RAPORT ANUAL AL PRIMARULUI
privind starea economică, socială și de mediu a
comunei Berceni-Prahova, pe anul 2016
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În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, primarul: „prezintă consiliului
local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale".
Vă rog să-mi permiteţi să încep prin a prezenta câteva
elemente de conţinut privind autorităţile administraţiei publice
locale, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestora.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI
Consiliul Local Berceni este format din 15 consilieri aleși și
este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale şi îşi
desfăşoară activitatea în baza Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu
modificările şi completările următoare.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date
prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice
locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu
a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către
cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern
şi extern.
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Actuala componență a Consiliului local al comunei Berceni a
fost aleasă în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale,
la scrutinul din 5 Iunie 2016 și a fost validat prin HCL nr.45 din
25.06.2016.
Consiliul local îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe în plen,
ordinare sau extraordinare şi prin şedinţele comisiilor de
specialitate. În anul 2016 Consiliul Local s-a întrunit în 12 şedinţe
ordinare, 7 ședințe extraordinare, 6 şedinţe de îndată, unde au fost
dezbătute şi adoptate un număr de 145 de hotărâri. Aceste şedinţe
au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele
întâlnirea consilierilor în şedinţe pe comisii de specialitate.
Hotărârile consiliului local cu caracter individual au fost aduse
la cunoştinţa persoanelor vizate, hotărârile adoptate fiind publicate
pe site-ul comunei și comunicate Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, care nu a revocat sau retrimis
spre analiză niciuna din hotărârile consiliului local adoptate.
PRIMARUL COMUNEI BERCENI
Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice
locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Statutului aleşilor locali, aprobat prin
Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările următoare.
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
De asemenea, primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială
în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice
române ori străine, precum şi în justiţie.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii:
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a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în

condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) artibuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu
caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai
după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz. Astfel, în anul 2016
au fost emise un număr de 336 dispoziţii.

