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Raport anual al Primarului Comunei Cocorastii Misii! pe anul 2019

R A P O R T  
privind starea economică, socială şi de mediu 

a Comunei Cocorastii Misii!

In conformitate cu prevederile ari 155 alin.3 lit.a din O.U.G 57/ 2019 privind 
codul administrativ,republicat cu modificările si completările ulterioare, primarul 
prezintă în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de 
mediu a unităţii administraţiv-teritoriale.
Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu 
interesele generale ale Comunei, pe baza atribuţiilor prevăzute în lege,respectând 
principiul transparenţei decizionale.
Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, spre îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de administraţia publică locală a comunei noastre, aplicarea Hotărârilor 
Consiliului Local, respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte 
acte normative.
Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând,bunăstarea 
cetăţenilor comunei, au fost obiectivele principale în anul 2019.
S-au urmărit: atragerea de investitori pentru dezvoltarea unei economii sănătoase; 
întreţinerea şi modernizarea continuă a domeniului public si
privat,întreţinerea,amenajarea zonei pietonale din comună, în limita bugetului local; 
acţiunile întreprinse de administraţia publică au fost cu scopul de a dezvolta 
componenta economica si culturală a vieţii cetăţenilor ; acordarea de ajutor financiar 
în acţiunile iniţiate de elevii, etc.Beasemeni s-a urmărit asigurarea dezvoltării 
condiţiilor de asigurare a unui serviciu sanitar eficient si de calitate, a condiţiilor de 
viata intr-un mediu curat cu un sistem de salubritate funcţional, cu condiţii de a face 
sport si mişcare in natura atat de darnica cu localitatea noastra.



DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A 
COMUNEI

Comuna are in componenta trei sate :

Denumirile aşezărilor/Numărul(Sate/subdiviziuni administrativ-teritoriale)Număr 
Locuitori
1 Cocorastii Mislii
2 Goruna
3 Tipăreşti

TOTAL- locuitori comuna- 3284 conform Institutului National de
Statistica

TERITORIUL ADMINISTRATIV

Suprafaţa totala - HA -  3435 HA
Suprafaţa intravilan existenta 613,88 HA conform PUG
Suprafaţa Agricola 1068 HA , din care:
Arabil 566 HA 
Păşuni 233HA 
Fanete 163 HA 
Vii 2 HA
Livezi si pepiniere 104 HA

RAPORT PRIVIND SINTEZA ACTIVITATII 
SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PE ANUL 2019

In indeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei de secretar general al comunei, 
prevăzute de Legea de organizare si funcţionare a administraţiei publice locale 
nr.215/2001 , cu modificările si completările ulterioare ,si ulterior prevăzute de 
OUG. NR.57/2019 PRIVIND Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare, in cursul anului 2019:

1.- am participat la cele 16 şedinţe de consiliu local convocate de către dl.primar, 
ocazie cu care am procedat la pregătirea acestor şedinţe, respectiv :
-elaborarea propunerilor proiectelor de hotarari iniţiate de dl.primar ;



- convocarea Consiliului local si comunicarea hotărârilor normative adoptate de 
către acesta Instituţiei Prefectului si spre popularizare la gazeta de strada si pe 
sitte-ul instituţiei;

- avizarea de legalitate a proiectelor de hotarare si a dispoziţiilor emise de 
primar, cu precizarea ca in anul 2019 niciun act normativ nu a fost atacat la 
instanţele de contencios administrativ ca fiind considerat ilegal;

- in anul 2019 au fost adoptate de către Consiliul local 90 de hotarari si au 
fost emise de dl.primar un număr de 202 dispoziţii.
2 - am asigurat coordonarea permanenta a compartimentelor privind : registrul 
agricol, asistenta sociala, relaţii publice , resurse umane, stare civila , unde 
asigur inlocuirea pe perioada cat titularul postului lipseşte de la serviciu 
(concediu odihna)

- in cadrul activitatii de “resurse umane”:
- am completat fisele posturilor ; am initiat rapoarte evaluare ; documentaţii 

avizare organigrama si stat de funcţii ;
- iniţiere dispoziţii stabilire incadrari personal din aparatul de specialitate al 

primarului, sau pentru promovare.
3 - am acordat audiente si consultaţii persoanelor fizice -permanent si fara 

incadrarea in programul initiat in acest sens, toate problemele fiind tratate cu maxima 
atentie si seriozitate, uneori acestea transformandu-se din discuţii simple in 
consultaţii juridice, pe anumite teme care interesau pe cetateni:

4. - am lucrat in colaborare cu unii specialişti topo la verificarea unor 
documentaţii in vederea realizării intabularilor pentru terenuri proprietatea comunei 
sau pentru corectări de planuri de parcelare privind terenuri proprietatea cetăţenilor;

