ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIȚA
COMUNA VULCANA PANDELE
str.Principala, nr. 9
e-mail office@vulcanapandele.ro
RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE
Pentru anul 20l9, publicat in conformitate cu prevederile art.5,alin.(3) din Legea
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile
ulterioare.
COMUNA VULCANA PANDELE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
I. Profil organizațional
Comuna Vulcana Pandele este situată în județul Dâmbovița în partea de Nord-Vest a
județului Dâmbovița, fiind dispusă de o parte și de alta a râului Ialomița și străbătută la Vest de
pârâul Vulcana.Se învecinează cu :






La Nord-vest-Vulcana –Bai;
La Nord, Nord –Est – Branești
La Sud – Doicești
La Sud Vest - Șotânga
La Est- Glodeni
Comuna Vulcana Pandele are în administrație urmatoarele localitați: Vulcana Pandele,
Gura Vulcanei, Laculețe Gară, Toculești.

Prin extremitatea sa sud – vestică, aflată pe malul sâng al Ialomiței, comuna este
străbătuta de șoseaua națională DN 71care leagă Târgoviște de Pucioasa și Sinaia, precum și de
calea ferată Târgoviște-Pietroșița, pe care are o stație. Din drumul național, la Vulcana Pandele
se ramifică de șoseaua sa principală, drumul județean DJ712B care duce către valea Dâmboviței
și DN72A la Izvoarele.Pe malul drept al Ialomiței, comuna este străbătută de șoseaua sa
principală, drumul județean DJ712, care merge paralel cu cel național, pe celălalt mal al
Ialomiței, de la Pucioasa la Târgoviște
Primaria Comunei Vulcana Pandele,județul Dâmbovița ,este organizata si functioneaza
potrivit prevederilor Legii 21512001 privind administratia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare si a OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și în in conformitate cu
Hotararile Consiliului Local Vulcana Pandele privind aprobarea organigrarnei,a numarului de
posturi si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului.
Primarul,Viceprimarul,Secretarul comunei,împreuna cu aparatul de specialitate al
primarului constituie Primaria Comunei Vulcana Pandele, institutie publica cu activitate
permanenta care asigura ducerea la indeplinire a prevederilor Constituției,a legilor țarii,a

decretelor Președintelui Romaniei,a hotararilor Guvernului,a actelor emise de ministere si alte
autoritati ale administratiei publice centrale, a hotararilor Consiliului Judetean, a Consiliului
Local si soluționează problemele curente ale colectivitații.Asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale cetatenilor.
Aparatul de specialitate al primarului este alcatuit din funcționari publici și personal
contractual iar structura organizatorica cuprinde urmatoarele compartimente : -Financiar contabil
; Asistenta Sociala; Registru Agricol si Cadastru Imobiliar; Stare Civilă și Resurse
Umane,Achiziții-Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Situații de Urgență și Mediu,
Relații cu Publicul, Secretar General; Administrativ.
Primarul conduce activitatea primariei cu sprijinul viceprimarului si al secretarului
general.
Secretarul general indeplinește atribuțiile prevazute de Legea 21 5/2001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare și OUG 57/2019 precum si
alte atribuții stabilite de lege și coordonează compartirnentele prevazute in organigrama.
Funcționarii publici și personalul contractual colaborează permanent in vederea
indeplinirii in termen legal și de calitate a atribuțiilor ce intra in competența lor,precum si a altor
sarcini primite din parterea conducerii institutiei(respectiv primar,viceprimar,secretar).
Datele de contact ale institutiei:
Sediul : Str.Principala,nr.9 ;
Telefon 0245/708728
fax :0245/230340 ;
E-mail: office@vulcanapandele.ro


Corelare cu alte acte normative:

Hotararea nr.478/106.07, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr . 123 /2002 ;
Anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001.
II.POLITICI PUBLICE
Informații privind rezultatele implementarii strategiei de dezvoltare care a fost elaborata
pentru perioada 2015-2020,cu valoare de carta locală,orientată pe termen mediu si lung.
Strategia prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată,
concomitent cu dezvoltarea capacitații acesteia de a se adapta și a putea raspunde schimbarilor.

Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltări economice și sociale durabile care
să ducă pe termen lung la creșterea nivelului de trai al populației și poziționarea Comunei
Vucana Pandele pe un loc onorabil in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare.
 REFERITOR LA INVESTITII IN ANUL 2O19
Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii pentru a raspunde nevoilor actuale:
- au fost finalizate lucrarile la obiectivul “Modernizare strazi in
comunaVulcanaPandele” realizat cu fondurinerambursabileconcretizat in realizarea a 700 ml
drumuri betonate in intravilanul comunei. Valoarea finala a investitiei 372.337,93 lei la care se
adauga TVA 70.744,22 lei;
- au fost finalizate lucrarile la obiectivul ”Modernizarea sitemului de iluminat
public prin montare aparate cu led in comunaVulcana Pandele” realizat prin Programul National
de Dezvoltare Locala. Valoarea finala a investitiei este de 571.482,41 lei;
- S-a realizat extinderea retelei de apa potabila pe inca doua strazi din comuna
Vulcana Pandele, respective strada Nelu Ionita si strada Caplesti in valoare de 33.382,88
realizat din fonduri proprii;
- S-a realizat extindere retea de alimentare cu gaze natural pe strazile Siliste si
Valea Sticlariei in valoare de 56.147,77 lei realizata din fonduri proprii;

Componenta educatie
- S-au continuat lucrarile la obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere si
dotare Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele, judetul Dambovita”. Valoarea totala a investitiei
este de 7.215.112,43si se realizeaza prin fonduri guvernamentale prin Programul National de
Dezvoltare Locala conform contractului de finantare nr.3702/04.12.2017. Valoarea totala
decontata pana la decembrie 2019 pentru acest obiectiv este de 3.585.194,98 din care de la
bugetul de stat suma de 3.156.527,35 lei, iar de la bugetul local suma de 428.667,63 lei;
- S-au realizat reparatii la terenul de sport de la scoala Gimnaziala GuraVulcanei in
valoare de 57.199,73 realizat din fonduri proprii;
- S-au realizat reparatii la unitatile de invatamant din comuna in valoare de
154.665,32 lei realizate din fonduriproprii;
- S-a realizat un loc de joaca pentru copii in satul Laculete-Gara, pct pod Ialomita
in valoare de 50.414,15 realizat din fonduri proprii;

Sport si recreere
- Amenajare teren fotbal , punct pod Ialomita in valoare de 59.671,87 realizat din
fonduri proprii

III.Transparenta institutionala
Pentru a vizualiza Bugetul institutiei accesati acest link.

ACHIZITII PUBLICE –
I.

Lista contractelor incheiate in anul 2019

Situatia contractelor de achizitie publica incheiate in anul 2019
Nr.
crt
.

Denumire furnizor

Millenium Management
1
Sistem SRL

2 UP ROMANIA SRL

3 DANSOR SRL

4

DMI STUDIO CONCEPT
SRL

5 NORD TRANS SRL

6

MATEDAN CONSTRUCT
CONF SRL

Obiectul contractului

Valoarea
contractulu
i

Publicarea de catre
prestator in Ghidul
primariilor din Romania

598

ACHIZITIE
DIRECTA

4500,01

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii privind dansul si
reprezentatiile cu ocazia
martisorului

1200

ACHIZITIE
DIRECTA

Servicii de verificare a
proiectelor de structuri
portante: reabilitare,
modernizare, extindere si
dotare sc. gimn.VulcanaPandele

11900

ACHIZITIE
DIRECTA

Servicii de transport rutier
specializat de pasageri
Vulcana-Pndele Bucuresti

595

ACHIZITIE
DIRECTA

lucrari de reparatii
generale si renovare la Sc.
Gura-Vulcanei

38819,32

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii de prelucrare a
comenzilor de tichete
sociale pt.gradinita

Modalitate de
achizitie

7 MARCOVIR CONST SRL

serviciu de urmarire a
lucrarilor de constructii dirigentie de santier
(amplasare statii autobuz)

514,6

ACHIZITIE
DIRECTA

8 MARCOVIR CONST SRL

serviciu de urmarire a
lucrarilor de constructii dirigentie de santier
(ctr.8292/22,10,2018)

24975,72

ACHIZITIE
DIRECTA

9 ERISTAR LUCA SRL

lucrari de constructii de
statii de autobuz platforme betonate

34306,51

ACHIZITIE
DIRECTA

Achizitia de combustibili

39665,08

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii spalatorie auto si
vulcanizare

800

ACHIZITIE
DIRECTA

12 VIANET SRL

servicii de studii tehnice,
docum.th-economica pt.
lucrari de intretinere
asig.scurgerii apei,
reparatie gard, canivouri
carosabile, accese armate

