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 ROMÂNIA  
 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman 

Tel/fax: 0247440357; E-mail: primaria_Drăgănești_Vlașca@yahoo.com; web: www.DrăgăneștiVlașca.ro 
 

Nr………../…..03.2021 
R A P O R T  

cu privire la starea economică, socială și de mediu a comunei Drăgănești-Vlașca  
în anul 2020 

În vederea asigurării unei totale transparențe instituționale potrivit prevederilor art. 155, alin. (3) , lit. 
„a” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, primarul "prezintă 
consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu 
a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în 
condiţiile legii." 

Prin Dispoziția nr. 352 din 30 octombrie 2020 , primarul a delegat aceasta atribuție viceprimarului si 
ca urmare am mandatul de vă prezenta raportul la care am făcut referire mai sus. 

Raportul pentru anul 2020 a fost structurat astfel încât să ofere o privire de ansamblu, atât asupra 
activității autorității publice locale, cât și a localității Drăgănești-Vlașca . 

În domeniul economic  

La nivelul localității noastre există un număr de 2087 de gospodarii, pe baza mențiunilor din 
registrul agricol, din care: 

-1520 de gospodarii în satul Drăgănești-Vlașca  
-423 de gospodarii în satul Comoara 
-144 de gospodarii în satul Văceni . 
Principalele activități economice din comuna sunt agricultura, comerț, morărit - panificație si 

servicii, enunțate in ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri. 
În agricultură atât in sectorul privat, cât și în cel de stat se realizează programul privind înființarea, 

întreținerea si recoltarea culturilor, precum si valorificarea producției vegetale obținute. 
Suprafața totală a localității Drăgănești-Vlașca este de 10 489,68 ha. 
Terenul agricol este de 8 518 ha , din care: 

 Arabil-8186.16 ha 

 Pasuni-240.84 ha 

 Vii -61 ha 

 Gradini-30 ha 
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Terenul neagricol este de 1971.68 ha, din care: 
- păduri si alte terenuri cu vegetație forestieră-1145.13 ha 
- construcții – 391 ha 
-drumuri și căi ferate – 158,68 ha 
-ape și bălti – 226.93 ha 
-terenuri degradate și neproductive – 49.94 ha 

Structura culturilor, aferentă anului 2020, se prezintă astfel: 
-grâu- 2251.93 ha                                                                                                       
-triticale- 24.37 ha 
-porumb- 524.26 ha                                             
-rapita-1004.29 ha 
-floarea soarelui-1887.97 ha 
-orz-541.43 ha                                 
-ovăz-3.03 ha   
-câmpuri experimentale-65 ha 
-legume-25 ha 
-plante nutreț-569.59 ha 
-cartofi-5 ha 
-năut-340 ha 
-cicoare-185 ha                                     

La principalele culturi s-au obținut producții ,în medie, de 5000 kg/ha grâu, 5000 kg/ha orz, 2000 
kg/ha rapiță,  5000 kg/ha porumb boabe, 5000 kg/ha triticale și 2500 kg/ha floarea soarelui. 

În ceea ce privește numărul de animale crescute in gospodăriile populației și în fermele 
specializate situația se prezintă astfel: 
-bovine-148 capete, din care: 
 -60 de capete tineret sub 1 an 
 -40 de capete peste 1 an 
 -48 de capete peste 2 ani 
-ovine-200 capete 
-caprine-380 capete 
-porcine-3960 capete 
-cabaline-20 capete 
-pasari- 176027 capete din care 153 132 AT Grup si 22895 gospodarii 
-familii de albine-442 
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La nivelul autorității publice s-au eliberat 16 atestate de producător si s-au vizat alte 50 de atestate 
de producător eliberate în anii anteriori, iar de la Registrul agricol s-au eliberat 1546 de adeverințe din care 
174 adeverințe pentru APIA. 

