 

- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de 

prevenţie. 

 

 SERVICII PUBLICE  

 Furnizarea apei potabile în comuna Berlești  a fost una dintre activităţile primordiale 

a administraţiei publice, mai ales în perioada sezonului secetos, această activitate 

desfăşurându-se în regim normal de furnizare, fără a exista întreruperi de lungă durată, ci 

doar cele necesare unor intervenţii hidro-tehnice.  

 Desigur că, aici trebuie să evidenţiez activitatea desfăşurată de SC Gospober Prest 

SRL care a asigurat intervenţia şi mentenanţă  sistemelor de alimentare cu apă potabilă de 

pe raza comunei.  

 În ceea ce priveşte activitatea de mediu, Primăria comunei Berlești, a derulat 

activităţi de prevenire a depozitării deşeurilor prin montarea în zona cursurilor de apă din 

comuna Berlești a unor panouri de avertizare privind interzicerea depozitării deşeurilor. 

 În acelaşi timp au fost efectuate lucrări de desfundare a şanţurilor de garda 

drumurilor publice, lucrări de igienizare a pârâului Berleasca şi lucrări ridicare a deşeurilor 

menajere municipale și deșeurilor necontrolate de la capetele podeţelor. 

 De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită activității de colectare a deșeurilor 

menajere de pe  raza comunei . 

 S-a pus accentul pe informarea cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin privind 

curățenia localității prin afișe, adrese și comunicări verbale.  

 În tot cursul anului 2022 au fost organizate cu beneficiarii dreptului de venit minim 

garantat acțiuni de curățenie  și igienizarea căilor de acces, întreținerea drumurilor publice, 

întreținerea locurilor de joacă pentru copii, curățirea malurilor și a capetelor de pod.    
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 STAREA CIVILĂ 

 

  În anul 2022, ofițerul de stare civilă delegat din cadrul Primăriei comunei Berlești a 

întocmit: 0 acte de naștere, 1 act înfiere, 7 acte de căsătorie și 44 acte de deces. De 

asemenea, au fost eliberate 16 certificate de naștere, 11 certificate de căsătorie și 54 

certificate de deces. Au fost transcrise 5  certificat de stare civilă , s-au rectificat 3 acte de 

stare civilă  și s-au operat 140 comunicări de mențiune pe marginea actelor de stare civilă 

proprii sau trimise de alte primării.  

 De asemenea, au fost eliberate 2 extrase multilingve.    

Au fost transmise în termen legal către DCJEP Gorj situațiile statistice lunare si 

trimestriale. 

S-a asigurat în decursul întregului an pregătirea continuă a lucrătorilor serviciului 

prin prelucrarea actelor normative si a dispozițiilor DEPABD , pe baza de proces-verbal 

semnat de fiecare lucrător în parte,precum și a temelor de pregătire profesionala aferente 

anului 2022.  

 

 PROTECȚIA MEDIULUI  

 În cadrul acestui capitol s-au executat lucrări de întreținere și exploatare a rețelei de 

canalizare menajeră și rețelei de alimentare cu apă și lucrări de amenajare de locuri de joacă 

și agrement. 

Prin H.C.L. Berlești nr. 25 din 16 mai 2022 s-a aprobat documentația în vederea 

participării la programul “Fondul Local” în cadrul Planului National de Redresare si 

Reziliență – Componenta 10 , cu următoarele axe de investiții : 

1.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local) : 

- Sistem de monitorizare si siguranța a spațiului public 

- Aplicație pentru informarea cetățenilor si identificarea problemelor la nivel local si 

platforma pentru comunicarea cu cetățenii si formarea inițiativelor comunitare,  

- Sistem inteligent de iluminat fotovoltaic, 

De asemenea, prin H.C.L Berlești nr.48 /13.10.2022 s-a aprobat participarea comunei 

Berlești, județul Gorj la programul “Fondul Local” în cadrul Planului National de Redresare 

si Reziliență – Componenta 10, runda II, cu următoarele axe de investiții : 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local): 

- Mobilier urban inteligent; 

- Centru de inovare a comunității – aplica soluții inteligente pentru incluziune socială 

și ofertă  programe educaționale pentru comunitate, 

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde : puncte de reîncărcare 

vehicule electrice (o stație de reîncărcare electrica cu doua puncte de reîncărcare). 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferă oportunitatea de obținere a 

fondurilor nerambursabile prin intermediul Componentei 10 – Fondul local, în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C10, care abordează provocările legate de disparitățile 

teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană, susținând o 

transformare durabilă (urbană și rurală) prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  

 

 SALUBRITATE 

 Pe parcursul anului 2022 activitatea de salubrizare a constat în ridicarea gunoiului 

menajer de la populație, instituții și agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza 

comunei.  
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 Serviciul de salubrizare pe raza comunei Berlești a fost prestat de operatorul de 

salubrizare S.C. JUPSAL SALUBRIS Jupânești  care a colectat cantitatea de 184,46 tone 

deșeuri menajere din care; selectiv, cantitatea de  23 tone.    