5950

ACHIZITIE
DIRECTA

13 VIANET SRL

servicii de proiectare la
faza
PT+DE+CS+DTAC+DA
A - modernizare strazi

13818,41

ACHIZITIE
DIRECTA

14 SICAL SRL

modernizarea sistemului
de iluminat public prin
montare ap.cu led

11900

ACHIZITIE
DIRECTA

10 LUKOIL ROMANIA SRL

11

GEORGESCU GHE.MARIA
CLAUDIA II

ING PROIECT
15
MANAGEMENT SRL

16 DANSOR SRL

servicii de proiectare
(priect th+detalii exec,
docum obt AC, avize,
studiu topo, geotehnic

39270

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii privind dansul si
reprezentatiile - predare
lectii

12000

ACHIZITIE
DIRECTA

17

SUPPORT DIVISION
GROUP SRL

asistenta tehnica
INFOPRIM

7616

ACHIZITIE
DIRECTA

18

SUPPORT DIVISION
GROUP SRL

furnizare, livrare si
instalare licente

11900

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii de colectare,
transport si neutralizare a
cadavrelor si deseuilor de
origine animala

523,6

ACHIZITIE
DIRECTA

833

ACHIZITIE
DIRECTA

33382,88

ACHIZITIE
DIRECTA

476

ACHIZITIE
DIRECTA

40900

ACHIZITIE
DIRECTA

24 COGEIR SRL

lucrari pt intret curenta a
drumurilor prin asig
scurgerii apelor

300891,5

ACHIZITIE
DIRECTA

25 COGEIR SRL

ACT AD ctr3602

12167,36

ACHIZITIE
DIRECTA

595

ACHIZITIE
DIRECTA

19

ECO NEUTRALIZARE
GRINDASI SRL

20

COLUMNA FILM STUDIO
SRL

GALACTIC EUROFORT
21
SRL

22 EUROGUARD SRL

23

RIFANIA
DRUMCONSTRUCT SRL

26 NORD TRANS SRL

servicii de publicitate
lucrari de reparatii la
reteaua de aliment. Cu apa
potabila
dezinstalare
sist.supraveghere video
lucrari de reparatie si
renovare S.Gura-Vulcanei

serviciu de transport
scolar elevi

serv intocmire DTAC, DT
ISC - pod peste raul
Vulcana

23800

ACHIZITIE
DIRECTA

31750,01

ACHIZITIE
DIRECTA

3998,4

ACHIZITIE
DIRECTA

4760

ACHIZITIE
DIRECTA

serv masuratori camp
electromagnetic

755,65

ACHIZITIE
DIRECTA

lucrari de rep. A
drumurilor

38080

ACHIZITIE
DIRECTA

34 ADASA SRL

servicii transport agregate
cu autobasculanta

5712

ACHIZITIE
DIRECTA

35 MARCOVIR CONST SRL

serv de urmarire a
lucrarilor- dirigentie
santier -extindere retea si
bransam apa

1176,85

ACHIZITIE
DIRECTA

lucrari extindere retea si
bransam apa

23537,14

ACHIZITIE
DIRECTA

37 NITESCU I.STEFAN

SERV VERIF TH
PROIECT modenizarea
sist.de iluminat public cu
ap cu LED

500

ACHIZITIE
DIRECTA

38 PFA IONEL MARCEL

serv de supravegh a
lucrarilor - dirigentie
santier (modernizarea sist
de iluminat public)

1000

ACHIZITIE
DIRECTA

39 TOPOS SRL

servicii de cadastru si de
studii topografice

14637

ACHIZITIE
DIRECTA

27 VIANET SRL

28 UP ROMANIA SRL
29 UNIREA SCM
31 ADASA SRL

32

RADIOTELECOMUNICATI
I SA

33

MATEDAN CONSTRUCT
CONF SRL

36

GALACTIC EUROFORT
SRL

emitere voucher vacanta
curatare a materialelor
textile
servicii de transport
agregate min cu
autobasculanta

40

CENTRUL JUDETEAN DE
CULTURA DB

inchiriere scena mobila

2160

ACHIZITIE
DIRECTA

41

EXPERT VISION AGENCY
SRL

modificarea paginii web

600

ACHIZITIE
DIRECTA

joc de artificii

3927

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii culturale de zilele
comunei

16000

ACHIZITIE
DIRECTA

acordare servicii a unui
modul anual de utilizare
neexclusiva aplicatia
Regista

6545

ACHIZITIE
DIRECTA

sapatura manuala santuri
(decolmatare)

15850

ACHIZITIE
DIRECTA

42 CRUELLA COM SRL
43 SCHOLA ARTIUM SRL-D

45 AdWin SOFTWARE SRL

46

RIFGOL BETON ARMAT
SRL

47 NRG COMPANY SRL

modernizare strazi in
com.Vulcana Pandele

410150,52

ACHIZITIE
DIRECTA

ASOCIATIA
47 PT.INTERGRAREA
DEZVOLTARII DURABILE

abonament monitorul
fondurilor

271,97

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii de proiectare Pth
si DTAC, studiu
geotehnic, ridicare
topografica, docum
demolare si obt avize sediu posta