PRIMĂRIA COMUNEI BERCENI
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de
specialitate al primarului constituie, conform prevederilor art. 77 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Berceni,
structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la
îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului şi
soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.
Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de
către primar, compartimentele fiind subordonate direct acestuia,
viceprimarului sau secretarului, care asigură şi răspund de
realizarea atribuţiilor ce revin acestora, în condiţii de legalitate şi
eficienţă.
În organigrama anului 2016 au existat un total de 42 de
funcții publice din care: 11 funcţii publice ocupate şi 16 vacante, 5
posturi cu personal contractual ocupate și 8 vacante, 2 posturi de
demnitari (primar si viceprimar) și s-au alocat din bugetul local
2.962 mii lei, cheltuieli de personal ;
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BIROUL FINANCIAR CONTABIL
Biroul financiar contabil şi-a desfăşurat activitatea în anul
2016 cu un număr de 4 angajaţi și are rolul de a asigura
condiţiile necesare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale
(datorate de persoanele fizice şi juridice cu sediul sau cu
domiciliul în comuna Berceni) de natura impozitului pe clădiri şi
terenuri, a impozitului pe mijloacele de transport, pentru folosirea
terenurilor proprietate de stat, a taxelor de firmă şi publicitate, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum şi a debitelor
din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice şi tulburarea
liniștii publice, etc,
S-a urmărit ca impozitele şi taxele locale să fie stabilite
corect iar eventualele neconcordanţe să fie îndreptate, acest
proces fiind unul de durată, necesitând un volum mare de
activitate.
De asemenea, în cadrul Biroului financiar-contabil se
realizează evidenţa la zi a încasărilor din impozite şi taxe locale
precum şi descărcarea impozitelor debitelor în cazul plăţilor
efectuate prin intermediul atat al trezoreriei cat şi nu prin
casieria proprie. S-a urmărit în mod special execuţia bugetarăîncasarea veniturilor proprii care reprezintă principala sursă din
care se alimentează cheltuielile pentru realizarea obiectivelor
comunei.
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară o
permanenţă comunicare între serviciile de impunere persoane
fizice sau juridice şi cel de urmărire folosindu-se toate
instrumentele legale pentru recuperarea datoriilor de la
contribuabilii care nu şi-au achitat obligaţiile faţă de bugetul
local.
Faptul că mai există debite neîncasate, demonstrează că
mai sunt în continuare contribuabili fie persoane fizice, fie
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juridice, care nu reuşesc să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile faţă
de bugetul local.
Întrucât activitatea de urmărire şi executare silită
presupune măsuri ce afectează patrimoniul persoanei, în
vederea unei înţelegeri cât mai bune a măsurilor aplicate, se
oferă consiliere contribuabililor, precum şi alte informaţii utile cu
ajutorul cărora se poate evita aplicarea drastică a executării
silite. Consilierea oferita constă în arătarea dispoziţiilor legale
aplicate, vizualizarea dosarelor de executare şi în special a
titlurilor executorii constând în procese verbale de constatare a
contravenţiilor, indicarea măsurilor de executare ce vor fi
aplicate în cazul în care nu se vor conforma somaţiei de plată,
arătarea modului de stingere a obligaţiilor de plată, în cazul în
care suma achitată nu a stins toate creanţele fiscale datorate,
actele necesare şi procedura de urmărire în vederea clarificării
situaţiei fiscale incerte, s-a răspuns în scris la diferite solicitări
aparţinând contribuabililor persoane fizice sau juridice.
Nivelurile veniturilor pentru anul 2016 s-au stabilit în
conformitate cu actele normative în vigoare, avându-se în
vedere H.C.L 92/26.11.2015, hotărâre prin care s-a stabilit
menţinerea impozitelor şi taxelor locale la un nivel suportabil
pentru populaţie, urmărindu-se încasarea acestora într-un
procent mai ridicat. Realizările efective a veniturilor proprii a
căror urmărire şi încasare s-a făcut prin Biroul financiar-contabil:
-activitatea desfăşurată de către angajaţii de specialitate
din cadrul Biroului financiar-contabil, este nu numai o activitate
extrem de complexă dar şi foarte amplă ca volum şi are în
vedere verificarea în teren a respectării legislaţiei în vigoare
privind declararea bunurilor ce constituie baza impozabilă pentru
calculul impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea
obligaţiilor de plată datorate la bugetul locale de către
contribuabilii persoane fizice şi juridice.
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În anul 2016 activitatea biroului financiar-contabil în ceea
ce privește persoanele juridice, s-a concretizat în:
- total certificate fiscale emise – 932;
S-au acordat scutiri pentru un număr de 109 persoane fizice
încadrate în gradul I de invaliditate, accentuat sau grav,
veteranilor de război, văduvelor de veterani de război,
persoanelor care fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgență.
S-a continuat procedura de executare silită începută în anii
anteriori, s-au emis 251 titluri executorii noi însoțite de somații
urmând să se întocmească popriri, iar pentru contribuabilii cu
debite doar de natura amenzilor contravenționale să se inițieze
procedura de transformare a acestora în muncă în folosul
comunității.
S-a asigurat zi de zi emiterea chitanţelor pentru încasarea
cu numerar a impozitelor şi taxelor, informarea contribuabililor
despre impozitele şi taxele locale pe care le au de achitat.
Pentru anul 2016, Comuna Berceni, a avut un buget general
consolidat de venituri şi cheltuieli în sumă de 7.649.900 lei având
în componenţă următoarele bugete: -bugetul local detaliat la
venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri
şi articole de cheltuieli în sumă de 12.771.290 lei;
-bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de
20.000 lei;
Bugetul general consolidat este întocmit pe principiile
echilibrului bugetar. La partea de venituri se înscriu veniturile
realizate din impozite şi taxe locale de la persoanele fizice şi
juridice, sume defalcate din T.V.A. cote din impozitul pe venit
pentru echilibrare buget local, venituri din valorificare de bunuri,
venituri proprii realizate din diverse activităţi (închirieri,
concesiuni), taxe speciale, fondul de rulment, etc.
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La partea de cheltuieli se regăsesc cheltuielile publice
efectuate pentru rezolvarea problemelor de administrare şi
funcţionare ale comunei Berceni (administraţie locală, învăţământ,
sănătate, cultură, sport, reparaţii şi întreţinere străzi, investiţii).
La finele anului 2016, din execuţia bugetară a bugetului
local, se constată; -veniturile bugetului local prevăzute a se
încasa (conform bugetului de venituri şi cheltuieli) au fost în sumă
de 7.649.900 mii lei şi s-a încasat suma de 7.452.355 mii lei,
procent de încasare 97 % din care venituri proprii 4.305.000 mii
Iei şi încasat 4.234.839 mii lei.
-cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în
sumă de 12.771.290 mii lei şi s-a cheltuit la finele anului suma de
5.629.647 mii lei, în procent de 44 %.
Activitatea financiar-contabilă se bazează pe asigurarea de
resurse atât din bugetul local cât şi din transferuri de la bugetul de
stat pe gestionarea acestora, precum şi pe angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata a cheltuielilor, evidenţierea lor în execuţia
bugetară şi repartizarea angajamentelor bugetare, în vederea
încadrării plăţilor în limitele prevăzute în buget şi pe rectificarea
acestora în funcţie de veniturile şi de alocaţiile acordate conform
Legii nr.273/2006 şi Legii nr.500/2002-Legea bugetului de stat.
COMPARTIMENTUL
AGRICULTURĂ