Tariful de salubrizare aprobat inițial prin H.C.L. Berlești nr.49  din 26.11.2021  a fost 

de 85 lei/ gospodărie/an pentru gospodăriile cu o singură persoană; 160 lei/gospodărie/an 

unde locuiesc mai mult de o persoană și 50 lei/gospodărie /an  pentru gospodăriile locuite 

temporar.  Pentru  agenții economici și instituțiile publice din comuna Berlești, județul Gorj, 

tariful s-a stabilit prin contract încheiat cu operatorul de salubrizare. 

Această hotărâre a fost contestată la instanța de contencios administrativ iar prin 

Sentința civilă nr.358/29 aprilie 2022 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul 

nr.391/95/2022, s-a anulat în parte hotărâre cu privire la punctele nr.15 (taxa de salubrizare) 

și nr.21 (taxa închiriere buldoexcavator) din capitolul VIII din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Berlești nr.49/26.11.2021, precum și cu privire la modalitatea de stabilire 

a Zonei A și Zonei B cu referire la satul Pârâu Viu din comuna Berlești, județul Gorj din 

tabelul prevăzut la Capitolul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Berlești 

nr.49/26.11.2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.49 din 27 octombrie 2022 s-a instituit taxa 

specială de salubrizare și s-a aprobat Regulamentul  privind implementarea și administrarea 

taxei speciale de salubrizare pe raza comunei Berlești, județul Gorj. Cuantumul taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contract de prestări servicii de salubrizare din 

comuna Berlești, județul Gorj, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea 

deșeurilor menajere stabilindu-se în sumă de  7,08 lei/persoană/lună. 

 Ca potenţiale riscuri cu privire la protecţia mediului sunt influenţele noxelor asupra 

stării de sănătate a populaţiei şi alunecările de teren.  

  În comuna Berlești principalele probleme/aspecte privind calitatea necorespunzătoare 

a aerului ambiental se referă la: poluarea generată de gazele de eşapament emanate de 

autoturisme, arderea vegetației uscate şi depozitarea ilegală de deşeuri rezultate din activităţi 

casnice.  

 Impactul asupra sănătăţii umane: efectele asupra sănătăţii umane sunt legate de  

nocivitatea gazelor de eşapament care conţin compuşi organici volatili, particule încărcate 

cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc). Aceste noxe împreună 

cu pulberile antrenate de pe carosabil pot provoca probleme respiratorii acute şi cronice, 

precum şi agravarea altor afecţiuni.  

Traficul rutier, generator al unor niveluri ridicate de zgomot şi vibraţii, precum şi fondul  

sonor permanent determină condiţii de apariţie a stresului, cu implicaţii uneori majore 

asupra stării de sănătate. 

 Impactul asupra mediului: gazele emise din trafic contribuie atât la creşterea acidităţii 

atmosferei, cât şi la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe şi/sau indirecte asupra 

tuturor componentelor de mediu (vegetaţie, faună, sol, apă). Prezenţa metalelor în gazele de 

eşapament afectează calitatea solului şi apelor, starea de sănătate a florei şi faunei.  

 Pentru protecţia mediului, în anul 2022  au fost alocată suma de 193 mii lei pentru 

finanţarea activităţii de salubrizare și canalizare, iar pentru lucrări de deszăpezire efectuate 

de pe raza comunei Berlești.  

 

 ILUMINAT PUBLIC  

 În acest domeniu de activitate s-a asigurat întreținerea și funcționarea rețelei de 

iluminat public stradal la parametrii normali de funcționare și continuarea extinderii rețelei 

de iluminat public stradal în toate satele comunei.   
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 CULTURĂ TINERET ȘI SPORT 

 În sprijinirea actului cultural a fost întocmită  Agenda culturală a comunei ca 

instrument de planificare și organizare a evenimentelor culturale care creează  oportunitatea 

păstrării obiceiurilor și tradițiilor strămoșești.   

