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RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE
MEDIU A
COMUNEI MOVILA-BANULUI, JUDETUL BUZAU

DOMNILOR CONSILIERI,
In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru
indeplinirea atributiilr stabilite de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea
544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public, in
sarcina primarului, va supun atentiei Raportul anual privind starea
economica, sociala si de mediu a comunei Movila-Banului, judetul
Buzau, pentru anul 2021 care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.
Date generale:
Preocuparea majora a primarului comunei Movila-Banului, judetul
Buzau, in anul 2021 ca de altfel pe toata durata scursa din actualul
mandat inceput in anul 2020, a fost cresterea economica si sociala a
comunei si cea a calitatii mediului din comuna.
Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate de
acesta pentru a fi adoptate de deliberativul comunei, s-au incadrat in
aceasta linie de crestere economica si sociala a comunei.
In exercitarea mandatului potrivit competentelor prevazute de lege,
in anul 2020 primarul comunei Movila Banului, in calitatea sa de sef al
administratiei publice organizata la nivelul acestei comune, a emis un
numar de 240 dispozitii, cu caracter normativ sau individual.
Dintre acestea, un numar de 16 dispozitii au fost emise pentru
convocarea Consiliului Local Movila Banului in sedinte ordinare,
extraordinare sau extraordinare, sau de indata adoptand un numar de 50
hotarari. Proiectele de hotarare care au fost supuse dezbaterii consiliului

local in cele 16 sedinte din anul 2020 au fost initiate de primarul
comunei cat si de consilierii locali.
STAREA CIVILA
In anul 2020 la nivelul comunei s-au inregistrat in registrele de
stare civila un numar de 15 certificate de nastere, din care 4 transcrieri, 11
duplicate si 0 act de rectificare, 8 certificate casatorie din care 2
inregistrate, 0 transcrieri , 1 certificat de casatorie rectificat si
5
duplicate certificate casatorie, 42 certificate de deces din care 31
inregistrate , 9 duplicate si 0 transcrieri.
Datele semnificative privind comuna sunt:
● reteaua stradala a comunei este formata din Drum
European DE 85 Buzau-Bucuresti,drumuri judetene , drumuri comunale
si nationale .
● comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie
electrica, retea de alimentare cu apa, retea de canalizare, iluminat public,
telefonie, cablu TV;
STAREA ECONOMICA
Activitatea economica a Comunei Movila Banului, cu ramurile sale
de baza, agricultura, comert, prestari servicii se inscrie in tendinta
generala de stagnare si usor regres datorata perioadei de pandemie de
COVID-19 din ultimul an(pierderea pietelor traditionale, pierderea fortei
de munca calificate, managementul defectuos, ritmul lent al privatizarii).
Pe fondul reducerii activitatii industriale, un procent redus al fortei de
munca a migrat spre sectorul privat ce desfasoara activitati in zona
sectorului comercial si al serviciilor. O mica parte din populatie a demarat
unele activitati economice pe baza liberei initiative.
Potentialul economic al comunei se intemeiaza pe resursele zonei,
respectiv:
- pajisti naturale – zootehnie,cresterea animalelor
- agricultura.
Starea economica a comunei Movila Banuluii, raportata la anii
anteriori, se incadreaza intr-o tendinta de dezvoltare moderata, ca urmare
a unor politici locale de atragere a investitorilor si a fondurilor
comunitare si de expoatare mai judicioasa a resurselor proprii.
Avand in vedere conditiile concrete ale comunei Movila Banului,
primarul comunei, in anul 2020 s-a preocupat pentru cresterea economica
a acestei unitati administrativ teritoriale.
Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locala are la baza
si o contributie proprie, a comunitatii locale, in anul 2020 s-a pus accent
pe colectarea resurselor proprii (taxe, impozite, etc.).

Realizarea bugetului local s-a facut in procent de 83,67.%, in anul
2020 , locuitorii comunei neavand surse de venit necesare si pentru plata
datoriilor catre comuna.
Deasemeni, tot pentru dezvoltarea urbanistica a localitatii s-au
finalizat lucrari pentru urmatoarele obiective:
-modernizarea principalelor drumuri din comuna prin asfaltare.
-realizare retea canalizare si statie de epurare de la nivelul Comunei
Movila Banului
- reabilitarea Caminului Cultural din satul Limpezis prin Compania
Nationala de Investitii
-finalizare lucrari Baza Sportiva in satul Movila Banului, judetul Buzau.
-realizare sistem de supraveghere video stradal la nivelul comunei Movila
Banului.
O preocupare majora a adminstratiei locale in anul 2020 a fost si
modul de aplicare a Legii 165/2013 privind inventarierea terenurilor
agricole ce a fost finalizat urmand ca suprafata aflata in rezerva comisiei
locale de fond funciar sa fie puisi in posesie proprietarii care au fost
aprobati in anexa 39 la Legea 1/2000 la despagubiri. Tot in domeniul
fondului funciar s-a realizat cadastrarea sistematica pentru tarlalele 19,
20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 in numar total de aproximativ
4900 imobile.
In ultima perioada in comuna Movila Banului s-a inregistrat o
scadere a numarului de animale din gospodariile populatiei din comuna.
Acest aspect se datoreaza preturilor mici oferite de procesatorii de carne
care achizitioneaza aceste materii prime de pe raza comunei.
STAREA SOCIALA
Ca urmare a conditiilor generale specifice Comunei Movila
Banului, rata somajului la nivel de comuna se mentine, in anul 2020 la
cote ridicate.
In ceea ce priveste zona analizata, in conditiile in care in ultimii 10
ani s-au construit locuinte individuale si sezoniere - case de vacanta, s-au
extins si modernizat locuintele existente inainte de 1990, putem trage
concluzia ca majoritatea proprietarilor cu domiciliul stabil in zona este
formata din familii cu venituri medii si mici (agricultori, mici
intreprinzatori, etc.).
Aceasta concluzie se impune si din numarul persoanelor
beneficiare de ajutor social de la nivelul comunei, in numar total de 270
de beneficiari.

De asemeni, pentru cresterea gradului de confort a locuitorilor
comunei, s-a reusit in anul 2020 realizarea retelei de iluminat public din
comuna Movila Banului, realizarea parcului comunal din satul Movila
Banului, realizarea reteei de canalizare din satul Movila Banului.
STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei Movila Banului, in suprafata
totala de 6732 ha, din care 5340 ha teren arabil 640 ha pasuni ,82 ha vii.

Pentru conservarea si protectia mediului in comuna, in anul 2020,
ca si in anii anteriori s-a reusit eliminarea unor depozite necontrolate de
gunoi menajer. Acest lucru a fost posibil prin angrenarea persoanelor
beneficiare de ajutor social, apte de munca din Comuna Movila Banului
dar si infiintarea unui serviciu de salubrizare in subordinea Consiliului
Local Movila Banului
De asemeni, pentru impiedicarea depozitarii necontrolate a
deseurilor menajere pe spatiul public sau in alte locuri de pe raza
comunei, s-au achizitionat si s-au amplasat containere pentru gunoi in
toate satele comunei, care sunt ridicate periodic si transportate la groapa
de gunoi.
Consider ca starea mediului in comuna este buna, pe viitor,
activitatea ce se va desfasura in sensul sporirii calitatii mediului fiind
aceea de constientizare a populatiei pentru mentinerea unui mediu curat,
pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru reciclarea
deseurilor refolosibile.
In perioda urmatoare cu ajutorul consiliului local vom cauta sa
luam masurile ce se impun pentru rezolvarea problemelor cetatenilor din
comuna Movila-Banului.
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