CADASTRU,

FOND

FUNCIAR,

În anul 2016 au fost eliberate un număr de 12 atestate de
producător şi 12 carnete de comercializare, pentru care s-a făcut
verificarea în teren.
De asemenea, s-au eliberat adeverinţe necesare
proprietarilor de terenuri şi/sau animale de pe raza comunei
Berceni, dar şi a deţinătorilor de familii de albine.
Au fost înregistrate un număr de 167 documentaţii cadastrale.
Cetățenii au beneficiat gratuit de intabularea terenurilor aflate în
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extravilan (tarlaua T35 A347, T40 A367, T40 A365), un numar de
167 imobile fiind intabulate. Finanțarea obținută de comuna Berceni
de la ANCPI (contract de finanțare încheiat în luna August) a fost în
valoare 10.020 lei .
Pentru a veni în ajutorul cetățenilor care întâmpină probleme la
intabularea imobilelor care se află în zone care nu au plan parcelar
realizat cu stație digitală, comuna Berceni a început din anul 2016
contractarea prin licitație a firmelor specializate care să realizeze
aceste planuri. În acest sens s-a încheiat contract pentru
aproximativ 155 ha.
Datorită planurilor de a obține finanțări pentru realizarea unor
obiective de importanță majoră în comună, s-a început intabularea
tuturor obiectivelor din domeniul public, a drumurilor și terenurilor
vizate de aceste investiții. S-a încheiat un contract de prestări
servicii pentru intabularea a 27 obiective publice.
COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE
SOCIALĂ
Referitor la asistenţa socială, în anul 2016 au fost înregistraţi
în evidenţele Compartimentului de asistenţă socială şi protecție
socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, un număr de 46 titulari ai
ajutorului social. Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă (circa
58 %) primesc plata numai după efectuarea orelor de muncă lunare
în folosul colectivităţii locale şi după obţinerea vizei de la Agenția
Județeană Plăți și Inspecție Socială, trimestrial, unde sunt
înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi în căutarea unui loc de muncă.
Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru perioada
rece conform Legii nr. 416/2001 în anul 2016 se ridică la suma de
13.340 lei, pentru 46 de persoane.
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Tot pentru perioada sezonului rece au fost acordate ajutoare
pentru încălzirea locuinţei, altor persoane decât cele beneficiare de
ajutor social, astfel: 19 persoane au beneficiat de ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, în lunile noiembrie şi decembrie în
anul 2016 în cuantum de 1518 lei, pentru încălzirea locuinţei cu
gaze au fost diminuate costurile facturilor, pentru un număr de 3
titulari.
În ceea ce priveşte protecţia copilului, nu există situaţii de
abandon de copii ci dimpotrivă sunt familii care au luat în
plasament copii din alte localităţi.
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la nivel local,
este monitorizată de Compartimentul de asistenţă socială şi
protecție socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Activitatea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
se desfăşoară în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Prahova.
Astfel, în anul 2016 s-au primit la nivelul comunei următoarele
prestaţii sociale:
- alocaţii de stat conform Legii nr. 61/1993, republicată cu
modificările şi completările ulterioare - nr. beneficiari 66;
- alocaţii pentru susţinerea familiei - nr. beneficiari 32;
- indemnizaţii pentru creşterea copilului - nr. dosare 38;
- indemnizaţie de inserţie - nr. dosar 17
Persoanele adulte care necesită protecţie specială au
încadraţi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav.
În anul 2016 au beneficiat de asistenţi personali un număr de
16 persoane şi alte 35 persoane au beneficiat de indemnizaţia
cuvenită conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările ulterioare.