 Prin HCL Berlești nr. 27 din 24 iunie 2022  s-a aprobat organizarea evenimentului 

”Zilele comunei Berlești ”, alocându-se  de la bugetul local suma de 40.000  lei . La 

eveniment au participat aproximativ 700 de persoane.  

 

AGRICULTURĂ 

 În domeniul agriculturii activitatea primăriei s-a concentrat și în acest an pe 

continuarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

agricole și forestiere.  

 A continuat activitatea de introducere a datelor în Registrul Agricol Național (RAN), 

care  constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea 

suprafețelor de teren si de evidenta a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, 

în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri – 

plăti directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal si zootehnic, inclusiv în 

sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurala, masuri de piața, precum si alte forme de 

sprijin finanțate din fonduri europene si din bugetul național. 

 Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui raza administrativ-teritoriala își are 

domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe 

baza de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al 

gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice 

datele se înscriu in registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal 

respectiv, însoțite de documente. 

 Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau in 

extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-

se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciara, după caz, potrivit 

prevederilor Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare. 

 Proprietarii de terenuri forestiere din comună au fost sprijiniți pentru asigurarea 

serviciilor silvice de  pază a fondului forestier,  proprietate privată a persoanelor juridice şi 

fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai 

mică sau egală cu 30 ha.   

 De asemenea, s-a acordat sprijin fermierilor activi care lucrează terenul agricol, 

indiferent dacă această persoană este proprietar pe teren sau arendaș pentru a depune  cererea 

unică la APIA pentru a beneficia de plățile directe și de măsurile compensatorii pentru suprafața 

de teren declarată. 

 În anul 2022 în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a demarat acțiunea de 

înregistrarea gratuită a imobilelor la nivel de sector cadastral, realizată din fonduri publice 

prin PNCCF (Programul Național de Cadastru și Carte Funciară). 

Pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte 

funciară, extrasele de carte funciară pentru informare sunt generate într-un interval de timp 

de ordinul minutelor.  

 Scopul programului este înregistrarea gratuite a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor 

funciare la nivelul unității administrativ teritoriale.  
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Acțiunea de înregistrare gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte 

funciară, are o importanță majoră pentru comunitatea locale și va continua și în viitor, pană 

la înregistrarea în cartea funciară a tuturor imobilelor din comună.  

 

 Obiective care vor sta în continuare în atenţia administraţiei publice locale 

pentru anul 2023: 

- Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Berlești, satele 

aparținătoare Bârzeiu, Berlești, Gâlcești, Lihulești, Pârâu Viu și Scrada, Județul Gorj” 

 - Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj;  

 - Construire Sală de educație fizică școlară, sat Lihulești, comuna Berlești, județul 

Gorj;  

 - Extindere rețea de canalizare și apă uzată menajeră în comuna Berlești, județul 

Gorj;  

 - Modernizare DS 10 Șoșoiești, comuna Berlești, județul Gorj;  

 - Modernizare DS 14 – Boierești, comuna Berlești, județul Gorj; 

 - Reabilitare, modernizare drumuri de interes local DC 27 , DS 2 , DS 3, DS 7, DS 8 

și DS 9, comuna Berlești, județul Gorj;   

 - Reabilitare, modernizare drumuri de interes local DC 27 A, comuna Berlești, 

județul Gorj;   

 - Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală Scrada, comuna Berlești, 

județul Gorj;  

 - Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Lihulești, comuna Berlești, 

județul Gorj;  

 - Reabilitare Școală Gimnazială Scrada, comuna Berlești, județul Gorj;  

 - Extindere și dotare Dispensar Medical Uman comuna Berlești, județul Gorj;  

 - Construire poduri în satul Bârzeiu , pe DC 27 , comuna Berlești, județul Gorj;  

 Prin urmare, este de menționat că mai sunt multe probleme ce trebuie soluţionate în 

comuna Berlești, dar apreciem că, în general, starea economică, socială si de mediu a 

comunei este corespunzătoare, administraţia publică locală reuşind să depăşească 

problemele importante cu care s-a confruntat comunitatea locală în anul 2021. 

  Precizăm că acest lucru a fost posibil datorită efortului colectiv al cetăţenilor, al 

consilierilor locali si al salariaţilor Primăriei, considerând că trebuie totodată sporite 

eforturile în vederea atingerii obiectivelor comunităţii si creşterea nivelului de bunăstare al 

tuturor cetăţenilor din comuna Berlești.  

 

 Data 18.01.2022 

P R I M A R, 
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