40000

ACHIZITIE
DIRECTA

Publicarea de catre
prestator in Ghidul
primariilor din Romania

798

ACHIZITIE
DIRECTA

11900

ACHIZITIE
DIRECTA

48

DMI STUDIO CONCEPT
SRL

Millenium Management
49
Sistem SRL

50 VIANET SRL

studii tehnice, DT ec asigurarea scurgerii apei rigola

ACANT ARHI-FORM
SUPPORT SRL

peoiect tehnic executie loc joaca

2251,48

ACHIZITIE
DIRECTA

52 MARCOVIR CONST SRL

serv de supravegh a
lucrarilor - dirigentie
santier (modernizarea
strazi)

6554,03

ACHIZITIE
DIRECTA

MATEDAN CONSTRUCT
CONF SRL

lucrari de reparatii
generale si de renovare a
acoperisului Sc. Gura
Vulcanei

29997

ACHIZITIE
DIRECTA

MATEDAN CONSTRUCT
55
CONF SRL

lucrari de reparatii
generale si de renovare
VOPSIRE a acoperisului
Sc. Gura Vulcanei

23552

ACHIZITIE
DIRECTA

56 SCM CAROL DAVILA

servicii medicale

4475

ACHIZITIE
DIRECTA

ING PROIECT
57
MANAGEMENT SRL

proiect th, DTAC, studiu
topo - racorduri individ de
canalizare

47600

ACHIZITIE
DIRECTA

RIGOL BETON ARMAT
58
SRL

lucrari intretinere asigurarea scurgerii apei rigole sat Toculesti

41888

ACHIZITIE
DIRECTA

59 VIANET SRL

Iintocmire DALI
reabilitarea si
modernizarea DC139

17850

ACHIZITIE
DIRECTA

60 ADASA SRL

servicii de transport

4165

61 ADASA SRL

servicii de transport

3332

62 ADASA SRL

servicii de transport

1428

63 ADASA SRL

inchiriere autogreder

3332

64 HSEQ CONSULTING SRL

formare profesionala

1390

51

53

ACHIZITIE
DIRECTA
ACHIZITIE
DIRECTA
ACHIZITIE
DIRECTA
ACHIZITIE
DIRECTA
ACHIZITIE
DIRECTA

65 AKRON SRL

dezinsectie si deratizare

619

ACHIZITIE
DIRECTA

66 SCHOLA ARTIUM SRL-D

servicii privind dansul si
reprez - ziua Dovleacului

3000

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii de capturare a
cainilor

3927

ACHIZITIE
DIRECTA

4473,92

ACHIZITIE
DIRECTA

300

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii de gazonare prin
insamantare

17844,65

ACHIZITIE
DIRECTA

studii topo - SALA DE
SPORT

1785

ACHIZITIE
DIRECTA

studiu geoth - sala sport

2500

ACHIZITIE
DIRECTA

2000

ACHIZITIE
DIRECTA

51547,23

ACHIZITIE
DIRECTA

5652,5

ACHIZITIE
DIRECTA

lucrari reparatii sala de
sport Sc Gura Vulcanei

11662

ACHIZITIE
DIRECTA

lucrari de reparatii si
renovare acoperis
gradinita

21397

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii medicale

5400

ACHIZITIE
DIRECTA

serv supraveghere lucraridirigentie santier imprejmuire tere

898,4

ACHIZITIE
DIRECTA

2708,95

ACHIZITIE
DIRECTA

67 HEREMY VET CLINIC

68

ACANT ARHI-FORM
SUPPORT SRL

69

MOCANU D.FLORENT
PFA

70

MATEDAN CONSTRUCT
CONF SRL

71 TOPOS SRL
72

GLODEANU GH STEFAN
PFA

73 ARHCON SRL
74

RIGOL BETON ARMAT
SRL

75

RIGOL BETON ARMAT
SRL

76

RIGOL BETON ARMAT
SRL

MATEDAN CONSTRUCT
77
CONF SRL
78 SCM CAROL DAVILA

79 MARCOVIR CONST SRL

80 PRO ACTIV SRL

serv DTAC, PT - executie
loc joaca - sat Laculete

publicare in ziar

DT PT - imprejmuire
teren fotbal
lucrari de intret si rep
teren sport Sc Gura
vulcanei
AC ADIT - executie
prelungire gard pe
verticala