5. am intocmit si inaintat documentaţii de corectare, rescriere sau eliberare titluri 
de proprietate către OCPI Prahova si respectiv Comisia Judeţeană de aplicare a 
legilor de fond funciar

6. - am intocmit documentaţii si proceduri privind aprobarea scoaterii la licitaţie 
pentru inchirierea unor imobile din patrimoniul comunei;

7. -am intocmit un număr de 33 sesizări pentru deschiderea procedurilor 
succesorale si inaintarea acestora la Biroul notarial;

8- In anul 2019, pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti s-au aflat un număr de 3 
dosare ,cu acţiuni introduse de persoane fizice avand in principal ca obiect al 
actiunii:fond funciar- acţiuni in constatare . Aceste dosare fiind gestionate de către 
secretarul general, in sensul iniţierii si depunerii in numele comisiei locale sau 
primăriei a intampinarilor sau concluziilor scrise, a răspunsurilor la interogatorii....

9- Am colaborat cu aparatul propriu din celelalte compartimente, la solicitarea 
acestora, in vederea realizării unei interpretări corecte a actelor normative si aplicării 
acestora in mod corespunzător.

10. Am răspuns in termen legal unui număr de 9 cereri sau sesizări ale cetăţenilor 
sau instituţiilor si am rezolvat deasemeni in termen orice alte solicitări, situaţii 
sosite in cursul anului 2019 din partea altor instituţii.



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI DE 
REGISTRU AGRICOL PENTRU ANUL 2019

Activitatea Registrului Agricol în anul 2019 s-a desfăşurat conform 
prevederilor legale privind modul de completare a Registrului Agricol.

La nivelul comunei există un nr. de 13 volume privind persoanele fizice cu 
domiciliul în localitate a câte 100 gospodării fiecare, 6 volume de moştenitori , 6 
volume de persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi şi 1 volum de persoane 
juridice.

Completarea acestora presupune înregistrarea datelor cu privire la: componenţa 
familiei; terenuri aflate în proprietate; identificarea pe parcele a acestor terenuri; 
modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii; suprafaţa arabilă 
situată pe raza localităţii; suprafaţa cultivată în grădinile familiale pe raza 
localităţii; ; suprafaţa plantaţiilor pomicole şi nr. pomilor pe raza localităţii, animale 
domestice la începutul semestrului; evoluţia efectivelor de animale în cursul anului , 
aflate în proprietate; utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de 
transport cu tracţiune animală şi mecanică , construcţii existente la începutul anului 
pe raza localităţii, atestatele de producător şi carnetele de comercializare 
eliberate/vizate, sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale 
înaintate notarilor publici, înregistrări privind exercitarea dreptului de preemţiune. 
înregistrări privind contractele de arendare şi contractele de concesiune, menţiuni 
speciale.

Având în vedere apariţia Hotărârii 218/2015 privind registrul agricol pentru 
perioada 2015-2019 şi a Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun MDRAP nr.480/11.08.2015. 
MADR 734/29.04.2015, MFP 1003/27.08.2015 şi INS 3727/25.06.2015 , s-au 
efectuat operaţiuni de înscriere, completare , modificare şi centralizare a dateloi 
tuturor poziţiilor de rol agricol.

In urma solicitării persoanelor fizice şi juridice, în anul 2019 au fost eliberate un 
nr. de 760 adeverinţe: pentru bursă şcolară , rechizite şcolare, deducere impozit, 
contracte cu SC Electrica SA, poliţie pentru cărţi de identitate, telefonie mobila, 
radieri auto, vanzari teren,carte funciară , ajutor social, alocaţie de susţinere 
familială.

Au fost eliberate 30 adeverinţe de subvenţii terenuri către A.P.I.A.
In anul 2019 s-au inregistrat un nr. de 1113 de: contracte de arenda cu S.C.

Agroteh Class HTH S.R.L. , acte adiţionale la contractele de arendă încheiate cu S.C, 
Agro Claas Tib-Oan S.R.L. şi contracte de comodat necesare obţinerii de subvenţii 
terenuri de la A.P.I.A., activitate ce presupune înscrierea contractelor în Registrul de 
evidenţă şi descărcarea acestora în Registrul Agricol.



Au fost eliberate 5 atestate de producător şi carnete de comercializare a 
produselor din sectorul agricol.

S-au întocmit documentaţii necesare în vederea constatării şi evaluării 
pagubelor produse de porcii mistreţi culturilor agricole, respectiv culturii de porumb, 
în urma unor sesizări depuse de proprietar.

S-au înregistrat şi operat un nr. de circa 300 de acte notariale cu privire la 
vânzări, donaţii şi moşteniri de suprafeţe de teren.