RAPORT ANUAL AL PRIMARULUI COMUNEI BERCENI – EC. COSMINA PANDELE

Pag 10

Cheltuielile înregistrate au fost în sumă de 690.297 lei din
care:
•

plata drepturilor salariale a asistenţilor personal - 356.513

lei;
plata indemnizaţiilor cuvenite persoanelor cu handicap –
333.784 lei.
•

COMPARTIMENT
POPULAȚIEI

STARE

CIVILĂ

ȘI

EVIDENȚA

În ceea ce priveşte evidenţa a persoanelor au fost primite şi
înregistrate un număr de 310 cereri pentru eliberarea adeverințelor
necesare cărţilor de identitate.
Au fost efectuate arondarea unor persoane pe secţii de
votare şi radiate din listele electorale persoanele decedate în
Registrul electoral şi listele electorale.
Pe linie de stare civilă au fost:
- întocmite un număr de 91 acte de stare civilă, din care: 4
acte de naştere, 35 acte de căsătorie, 52 acte de deces;
- eliberate un număr de 152 certificate, din care: 21 de
naştere, 58 de căsătorie, 73 de deces;
- operate un număr de 164 menţiuni pe actele de stare civilă
aflate la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
şi comunicate un număr de 96 menţiuni către servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau primării din judeţ
sau din ţară;
La nivelul comunei au fost înregistrate un număr de 592
vehicule şi radiate din evidenţă ca urmare a înstrăinării, casării,
scoaterii din circulaţie un număr de 291 vehicule.
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COMPARTIMENT POLIȚIA LOCALĂ
Potrivit art. 1 din Lege nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, cu
modificările şi completările ulterioare, poliţia locală se înfiinţează în
scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
La nivelul anului 2016 la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale din comuna Berceni au fost depuse un număr de 5
cereri privind soluţionarea unor cazuri cu caracter civil, din care 4
cazuri au fost soluţionate pe cale amiabilă, prin acordul părţilor, iar
1 caz, în care conflictele au fost majore şi a existat refuzul a cel
puţin uneia din părţi de aplanare a disensiunii, li s-a recomandat
rezolvarea litigiului în instanţa de judecată.
Dintre cele 5 de cereri formulate, la niciuna dintre acestea nu
s-au aplicat ca măsură contravenţională amenda conform
prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice, cu completările şi modificările ulterioare, republicată.
Conform Hotărârii de Consiliu Local nr 39/2015 s-au aplicat 7
amenzi contraventionale din care:
-6 amenzi comerț stradal
-1 amendă pentru depozitarea gunoiului în locuri nepermise
Bugetul în anul 2016 pentru Poliția Locală a fost de 153.686
lei, repartizat astfel:
• cheltuieli de personal – 129.175 lei;
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•

cheltuieli cu bunuri şi servicii – 24.511 lei.