livrarea de produse

81 ERISTAR LUCA SRL

servicii de intretinere si
reparatii pardoseli

82 ERISTAR LUCA SRL

ac aditional - turnare sapa

DMI STUDIO CONCEPT
83
SRL
MATEDAN CONSTRUCT
CONF SRL

84

85 DFS CENTER GRUP SRL
86 MARCOVIR CONST SRL
87 ROYALVIL SRL

9371,25

ACHIZITIE
DIRECTA

952

ACHIZITIE
DIRECTA

DTAC, PT - camera
tehnica gradinita Gura
Vulcanei

14994

ACHIZITIE
DIRECTA

servicii deszapezire

2380

ACHIZITIE
DIRECTA

50414,15

ACHIZITIE
DIRECTA

756,21

ACHIZITIE
DIRECTA

2856

ACHIZITIE
DIRECTA

3000

ACHIZITIE
DIRECTA

furnizare si montare loc
joaca
serv supraveghere lucraridirigentie santier -loc
joaca
inchiriere buldo pt
nivelare
serv dansuri si reprezent sarbatori de Craciun

88 DANSOR SRL

II.

Nr procese achizitii pe categorii

Tabel cu procesele de achizitii pe categorii pe anul 2019
NR.
Cod CPV
CRT
1
2
3
4
5

03121210-0
03419100-1
03451000-6
09134200-9
14211100-4

6 14630000-6
7 15842300-5
8
9
10
11
12

16311100-9
18143000-3
18424000-7
18934000-5
18936000-9

Denumire CPV
aranjamente florale
cherestea
Plante (Rev.2)
Motorina (Rev.2)
nisip natural
Zgura, zgura de metal, deseuri si
resturi feroase (Rev.2)
Dulciuri (Rev.2)
Masini de tuns iarba pentru peluze,
parcuri si terenuri de sport (Rev.2)
Echipamente de protectie (Rev.2)
Manusi (Rev.2)
sacose
Saci textili (Rev.2)

500
1430
425,44
33332
210

Numar
de
achizitii
2
1
1
1
1

5392
8352,99

4
1

2054,62
596,35
29,40
63,03
50,03

1
1
1
1
1

Valoare
(RON)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

22320000-9
22453000-0
22462000-6
22900000-9
24613200-6
30125100-2
30192150-7
30192153-8
30195800-0
30199792-8
30213100-6
30213300-8
30232110-8

26
27
28
29
30
31
32
33

31523200-0
31531000-7
31681100-4
31711140-6
32323500-8
32342412-3
32412110-8
34223300-9

34
35
36
37

34321100-4
34351100-3
34928400-2
34992200-9

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

35111200-7
35111300-8
37800000-6
39122100-4
39221200-9
39298700-4
39298900-6
39513100-2
39531000-3
39717200-3
39831210-1

49 42215200-8
50 42670000-3
51 43212000-2

Felicitari (Rev.2)
vinieta auto
Materiale publicitare (Rev.2)
Diverse imprimate (Rev.2)
artificii
Cartuse de toner (Rev.2)
ștampila
ștampila
Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)
Calendare (Rev.2)
Computere portabile (Rev.2)
Computer de birou (Rev.2)
Imprimante laser (Rev.2)
Panouri cu mesaje permanente
(Rev.2)
bec
priza auto pt remorca
Electrozi (Rev.2)
Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Boxe (Rev.2)
Retea internet (Rev.2)
Remorci (Rev.2)
flansa amortizor duster / rulmenti
flansa
anvelope
Mobilier urban (Rev.2)
Indicatoare rutiere (Rev.2)
Materiale de stingere a incendiilor
(Rev.2)
extinctoare
oua lemn
Dulapuri (Rev.2)
Vesela de masa (Rev.2)
trofee
Diverse articole decorative (Rev.2)
Fete de masa (Rev.2)
mocheta
Aparate de aer conditionat (Rev.2)
Detergenti pentru vase (Rev.2)
Utilaje de prelucrare a alimentelor
(Rev.2)
Piese si accesorii pentru masini-unelte
(Rev.2)
Buldozere cu lame orientabile (Rev.2)

1080
110,92
695,45
4204
3300
1462,18
203
144,53
484,87
210
3361,34
672,26
3209,24

2
1
2
9
1
2
1
1
1
1
1
1
2

10000
9
12,61
213,56
400
9915,96
12524,90
3967,22

1
21
1
1
1
1
1
1

151,28
1277,31
2500
267

1
18
1
1

1940
260,00
450,00
4579,82
5899,66
143,69
635,76
363,36
564,38
3109,24
1773

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

6081,35

1

1219,33
2400

5
1

52 43260000-3
53
54
55
56
57

43413000-1
43640000-1
44111400-5
44163100-1
44165100-5

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

44192000-2
44212240-3
44230000-1
44423000-1
44411100-5
44421300-0
44423450-0
44512000-2
44521110-2
45000000-7
45112100-6