La nivelul localității funcționează 7 societăți agricole. 
Pe raza localității au sediul social un număr de 98 de societăți comerciale. 
Alături de acestea există si alte societăți care deservesc populația dar care nu au sediul social in 

localitate. 
Piața comunală a fost deschisa zilnic producătorilor din localitate si din alte zone, excepție făcând 

perioadele impuse de starea de urgenta. 
Învățământul local  
Pe raza localității noastre funcționează 2 unități școlare cu PJ si anume Școala Gimnaziala 

Drăgănești-Vlașca  si Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca .  
Școala Gimnaziala Drăgănești-Vlașca  are in componenta 2 structuri si anume Grădinița de copii 

nr.1 Drăgănești-Vlașca  si Grădinița de copii nr.2 Comoara. 
La nivelul Scolii Gimnaziale Drăgănești-Vlașca  situația se prezintă astfel: 

Nr. Cadre didactice-27 
-titulari-19 
-suplinitori-8 
-calificati-27 (100%) 
-necalificati-0 
Didactic auxiliar-2 
Nedidactic-5 
Elevi:  
-total-323 
-prescolar-68 
-primar-148 
-gimnazial-107 
Număr clase si grupe:  
Grupe-4 
Clasa pregatitoare-  1 
I- 1    II- 1   III- 1   IV- 2      
V- 1   VI- 1      VII- 1     VIII-  2 
Cheltuieli 
-personal-salarii- 1748608 lei              transport-10466 lei 
-bunuri servicii-249583 lei 
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Combustibil: 
-lemne-61.92 mc 

Promovabilitatea – 98.44% 
Promovabilitatea Evaluarea Națională - 29 % 
La nivelul Liceului Tehnologic Drăgănești-Vlașca  situația se prezintă astfel: 

Nr. Cadre didactice- 23 
-titulari- 13 
-suplinitori- 10 
-calificati- 23 
Didactic auxiliar- 2      norme- 2,75      persoane- 2 
Nedidactic-  3 
Elevi: 
-total- 358 
Număr clase:-12 

IX-  1    X- 1     XI- 2       XII-  2     IX profesionala - 1, X profesionala- 1,  X FR - 1        SERAL- XI -1, 
XII- 1, XIII- 1  

Cheltuieli 
-personal-salarii-1527246 lei                             transport- 18483 lei  
-bunuri servicii-127177 lei 
Combustibil: 
-lemne-  26,25 mc  
-carbuni- 11 tone 

Promovabilitatea – 97% 
Promovabilitatea la bacalaureat- 15,22 % iunie-iulie;  -16,67% august-septembrie. 
Toți elevii care au participat la EN au fost înscriși la liceu. 
Obiectivul de investiții Grădinița cu program normal cu 4 Sali in comuna Drăgănești-Vlașca , județul 

Teleorman, finanțat prin PNDL 2, a fost finalizat si dat in folosința . 
Totodată proiectul pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere 

Școala Gimnaziala sat Drăgănești-Vlașca , comuna Drăgănești-Vlașca , județul Teleorman” a fost introdus 
pe Lista sinteza a subprogramului Unități si instituții de învățământ de stat aprobata prin Ordin MLPDA nr. 
3441/15.07.2020. 

Vechea școala din satul Văceni a fost reabilitata cu fonduri din bugetul local urmând reabilitarea 
localurilor școlilor din Comoara si Valea Alba. 
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Sănătatea 
Asigurarea stării de sănătate a populației se face prin 2 cabinete medicale individuale de medicina 

de familie, si unul de stomatologie. Aici își desfașoară activitatea 3 medici si 3 asistente. 
In comuna funcționează si 2 farmacii pentru medicamente de uz uman. 
In martie 2019 a fost depusa la CNI solicitarea de  includere in lista de sinteza a obiectivului de 

investiții "Înființare centru de permanenta in sat Drăgănești-Vlașca , str. Parcului, nr. 4, comuna Drăgănești-
Vlașca, județul Teleorman", urmând sa fie elaborata documentația necesara pentru realizarea obiectivului 
de investiții iar in urma discuțiilor cu reprezentanții CNI s-a decis realizarea unui nou spațiu , noul obiectiv 
de investiții fiind ”Desființare construcție existenta C3 si construire dispensar uman cu regim de înălțime 
P+1”. 