COMPARTIMENT
URBANISM,
AMENAJAREA
TERITORIULUI
La acest compartiment nu există personal angajat, atribuțiile
fiind delegate unui alt angajat al instituției.
Au fost eliberate un număr de 120 autorizaţii de construcţie
după obținerea avizului Consiliului Județean Prahova şi un număr
de 100 certificate de urbanism.
Totodată, s-a participat la efectuarea unui număr de 29
recepţii la şi a unui număr de 5 recepţii la terminarea lucrărilor de
desfiinţare a unor construcţii.
COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI
Comuna Berceni este membră a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –
Prahova". Începând cu luna Ianuarie 2017 se face colectarea
deşeurilor de către SC Rosal Grup SRL care a preluat serviciul de
salubritate din comună.
În 2016 un număr de 1140 gospodării și 29 de societăți
comerciale au avut încheiate contracte de prestări servicii cu
societatea Servicii Ecologice Salubritate Prahova.
În anul 2016 s-a colectat o cantitate de 968,24 tone deşeuri
de pe raza comunei Berceni.
În data de 24.09.2016 s-a desfășurat o acțiune de voluntariat
de strângere deșeuri în cadrul proiectului național „Let’s do it
Romania” în parteneriat cu Asociația „Second Chance” și Școala
Gimnazială Comuna Berceni. În urma acestui proiect au fost
stranse 2,8 tone deșeuri din satele Berceni, Corlătești, Cătunu,
Dâmbu și Moara Nouă.
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CULTURĂ ŞI SPORT
Pentru a revitaliza folclorul coregrafic în comunitate s-a
încheiat un contract de prestări servicii cu maestrul coregraf
Dogaru Constantin (profesor coregraf Ansamblul Chindia Ploiești),
în acest fel înființându-se Ansamblul de Dansuri Populare „Mlădițe
din Berceni”.
În satul Corlătești s-a susținut colaborarea cu domnul
coregraf Sorin Petre (profesor coregraf Palatul Național al Copiilor
Ploiești) care alături de doamna învățător Stănescu Marilena
coordonează cu succes și rezultate deosebite Ansamblul Mugurii
Prahovei.
Sportul din comună este reprezentat de tradiția în badminton
de peste 25 ani cu rezultate notabile pe plan național și
internațional și de fotbal cu cele 2 echipe (Berceni și Cătunu).
Pe ramura sportivă badminton, în anul 2016 s-au organizat
în comunitatea noastră 3 competiții importante Cupa „Berceni”
inclusă în circuitul național și calendarul oficial al federației,
Olimpiada Regională Școlară și Cupa „Tino Ferrario”, toate
organizate cu sprijinul ACS Berceni, Școlii Gimnaziale Berceni,
Direcției Județene de Sport și Tineret Prahova și Federației
Române de Badminton.
În ceea ce privește fotbalul, echipa de la Berceni a activat în
Superliga B Județeană Prahova iar echipa de la Cătunu activează
în Liga B Județeană - Seria Mizil.
În 2016, prin Hotărârea Consiliului local Berceni s-a aprobat
inființarea Clubului Sportiv Comuna Berceni, pentru a putea susține
activitatea sportivă de performanță în comună.
6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Învăţământul de pe raza comunei Berceni se realizează prin
2 şcoli gimnaziale (Berceni și Corlatești), 1 școala primară (Moara
Nouă) şi 5 grădiniţe cu program normal (Grădinița nr.1 Berceni,
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Grădinița nr.2 Berceni, Grădinița Corlătești, Grădinița Moara Nouă,
Grădinița Cătunu) , structurate pentru anul şcolar 2015-2016, astfel:
Cadre didactice:
- 7 educatori titulari
- 16 învăţători calificaţi, titulari;
- 1 învățător calificat, suplinitor
- 30 profesori calificați, titulari
- 6 profesori calificați suplinitori
Copii învățământ preșcolar: 151;
Elevi ciclul primar: 322;
Elevi ciclul gimnazial:260.
Personal didactic auxiliar:
1 administrator financiar – 0,5 normă
1 secretar șef – 1 normă
1 bibliotecar – 0,5 normă
Personal nedidactic:
1 muncitor întreținere – 1 normă
1 fochist – 0,5 normă
6 îngrijitori – 5 norme
Bugetul alocat unităţilor de învăţământ în anul 2016 a fost de
2.718.000 lei, din care s-au cheltuit 2.366.002 astfel:
• plata drepturilor de personal – 1.964.036 lei;
• plata burselor – 36.976 lei;
• plata bunurilor şi serviciilor 347.054 lei (obiecte inventar,
reparații etc)
• ajutoare sociale – 17.936 lei.
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LĂCAŞURI DE CULT
În comuna Berceni există 4 biserici parohiale ortodoxe:
■ Biserica „ Sfântul Nicolae” din satul Berceni
■ Biseria „ Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru” din satul
Dâmbu
■ Biserica „ Buna vestire” din satul Moara Nouă
■ Biserica „ Sfântul Nicolae” din satul Corlătești
Situată pe teritoriul comunei Râfov-sat Goga, biserica
„Nașterea Maicii Domnului”, deservește și cetățenii satului Cătunu
deoarece în acest sat nu există lăcaș de cult.
Biserica din Corlatești este și monument istoric
reprezentând un real potențial turistic pe care comuna Berceni
dorește să-l valorifice, motiv pentru care se dorește identificarea
posibilelor finanțări externe pentru reabilitarea și consolidarea
acestui obiectiv.
În satul Dâmbu s-a început construcția în anul 2014 a
Bisericii „Sfântul Mina și Sfântul Alexie” pentru care comuna
Berceni a acordat sprijin financiar în valoare de 654.989 lei, iar în
satul Corlătești s-a început în 2015 construcția Bisericii „Sfântul
Ierarh Calnic de la Cernica și Pogorarea Duhului Sfânt” pentru care
comuna Berceni a acordat sprijin financiar în valoare de 347.666
lei.
Cu participarea părinților parohi s-au punctat evenimente
importante din viața comunității: Deschidere de an școlar, Ziua
Eroilor, Ziua Națională, Aniversarea Cuplurilor de Aur .
OPERATORII ECONOMICI
Pe raza comunei Berceni îşi desfăşoară activitatea operatori
economici, persoane fizice şi persoane juridice.
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Dintre operatorii economici importanți menționăm:
SC APAZOL TRANS SRL, SC DEROM TOTAL SRL, SC
SIGFOC SRL, SC MOBIL G&T SRL, SC ADEPLAST SA, SC
ALUSTEEL CONSTRUCT SRL, SC SWISSPOR SA, SC
ARGECOM SRL.
SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI ANIMALĂ
Dispensarele medicale umane
Pe raza comunei există două clădiri cu destinaţie dispensare medicale. Activitatea medicală este asigurată de 3
medici de familie (doi generalişti, un stomatolog) şi 2 asistenţi
medicali.
Există cazuri de îmbolnăviri datorate lipsei controlului medical
anual, pe care fiecare persoană trebuie să-l efectueze, pentru a
depista din timp boala, alimentaţiei proaste, deficitară în proteine,
dar bogată în grăsimi dar și unele cazuri de îmbolnăvire datorate
poluării existente în zonă.
Lipsa resurselor financiare le determină pe unele persoane
să nu facă unele investigaţii care le-ar fi de mare ajutor cu toţii
ştiind că este mai uşor să previi decât să tratezi.