69 45212130-6
70 45212290-5
71 45213311-6
72 45232100-3
73 45232151-5
74 45232453-2
75 45233120-6
76 45310000-3
77 45316110-9
78 45331100-7
79 45332000-3
80 45421000-4

Cupe mecanice, excavatoare,
incarcatoare mecanice cu lopata si
utilaje miniere (Rev.2)
3360
Malaxoare de beton sau mortar
(Rev.2)
801,30
Piese pentru excavatoare (Rev.2)
9868,90
var stins
84,00
teava
235
Furtunuri (Rev.2)
1297,4
Alte materiale de constructii diverse
(Rev.2)
3705,83
grinzi
227,1
Tamplarie pentru constructii (Rev.2)
6913
Diverse articole (Rev.2)
19917,52
Robinete (Rev.2)
121,29
Seifuri pentru bani (Rev.2)
601,68
Placute indicatoare (Rev.2)
3029,50
Diverse scule de mana (Rev.2)
65,55
broaste usa
25,21
Lucrari de constructii (Rev.2)
35223,60
Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)
13500
Lucrari de constructii de parcuri de
distractie (Rev.2)
42364,83
Lucrari de reparatie si de intretinere a
complexelor sportive (Rev.2)
43317
Lucrari de constructii de statii de
autobuz (Rev.2)
28999,98
Lucrari auxiliare pentru conducte de
apa (Rev.2)
23537,14
Lucrari de constructii de renovare a
conductelor de apa (Rev.2)
33382,88
Lucrari de constructii de canale de
scurgere (Rev.2)
288050
Lucrari de constructii de drumuri
(Rev.2)
410150,52
Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
9607,6
Instalare de echipament de iluminare
stradala (Rev.2)
448690,02
Lucrari de instalare de echipamente de
incalzire centrala (Rev.2)
3316,96
lucrari instalatii apa, conducte
canalizare
2800
usa tip termopan
672,27

1
1
3
4
1
3
2
16
1
30
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1

81 45453000-7
82 45520000-8
83 48611000-4
84 50112000-3
85 50112200-5
86 50112300-6
87 50116500-6
88 50342000-4
89 50413200-5
90 60130000-8
91 60181000-0
92 64216200-5
93 66516000-0
94 71220000-6
95 71241000-9
96 71322000-1
97 71322500-6
98
99
100
101
102
103

71328000-3
71330000-0
71332000-4
71335000-5
71351810-4
71354300-7

104 71520000-9
105 71631200-2
106 72212222-1

107 72212311-2

Lucrari de reparatii generale si de
renovare (Rev.2)
Inchiriere de echipament de
terasament cu operator (Rev.2)
Pachete software pentru baze de date
(Rev.2)
servicii reparare si intretinere auto
servicii intretinere auto
servicii de spalatorie auto si
vulcanizare
servicii vulcanizare
serv reparare echipam audio
serv reparare si intretinere echipam de
stingere a incendiilor
Servicii de transport rutier specializat
de pasageri (Rev.2)
Inchiriere de camioane cu sofer
(Rev.2)
Servicii de informare electronica
(Rev.2)
asigurare raspundere civila
Servicii de proiectare arhitecturala
(Rev.2)
Studii de fezabilitate, servicii de
consultanta, analize (Rev.2)
Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice (Rev.2)
Servicii de proiectare tehnica pentru
infrastructura de transport (Rev.2)
serv. verificare a proiectelor de
structuri portante
Diverse servicii de inginerie (Rev.2)
servicii de inginerie geotehnica
Studii tehnice (Rev.2)
Servicii de topografie (Rev.2)
Servicii de cadastru (Rev.2)
Servicii de supraveghere a lucrarilor
(Rev.2)
itp
servicii accesibilizare pagina web
Servicii de dezvoltare de software
pentru gestionarea documentelor
(Rev.2)

139149,43

6

2800

1

10000
84,04
492,47

1
1
2

672,27
210,08
250,00

5
1
1

198,00

1

1000

2

16300

5

2909,25
696

2
1

20251,6

4

35000

2

106613,45

3

21612,11

2

10.000,00
1000
2500
5000
1500
12700

1
2
1
1
1
2

29962,68
100,84
600

7
1
1

5500

1

108 72261000-2
109 77315000-1

110 79400000-8
111 79521000-2
112 79823000-9
113 80000000-4
114 80500000-9
115 80530000-8
116 85147000-1
117 85200000-1

