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Bugetul anului 2022 și lista de investiții
În anul 2022 ne-am propus o să avem un buget echilibrat și o listă de investiții
ambițioasă, pe lângă ample planuri de reabilitări de drumuri comunale și sătești și
îngrijirea unor școli:

Obiectiv

Stadiu

Înființare sistem de alimentare cu apă Brebu

Analiză tehnică și
răspuns finanțare din
Programul Anghel Saligny

Extindere sistem de alimentare cu apă Plaiul Nucului

Analiză tehnică și
răspuns finanțare din
Programul Anghel Saligny

Înființare sistem de alimentare cu apa Malu Roșu

Analiză tehnică

Construcție fosă septică Școala Plaiul Nucului

Procedură achiziție

Studiu SF stații de încărcare vehicule electrice

În lucru, finalizare iunie
2022

Construire teren sport în satul Lopătari

În lucru, finalizare 2022

Împrejmuire monument eroi Lopătari

Nedemarat

Achiziționare autogreder

Procedură achiziție

Achiziționare microbuz transport local

Procedură achiziție

Achizițonare remorcă auto

În lucru, finalizare iunie
2022

Achizițonare copiator color pentru Primărie

Finalizat

Achizițonare sisteme antiefracție școală

Analiză tehnică

Achiziționare sistem prelucrare lemn pentru Liceul
Tehnologic Lopătari

Finalizat
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Documentație PUG proiectare

Discuții ofertanți

Documentație topografică

În lucru

Documentație ortofotoplan

Finalizat

Alte obiective realizate:
-

-

-

La începutul anului am finalizat recepția unor ample lucrări de reabilitare drumuri
comunale și sătești afectate de calamități naturale în anul 2021 în valoare de
peste 1,000,000 lei
am demarat organizarea sărbătorii tradiționale „Pe Plaiul Nucului” ce va avea loc
pe 24 iulie 2022 după o pauză de doi ani
Am încheiat un parteneriat cu un ONG care ne-a ajutat să dotăm Biblioteca
Comunală cu echipamente electronice de lucru și am început să reamenajăm
spațiul interior
Am susținut echipele de dansuri locale prin participarea lor la concursuri
naționale, precum și organizarea de excursii școlare
Prin Consiliul Local am demarat valorificarea unor cantități de masă lemnoasă
pentru a completa veniturile proprii și a asigura investiții noi în viitor

Administrarea bunurilor comunei
Încă de anul trecut am început un amplu proces de inventariere a domeniului public și
privat al comunei pentru a-l putea pune mai mult în valoare. Pe lângă identificarea unor
terenuri am completat domeniul primăriei prin atestarea unor câteva noi de care este
nevoie pentru proiecte viitoare.
Ca și anul trecut, am acordat cetățenilor din Plaiul Nucului facilitatea de a pășuna gratuit
pe izlazul comunal din zonă, cu condiția întreținerii suprafețelor de către beneficiari. Am
început o analiză a contractelor de închiriere în curs, comisia special înființată pentru
acest lucru urmând să tragă concluzii destul de curând.
Pe partea de colectare taxe și impozite am continuat notificarea din timp a
contribuabililor, acordarea bonificației de 10% la plata în primele 3 luni ale anului și a
prezenței casierului în fiecare sat din comună. Situația la zi a colectării impozitelor și
taxelor pe anul curent, fără rămășiță, arată astfel:
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Debit