Cultura, cultele, activitățile sportive 
In afara unităților de învățământ , furnizarea culturii e realizata de biblioteca si de căminul cultural. 
Biblioteca are un număr de 17 591 de carti si periodice. 
Începând cu luna februarie 2017 postul de bibliotecar este vacant. 
La Căminul cultural activitățile desfășurate au fost puține in special vizionari de meciuri de fotbal. 
Proiectul  tehnic  pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare cămin cultural, sat 

Drăgănești -Vlașca, strada Carol I, nr.2, comuna Drăgănești -Vlașca, județul Teleorman” a fost depus la 
CNI pe 13 decembrie 2019, iar începând cu luna septembrie 2020 a intrat in procedura de licitație urmând 
ca in cursul anului 2021 sa înceapă lucrările de reabilitare. 

Activitatea sportiva s-a regăsit in scoli prin organizarea de concursuri sportive intre clase dar si prin 
prezenta echipei de fotbal a comunei in campionatul județean, Liga a IV-a. Activitatea echipei a fost 
suspendata ca urmare a pandemiei de COVID 19. 

De asemenea, pentru proiectul "Amenajare teren de sport in comuna Drăgănești-Vlașca, județul 
Teleorman" finanțat prin PNDR , prin intermediul GAL Câmpia Burnazului ,pentru care s-a semnat 
contractul de finanțare C 1920074A216033600272 / 4.04.2018,  s-au finalizat lucrările de execuție,  

Totodată s-a finalizat si obiectivul de investiții “Amenajare acces teren de sport in comuna 
Drăgănești-Vlașca , județul Teleorman”. 

 Instituțiile de cult au fost sprijinite prin acordarea unor materiale pentru mici reparații, cu sume 
alocate prin buget. 

In urma solicitării Parohiei Sf. Nicolae Drăgănești-Vlașca  s-a acordat sprijinul necesar depunerii 
solicitării de realizare a obiectivului de investiții “Reabilitare Biserica Sfântul Nicolae Drăgăneşti-Vlaşca si 
construire anexă socială și clopotniță in localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, județul Teleorman” la CNI, obiectiv 
care a intrat in etapa de achiziție a proiectării si execuției.  

Pentru a imbunatati accesul cetățenilor la informații in 7 noiembrie 2018 a fost accesat grantul 
“WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, in valoare de 15 000 euro pentru 
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montarea unui număr de 10 puncte de acces wifi in spatii publice. Acordul de grant având numărul nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU1-2018/005175-007308 a fost semnat in 19 decembrie 2018 cu termen de 
implementare 18 luni. In anul 2019 s-a semnat contractul de execuție lucrări cu Telekom fiind montate o 
parte din echipamentele necesare realizării rețelei de internet gratuit in spatii publice. Lucrarea s-a finalizat 
in 2020 cu puncte de acces la internet la Văceni, Comoara, Drăgănești-Vlașca ( școala, liceu, grădinița, 
piața, trecere CF,strada Constantin Brâncoveanu,intersecție DN6 cu Constantin Brâncoveanu, intersecție 
DJ 503 cu Pavel Voinea) . 

Ordinea publica si siguranța cetățenilor  
Ordinea publica este asigurata in localitate de către agenții Postului de Poliție Drăgănești-Vlașca 

in număr de 2 persoane si 4 paznici pe timp de noapte, angajați ai Primăriei Drăgănești-Vlașca . 
In perioada de referința lucrătorii Postului de Poliție Drăgănești-Vlașca  au constatat 55 infracțiuni 

astfel: 

 Furt-18 

 Furt din locuinta-5 

 Furt de pe auto-1 

 Furt de animale-2 

 Furt de pasari-2 

 Alte infracțiuni de furt-7 

 Furt din societati comerciale-1 

 Loviri sau alte violente-7 

 Violenta in familie-4 

 Distrugere din culpa-2 

 Violare domiciliu-1 

 Conducere auto fara permis-2 

 Abuz de incredere-1 

 Fals in inscrisuri-1 

 Taiere ilegala de arbore-1 
si 17 contravenții. 

Acest lucru este determinat de numărul redus de funcții in cadrul Postului de Politie Drăgănești 
Vlașca, de numărul mic de paznici comunali, de existenta unui număr mare de obiective economice si 
societati comerciale , de faptul ca localitatea este tranzitata de persoane străine pe DE 70 si DJ 503, de 
existenta unui număr mare de cetățeni  care nu au ocupații generatoare de venituri stabile. 

Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional, agenții postului de politie au organizat si 
executat diferite acțiuni ,urmărindu-se prevenirea furturilor din locuințele nelocuite, din cele situate la limita 
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perimetrului construit , adică izolate si locuite de persoane singure si in vârsta, potențiale victime ale 
infracțiunilor de furt. 

Pentru funcționarea Serviciului pentru Situații de Urgenta, prin buget au fost alocate  fondurile 
necesare cheltuielilor de personal dar si pentru bunuri si servicii. 

Alături de activitatea de prevenire a incendiilor s-a menținut in funcțiune autospeciala din dotare 
pentru intervenția la incendiile produse . 

Începând cu data de 6 octombrie 2017 funcționează un punct de lucru dotat cu o autospeciala de 
stingere a incendiilor si o ambulanta SMURD. 

Punctul de lucru al ISU AD Ghica a preluat atribuțiile SVSU Drăgănești Vlașca, serviciul fiind 
transformat in Compartiment Situații de Urgenta, protecție civila si PSI. 

Pentru siguranța cetățenilor din zona limitrofa  râului Câlniștea s-au efectuat lucrări de 
decolmatare, destufizare si de ridicare a malurilor in colaborare cu SGA Teleorman. 

Asistenta sociala  
Situația se prezintă astfel: 

 Ajutor social(legea 416/2001)-73 de solicitări din care 21 puse in plata 

 Ajutor incalzire-159  

 ASF-106 din care puse in plata 15 

 Cupoane gradinita-92 

 Ajutoare de urgenta-13 

 Ajutoare de inmormantare-0 

 Număr de anchete sociale efectuate-417 

 POAD-1094 

 Alocații copil- 35 

 Concedii creștere copil- 16 

 Persoane cu indemnizații de handicap-41 

 Asistenți personali-18 

 Masa calda-185 
La nivelul localității exista un număr de 498 de persoane beneficiare de protecție sociala. 
Evidenta populației 

Localitatea Drăgănești-Vlașca  are o populație de 3893 locuitori la 5 decembrie 2020 impartita pe sate 
componente astfel: 

 Comoara-408 

 Vaceni-228 

 Drăgănești-Vlașca -3257 
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La nivelul S.P.C.L.E.P. Drăgănești-Vlașca  s-au eliberat 892 de carti de identitate si s-au acordat 866 
de vize de stabilire a reședinței. 

Starea civila 
La nivelul compartimentului s-au întocmit următoarele acte: 

 Nastere-3 

 Casatorie-11 

 Deces-78 
si s-au eliberat următoarele certificate: 

 Naștere -33 

 Casatorie-21 

 Deces -107 
Totodată s-au realizat si alte lucrări ca: 

 Extrase de pe acte de stare civila-9 

 Comunicări de mențiuni pe marginea actelor de stare civila (in registrele de stare civila)-197 din 
care operate-144 si comunicate 53 

 Comunicări nasteri-3 

 Borderouri  decedati-32 

 Situații stare civila-40 

 Anexa 24-succesiuni-33 

 Transcrieri acte de stare civila-4 

 Comunicări notar-0 

 Schimbări de nume-0 

 Adrese-59 

 PV de însușire radiograme si îndrumări DEPABD-67 
Urbanism si amenajarea teritoriului 
In acest domeniu s-au eliberat  avize pentru racordarea la rețeaua de electricitate, avize pentru 

eliberarea de autorizații de construcții, certificate de urbanism si autorizații de construire/demolare. 
Serviciul de eliberare certificate de urbanism si autorizații de construire/demolare din cadrul 

primăriei a eliberat 33 de certificate de urbanism si 8 autorizații de construire/demolare. 
Totodată au fost recepționate 13 construcții. 
Proiectul național de cadastru gratuit a fost finalizat in ceea privește măsurătorile efectuate de 

specialiști a tuturor proprietatilor, cu excepția unui sector satul Comoara care nu face obiectul contractului. 
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Servicii publice  
Serviciile publice oferite de autoritatea publica executiva au fost: 
-furnizarea apei potabila 
-iluminatul public 
-salubritate  
In ceea ce privește furnizarea apei potabile, a fost înființat “Serviciul de Alimentare cu Apă, al 

comunei Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, având personalitate juridica, prin adoptarea HCL nr. 
49/31.08.2018. 