118 90513000-6
119 90620000-9
120 90721600-3
121 90921000-9
122 90923000-3
123 92340000-6
124 98312000-3

Servicii de asistenta pentru software
(Rev.2)
Servicii de insamantare (Rev.2)
Consultanta in afaceri si in
management si servicii conexe
(Rev.2)
xerox
Servicii de tiparire si de livrare
(Rev.2)
Servicii de invatamant si formare
profesionala (Rev.2)
Servicii de formare (Rev.2)
Servicii de formare profesionala
(Rev.2)
Servicii de medicina muncii (Rev.2)
servicii capturare caini
Servicii de tratare si eliminare de
deseuri menajere si deseuri
nepericuloase (Rev.2)
Servicii de deszapezire (Rev.2)
Servicii de protectie impotriva
radiatiilor (Rev.2)
servicii dezinsectie
servicii deratizare
Servicii privind dansul si
reprezentatiile (Rev.2)
Servicii de curatare a materialelor
textile (Rev.2)

III.
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1
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10000
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1
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4500,02
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1
3

1390
9875
9570

1
2
2
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2520

1
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150,76

1
1
1

37660

6

3360

1

Achizitii realizate prin SICAP

Achizitiile realizate prin SICAP din totalul achizitiilor desfasurate pe parcursul exercitiului
anului 2019 au fost de 170 achizitii.

IV.

Durata medie a unui proces de achizitie publica pe categorii de achizitii
Durata medie a unui proces de achizitie pentru:
- Lucrari = 10 zile
- Servicii = 10 zile
- Furnizare = 3 zile

V.

Numarul de contestatii formulate la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor

Numarul de contestatii formulate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor pentru
anul 2019 a fost zero
VI.

Numarul procedurilor care au fost anulate sau sunt in curs de anulare
Numarul procedurilor care au fost anulate sau sunt in curs de anulare pentru anul
2019 a fost zero.

Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele
legate de achiziții publice)
În anul 2019 numărul de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost după cum
urmează :








74 dosare-transformare amenzi în muncă în folosul comunitații- câștigate toate
1 dosar- obiect- isolvența -în curs de judecare
1 dosar- obiect-pretenții-câștigat
2 dosare-obiect- contestatie la executare- pierdute
1 dosar- obiect-anulare act administrative(hotarare de consiliu)- in curs de
judecare
1 dosar- obiect- pretenții cheltuieli de judecata – in curs de judecare
1 dosar- obiect- uzucapiune – in curs de judecare

In toate cauzele mentionate au fost intocmite, promovate și susținute cu dovezi, absolut
toate cererile, precizarile, intampinarile și toate celelalte acte procedurale necesare si impuse de
legile in vigoare.
Organigrama institutiei :
Demnitari: 2









Primar-Radu Vasile .
Viceprimar-Neacșu Liana Andreea
Functii publice de conducere -1
SecretarGeneral-Dumitru Roxana
Functii publice de executie – 19
Functii contractuale de executie – 11
Functii publice de executie vacante – 1
Functii contractuale de executie vacante – 3

Concursuri organizate în anul 2019


Concurs pentru ocuparea functiei contractual de paznic – neocupat






Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie inspector superior compartimentul
achizitii-investitii – ocupat
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie inspector asistenr compartimentul
urbanism și amenajarea teritoriului – neocupat
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie inspector debutant compartimentul
situații de urgență și mediu – ocupat
Examen de promovare in grad professional superior celui deținut
Veniturile realizate de personalul angajat se regasesc pe site-ul instituției

RELATIA CU COMUNITATEA
Raport de activitate-Legea 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:
RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
Subsemnatul Danciu Simona responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările
și completările ulterioare, în anul2019, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în
urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că
activitatea specifică a instituției a fost:
Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2019:
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor
de interes public?
Suficiente
Insuficiente
2. Apreciați că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor
de interes public sunt:
Suficiente
Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției
dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
II. Rezultate
A. Informații publicate din oficiu
1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu,
conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?
Pe pagina de internet
La sediul instituției
În presă
În Monitorul Oficial al României
În altă modalitate: ....................
2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
Da
Nu
3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția
dumneavoastră le-au aplicat?
a) Publicarea pe siteul Primariei
b) ...............................................
c) ...............................................
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele
minimale prevăzute de lege?
Da, acestea fiind: ....................
Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?
Da
Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui
număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
..Centru de informare.
B. Informații furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de
informații de interes public