Încasat

Procent

CLĂDIRE

60.333,00 lei

30.723,00 lei

50,92%

INTRAVILAN

49.859,00 lei

32.453,00 lei

65,09%

EXTRAVILAN

157.610,00 lei

79.043,00 lei

50,15%

AUTO

263.045,00 lei

132.192,00 lei

50,25%

56.646,00 lei

30.126,00 lei

53,18%

1.946,00 lei

1.140,00 lei

58,58%

102.433,00 lei

13.820,00 lei

13,49%

43,00 lei

38,00 lei

88,37%

146.838,00 lei

50.000,00 lei

34,05%

AMENZI
CONCESIUNI
CHIRII
TAXĂ FIRMĂ
VÂNZĂRI BUNURI
TAXA TIMBRU
TOTAL

15.492,00 lei
854.245,00 lei

15.492,00 lei 100,00%
369.535,00 lei

43,26%

Proiecte pe termen lung
Anul 2022 este cel în care Ținutul Buzăului a fost recunoscut oficial ca Geoparc
UNESCO, o ocazie imensă pentru comuna Lopătari pentru a se dezvolta din punct de
vedere economic și turistic. Fiind una din comunele componente ale Ținutului Buzăului,
ne-am propus să beneficiem de această oportunitate prin marcarea oficială a unor
trasee turistice și sprijin pentru cetățeni în a-și înființa Puncte Gastronomice Locale.
S-au demarat de asemenea pentru prima dată eforturi de cadastrare sistematică în mai
multe sectoare cadastrale, inițiativă prin care cetățenii pot beneficia de cărți funciare
gratuite, în limita finanțării de 160,000 lei acordare de OCPI Buzău prin Programul
Național de Cadastru și Carte Funciară. O altă inițiativă a fost demararea lucrărilor
pentru realizarea Planului Urbanistic General, cartea de identitate a comunei care ne
poate ghida către o dezvoltare urbanistică armonioasă și în concordanță cu obiectivele
de dezvoltare pe termen lung.
Tot în acest an am început lucrul la Strategia de Dezvoltare Locală care va mapa nevoile
reale de dezvoltare cu oportunitățile de dezvoltare care vor fi disponibile începând din
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acest an.
Prin GAL Valea Slănicului am depus un proiect pentru a înființa un sistem de
supraveghere video la noi în comună - dacă va fi finanțat ne va ajuta să păstrăm
siguranța pe spațiul public al comunei, să veghem la curățenia din anumite zone și să
preîntâmpinăm unele incidente care pot apărea în lipsa unui astfel de sistem.
La final de Iunie 2022 se preconizează că vom avea vești despre cele 2 proiecte depuse
în Programul de Investiții Anghel Saligny - dacă vor fi finanțate, vor reprezenta cele mai
ample proiecte de dezvoltare pe care comuna noastră le-a avut:
-

Modernizare drum interes local între localitățile Luncile și Ploștina
Amenajare sistem de alimentare cu apă în localitățile Plaiu Nucului, Brebu și
înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Lopătari

În acest an am făcut pași repezi pentru înființarea unui Serviciu de Salubrizare propriu al
comunei, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru școala din Plaiul
Nucului și repararea gardului curții aceleiași școli. De asemenea continuarea
profesionalizării personalului din Primărie și continuarea îmbunătățirii fluxurilor de lucru
au reprezentat obiective constante în activitatea noastră.
Unul din proiectele strategice pe care am făcut progres în acest an este „Stații de
încărcare pentru mașini electrice în localitatea Lopătari” în cadrul Programului
desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu, obiectiv finanțat 100% din fonduri
nerambursabile și care va reprezenta un avantaj competițional major în dezvoltarea
comunei pe termen lung.

În încheiere
Raportul de față îl socotesc datoria mea morală de a aduce la cunoștința cetățenilor
activitatea desfășurată cu sprijinul angajaților Primăriei Comunei Lopătari și Consiliul
Local Lopătari în prima parte a anului 2022. Cred cu tărie că destinul unei comune nu
trebuie să fie legat de o singură persoană. Trăim în secolul 21, unul al principiilor
democratice, principii care trebuie să rămână fundamentul oricărei administrații locale
care vrea să facă performanță. De la bun început am investit în aparatul administrativ
din Primărie pentru a crește gradul de responsabilitate și implicare, pentru a putea oferi
servicii de calitate cetățenilor comunei și pentru a crea un exemplu de „așa da” în
administrația publică locală. Consider că am reușit să pun Primăria Lopătari pe alte
șine și că în urma mea rămâne în orice moment o echipă solidă, mai bine pregătită să
servească nevoile reale de la firul ierbii, dar concentrată în același timp pe identificarea
unor oportunități pe termen lung.
Primarul unei comune este temporar, iar puterea lui limitată - numai comunitatea
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dăinuie. Comunitatea decide ce fel de viitor dorește să aibă și în mâinile cui pune marea
responsabilitate a administrării patrimoniului complex construit de înaintașii noștri.

PRIMARUL COMUNEI LOPĂTARI,
Claudiu Constantin
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