Cabinet medical veterinar
În comună există un cabinet medical veterinar care are ca
obiectiv:
a) realizarea activităţilor sanitare-veterinare de interes
public naţional, prevăzute în Programul acţiunilor strategice de
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de
prevenirea transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia
mediului, aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei;
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b) efectuarea acţiunilor de depistare, imunoprofilaxie şi
combatere, susţinute financiar de către stat;
c) catagrafierea efectivelor de animale din gospodăriile
populaţiei;
d) apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii
de boli de la animale la om.
În anul 2016, comuna Berceni a achiziționat 2500
microcipuri în vederea înregistrării câinilor cu stăpân în Registrul de
Evidență al Câinilor cu Stăpân, Cabinetul Medical Veterinar dr.
Mușat Constantin implantând gratuit aceste microcipuri.
ORDINEA PUBLICĂ SI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Politia Naţională
Ordinea publică în comună a fost asigurată în anul 2016 de 3
agenti de poliţie din cadrul Postului de Poliţie al comunei Berceni iar
din Decembrie 2016 numărul acestora a crescut la 4.
În general locuitorii comunei sunt oameni paşnici şi au un
comportament civic raportat la norma juridică.
INVESTIȚII, PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2016
- Reparații Școala Corlătești
- Reparații drum Prelungirea Ghighiu în parteneriat cu
Consiliul Județean
- Reparații Școala Berceni
- Realizare 4 locuri de joacă (Berceni, Corlătești, Cătunu și
Moara Nouă)
- Dotare containere-vestiare la terenul de fotbal
- Curățenie generală în comună, cosire și defrișare vegetație
- Extindere alimentare cu apă strada Tineretului, Berceni
- Deblocare proiectului Inel de apă
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-Obținere finanțare pentru intabularea gratuită în cadrul
proiectului Cadastru general
- Reparații drum bretea DN1A (în zona Swisspor) și reparații
cap pod Corlătești prin parteneriatul cu CNADNR
- Achiziționare și montaj 5 foișoare din lemn pentru tineret
- Înființare ansamblul de dansuri Mlădițe din Berceni și
achiziționarea de costume naționale
- Înființare Club Sportiv Comuna Berceni
- Monitorizare loc de joaca și primaria Berceni
- Demararea intabulării tuturor instituțiilor publice în vederea
obținerii de finanțări
- Alimentare cu gaze strada Margaretelor și strada Școlii din
satul Moara Nouă
-Atribuirea de loturi de casă în satul Moara Nouă
-Sărbătorirea Zilei Eroilor și a Zilei Naționale
-Aniversarea a 50 de ani de căsnicie a a cuplurilor din
comună
-Activități de curățenie cu voluntarii din comună
-Modernizare rețele internet prin instalarea de fibră optică de
mare viteză la toate instituțiile publice
- Punerea în posesie a cetățenilor cu teren.

Prezentul raport reprezintă aplicarea principiilor autonomiei
locale şi demonstrează dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor
administraţiei publice locale, consiliul local ca autoritate deliberativă
şi primarul ca autoritate executivă, de a soluţiona şi de a gestiona,
în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă,
treburile publice, în condiţiile legii.
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