Conform organigramei serviciul are un sef serviciu, un contabil si 4 muncitori.  
In 2020 s-au livrat populației 176 470 mc de apa, o medie de 14 706 mc lunar si 483 mc pe zi, 

evidenta apei consumate fiind ținuta si de SGA Teleorman in baza abonamentului lunar. 
Exista un număr de 1118 branșamente din care 1030 cu apometre si 88 necontorizate. 
Pe baza contractului cu DSP Teleorman lunar se recoltează probe de apa care sunt analizate, 

astfel incat apa livrata populației sa fie buna de băut. 
Pentru extinderea rețelei cu apa a fost depusa la CNI documentația pentru proiectul "Extindere 

rețea de alimentare cu apa, comuna Drăgănești-Vlașca, sat Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman". 
Obiectivul de investiții a fost cuprins in Lista sinteza a subprogramului Fose septice, microstatii de epurare 
si sisteme de alimentare cu apa, aprobata prin Ordinul MLPDA 4184/25.11.2020. 

Legat de  serviciul de canalizare, a fost realizata documentația pentru obiectivul de investiții 
“Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere si stație de epurare in comuna Drăgănești-Vlașca , 
sat Drăgănești-Vlașca , județul Teleorman”. 

In ceea ce privește iluminatul public s-au înlocuit corpurile de iluminat defecte si s-au montat in 
continuare lămpi cu led .  Astfel la momentul de fata iluminatul cu led acoperă 90 %  din suprafața 
comunei. Pentru sărbătorile de iarna s-au achiziționat instalații luminoase cu led  care au fost dispuse in 
zona centrala a localității si in satele Văceni si Comoara. 

S-au făcut demersuri pentru înființarea rețelei de gaze la nivelul localității fiind depus proiectul, cu 
sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Programul Operațional Infrastructura Mare, 
POIM/859/8/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine , ”Dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze naturale in localitatile Drăgănești-
Vlașca ,Botoroaga si Mosteni ” la data de 31 decembrie 2020. 

In ceea ce privește curatenia localității si protecția mediului s-au desfășurat următoarele activitati: 
 s-au refăcut contractele cu firma de salubritate si s-au efectuat lucrări de reparații la 

mijloacele tehnice utile din dotarea primăriei. 
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 s-au organizat acțiuni permanente de desființare a depozitelor de gunoi haotice, de 
strângere saptamanala a deșeurilor de pe principalele artere de circulație, inclusiv din 
zona pădurilor Darvasi si Tufanii Grozii. 

 s-a efectuat lucrări de toaletare a copacilor din preajma arterelor rutiere DN 6 si DJ 503 si 
a străzilor localității. 

 S-a achiziționat o tocătoare hidraulica cu braț articulat pentru tăierea vegetației care creste 
pe marginea drumurilor. 

Începând cu luna septembrie 2020 costurile aferente ridicării gunoiului de pe raza localității au fost 
preluate de către primărie, cetățenii având obligația sa achite taxa speciala de salubritate . 

Drumurile  
Numărul total de străzi din localitate este de 125, din care in Drăgănești-Vlașca -78, in Văceni-20 si 

in Comoara-27 totalizând un număr de 55.1 km. 
Structura străzilor este următoarea Drăgănești-Vlașca -37,94(asfalt-3.8, pietruit-34.14), Văceni-6,4-

pietruit,  Comoara-10,76(0.4 asfalt, 10.36- pietruit). Lor li se adaugă si DC 18 asfaltat pe toata lungimea lui 
de 6.63 km. 

S-au realizat lucrări de reparații cu pietriș la drumurile din localitate, pe străzile din Comoara si 
Văceni .  
 A fost finalizat obiectivul de investiție ”Reabilitare DC 18 Drăgănești Vlașca-Comoara km 0+00-km 
6+635 si modernizare străzi in comuna Drăgănești Vlașca ,județul Teleorman” . 
 De asemenea a fost finalizat si proiectul “Realizare parcare auto in lungul DJ 503 km 38+924 – km 
39+002, in comuna Drăgănești-Vlașca , județul Teleorman”. 