În funcție de solicitant
După modalitatea de adresare
de la persoane de la persoane pe suport
pe suport
verbal
fizice
juridice
hârtie
electronic
1
1

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituției
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările
ulterioare
f) Altele, cu menționarea acestora:solicitare contract de concesiune

Termen de răspuns

Modul de
comunicare

Departajate pe domenii de interes

Inform
ații
privind
Utiliz
2.
modul
Solic
area
Numă
Modu
de
itări
banil
r total
Soluți Soluți
l de
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de
Redirecț onate onate
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u
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nicare
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cheltu
e
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șit
ieli
compl
etc.)
etările
ulterio
are
1
1
1
1
3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în
termenul legal:
3.1. ...........-..............................
3.2. ............-.............................
3.3. .............-............................
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. .........-................................
4.2. ..........-..............................
Motivul respingerii
5.
Număr
Alte
Exceptat Informați
total de
motive
e,
i
solicită
(cu
conform inexisten
ri
precizar
legii
te
respins
ea

Utilizare
a banilor
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e,
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-

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii:
(enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):
......................-...................................................
6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
6.1. Numărul de reclamații administrative la
6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa
adresa instituției publice în baza Legii nr.
instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu
544/2001, cu modificările și completările
modificările și completările ulterioare
ulterioare
Soluționate
În curs de
Soluționate
În curs de
Respinse
Total
Respinse
Total
favorabil
soluționare
favorabil
soluționare
Nu este
Nu este
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
cazul
cazul

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

Costuri totale de
funcționare ale
compartimentului
-

7.1. Costuri
Sume încasate
Contravaloarea
Care este documentul care stă
din serviciul de serviciului de copiere la baza stabilirii contravalorii
copiere
(lei/ pagină)
serviciului de copiere?
-

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt
publicate seturi de date de interes public?
Da
Nu
b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției
dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de
interes public:

Un punct de informare
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la
informații de interes public:
Publicare site Primarie

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019

INDICATORI

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2019

3

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

3

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu

3

b. prin afisare la sediul propriu

3

c. prin mass-media

3

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de
acte normative

0

Din care, solicitate de:
a. personae fizice

-

b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

-

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru
primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost

1

desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite

-

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

-

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

-

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate înanul 2019 fără a fi obligatori
dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin
informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

-

B. Procesul de luare a deciziilor
1.Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

15

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu

15

b. publicare pe site-ul propriu

15

c. mass-media
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice
(exclusive funcţionarii)

10

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

-

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

-

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

-

7.Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate

-

b. vot secret

-

c. alte motive

-

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

15

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice

15

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată înjustiţie in 2019

1.Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului

-

b. rezolvate favorabil instituţiei

-

c. în curs de soluţionare

-

Informatii destinate cetatenilor comunei, conform legislatiei in vigoare.
Informatii despre atragerea de resurse in comunitate Comuna Vulcana Pandele este
membru al:
-Asociatiei Comunelor din Romania (AcoR), care este o organizație neguvernamentală și
apolitică înființata cu scopul de a reprezenta interesele autoritaților administrației publice locale
de la nivel de comună în relațiilecu instituțiile centrale, organismeke europene și internaționale.
Este printe cele 7 comune din județul Dâmbovița care face parte din G.A.L Valea
Ialomiței.
Este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița”care are ca
obiect de activitate reglementarea, înființarea, organizarea, exploatarea, monitorizarea și
gestionarea în comun a serviciilor de alimentare cu apa și canalizare pe raza componentă a
unităților administrative- teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de
investiții.
Comuna Vulcana Pandele este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul
Dâmbovița” care are ca obiect de activitate instituirea unor servicii de colectare, transport și
depozitare a deșeurilor produse prin grija unor operatori calificați, protejarea mediului și sănatații
umane în județul Dâmbovița și în județele înconjuratoare, care sunt afectate de contaminarea apei
și a solului, cauzate de practicile inadecvate folosite în prezent pentru deșeuri, îmbunatațirea
peisajelor din județ, conducând astfel la îmbunătațirea confortului populației și ajustarea creării
unei arii atractive pentru turism, reducerea volumului deșeurilor depozitate în folosul resurselor,
prin introducerea sortării și reciclării deșeurilor menajere, obținerea unor venituri ca surse a
bugetelor locale din reciclarea unei părți a deșeurilor(plastic, hârtie, sticlă,metal,etc.)

Comuna face parte și din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Civitas Târgoviște”,
asociație constituită în scopul realizării in comun a unor proiecte de dezvoltare în interes zonal
sau regional ori furnizării în comun a unor servicii publice locale de calitate eficiente.