Au fost depuse solicitări la CNI pentru următoarele obiective de investiții: 
-"Modernizare drumuri de interes local in comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman"-14 km 

 -"Modernizare străzi in satul Comoara, comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman "-1.5 km 
 -“Lucrări de asfaltare drumuri in comuna Drăgănești-Vlașca , județul Teleorman”-5 km (Valea Alba) 
 Au fost efectuate lucrări de reparații ale aleilor pietonale din zona centrala a localității atât de-a 
lungul DN6 cat si de-a lungul DJ 503. 

Bugetul local  
Veniturile bugetului local au fost in valoare de 15 960 976 lei si cheltuielile de 15 896 354 lei. 
Situația debitelor pe persoane fizice la începutul anului 2020 este următoarea: 

Nr.crt. Tip venit Debit 
lei 

1 Impozit teren extravilan-buget local 244951 

2 Impozit teren intravilan 129655 
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3 Taxa auto 136466 

4 Impozit clădiri 45610 

5 Paza  51610 

6 SVSU 9673 

7 Canalizare  1134 

TOTAL 619099 

 Situația încasărilor la sfârșit de an , cuprinzând si ramasite din anii anteriori, se prezintă astfel: 

Nr.crt. Venit Suma 

1 Iuminat public 85 

2 Paza  42592 

3 Amenzi  11504 

4 Impozit clădiri 57471 

5 SVSU 9155 

6 Taxa auto 89834 

7 Amenzi de circulație 23989 

8 Impozit teren extravilan 195221 

9 Impozit teren intravilan 128639 

10 Salubritate  2084 

Total  560574 

Taxe persoane juridice 
Debite total - 370328 

Nr.crt. Impozite si 
taxe 

Impozit clădiri Impozit teren 
intravilan 

Impozit teren 
extravilan 

Taxa mijloace 
de transport 

Taxa 
firma 

Total 

1 Încasări 127984 19588               135186 54901 1942 339601 

2 Ramasite  21220 2612 543 5900 452 30727 

Bugetul local aferent anului 2020 a fost aprobat de autoritatea publica locala deliberativa conform 
prevederilor legale. 

Activitatea autoritatilor publice locale 
Activitatea Consiliului Local Drăgănești Vlașca se concretizează prin desfășurarea unui număr de 

20 ședințe din care 12- ordinare, 1 - constituire, 2 –extraordinare si 5 indata  si adoptarea a 79 de hotărâri 
care s-au referit la: 

 Buget 

 Patrimoniu 

 Modificare contracte de concesiune sau chirie 
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 Desemnare reprezentanți in consilii de administrație 

 Alegere președinți de ședința 

 Validare mandate de consilieri locali 

 Gospodărire comunala si Protecția mediului 

 Investiții 

 Salarizare  

 Organigrama si stat de funcții instituție 

 Organizare licitații 

 Achiziții publice 

 Taxe si impozite locale 

 Etc. 
In anul 2020, primarul a emis 417 dispoziții cu privire la: asistenta sociala, salarizarea personalului 

din aparatul propriu si asistenților persoanelor cu handicap, acordare indemnizații pentru persoane cu 
handicap grav, efectuarea de muncă in folosul comunitatii, sprijin financiar pentru cetățeni aflați in nevoie, 
organizarea ședințelor de Consiliu local,  aprobarea comisiilor pentru diferite activitati, delegare atribuții 
instituționale etc. 

Alte activități desfășurate in cadrul compartimentelor din aparatul de specialitate al 
primarului: 

 elaborarea documentației pentru modificarea a 5 titluri de proprietate 

 înregistrarea a 52 contracte de vânzare cumpărare de terenuri  

 înregistrarea unui număr de 169 de contracte de arenda 

 organizarea unei singure licitații cu privire la închirierea unui teren ; 

 înregistrarea si soluționarea unui număr de 8 solicitări in baza legii 544/2001 

 atribuirea unui număr de 8399 numere de înregistrare. 
Activitățile desfășurate, in anul 2020, conturează tabloul privind starea economica, sociala si de 

mediu a localității noastre, având ca obiectiv permanent stabilirea unor noi direcții de acțiune pentru UAT 
Drăgănești-Vlașca , Consiliul local si Primar, astfel incat sa sprijine dezvoltarea comunitatii locale. 

 
Viceprimar, 

Pena Dorin Florentin       