Au fost întocmite şi transmise în termenele prevăzute de lege situaţiile statistice, 
respectiv AGR 2A - Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2019 , AGR 2B -  
Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor şi pesticidelor. 
plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2019 ,R-AGR- Numărul poziţiilor 
înscrise în registrul agricol la începutul anului 2019 , Situaţia statistică a terenurilor 
la 31 decembrie 2018.

Au fost efectuate activităţi privind relaţiile cu publicul, consiliereaşi acordarea 
de sprijin celor care s-au adresat cu diferite probleme agricole.
Colaborarea cu celelalte servicii al primăriei în rezolvarea numeroaselor probleme 

curente şi colaborarea cu diferite instituţii : Direcţia Judeţeană de Statistică. 
O.C.P.I. , Direcţia Agricolă Judeţeană, Poliţia, Prefectura, S.P.C.L.E.P. Plopeni, s-a 
efectuat în bune condiţii şi în limita competenţei stabilite de conducerea Primăriei 
Cocorăstii Mislii.

5

RAPORT ACTIVITATE COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
ANUL 2019

Starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la moartea sau 
declararea judecătorească a morţii acesteia. Ea este determinată de anumite fapte 
juridice(evenimente) care se produc independent de voinţa omului, cum sunt 
naşterea şi moartea, precum şi de unele manifestări de voinţă făcute în 
conformitatea cu legea, cum ar fi: căsătoria, divorţul, recunoaşterea filiaţiei, 
schimbarea numelui.

Trebuie spus că exercitarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale oamenilor pot fi realizate doar în condiţiile existenţei actelor de 
stare civilă.

Având în vedere importanţa întocmirii actelor de stare civilă, am asigurat 
buna desfăşurare a activităţii în acest sens, actele de stare civilă fiind păstrate şi 
gestionate în condiţiile prevăzute de lege.

în cadrul acestui compartiment au fost înregistrate:

• 100 de radiograme, comunicări sau instrucţiuni D.J.E.P. PRAHOVA;



• 24 declaraţii de căsătorie;
• 33 decese;
• O naşteri - O adopţie /I transcriere;
• O cereri divorţ pe cale administrativă;
• 20 adrese primite de la instituţiile statului;
• 39 cereri pentru eliberare de duplicate;

în anul 2019 au avut loc:

- 24 căsătorii;
- 33 decese;
- O divorţuri;

Certificate de stare civilă eliberate:
30 certificate căsătorie, din care 7 duplicate;
20 certificate naştere, din care 20 duplicate;
45 certificate deces, din care 12 duplicate; 
au fost efectuate 70 menţiuni pe marginea actelor de stare civilă; 
au fost comunicate 60 menţiuni în vederea operării; 
au fost transmise 33 cărţi identitate către S.P.C.L.E.P PLOPENI; 

au fost efectuate operaţii periodice în Registrul Electoral Permanent; 
au fost communicate 60 buletine statistice către DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE 
STATISTICĂ PRAHOVA.

S-au îndeplinit şi alte atribuţii după cum urmează:
• în conformitate cu Ordinul nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării 

normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 
procedurilor disciplinare, s-a procedat la completarea formatelor standard 
de raportare trimestrială şi semestrială pentru monitorizarea respectării 
normelor de conduiă;

• au fost emise dispoziţii privind încadrarea cu contract individual de muncă 
a asistenţilor personali ai personelor cu handicap grav, dispoziţii privind 
încetarea contractelor individuale de muncă a asistenţilor personali, 
emiterea dispoziţilor privind prelungirea activităţii;

• au fost eliberate adeverinţe vechime în muncă pentru salariaţii instituţiei 
cât şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

• în conformitate cu prevederile H.G. NR.432/2004 — privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici, în vederea asigurării gestionării 
unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea 
carierei funcţionarilor publici, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, 
păstrarea, şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;



• au fost introduse datele noilor angajaţi şi modificările survenite asupra 
angajaţilor în REVISAL;

• au fost emise dispoziţii pentru acordare ajutoare de urgenţă şi indemnizaţii 
concedii odihnă persoane cu handicap grav;

• a fost asigurată corespondenţa şi menţinerea în ordine a documentelor din 
arhiva instituţiei;

• alte activităţi, în funcţie de necesităţile apărute pe parcursul anului.

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ANUL 2019

Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin 
programe, servicii de protejare a persoanelor, grupurilor sociale aflate în dificultate 
şi a celorlate măsuri menite să îmbunătăţească această categorie de persoane, este 
urmărită şi implementată de către persoanele angajate în cadrul biroului de 
asistenţă socială şi secretar, prin stricta colaborare cu primarul comunei.

Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate 
responsabil de asistenţa socială, aduc la cunoştinţă următoarele:
-beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, au fost în număr de 7 familii compuse din 14 membrii de familie. Aceste 
familii au beneficiat şi de ajutor pentru încălzirea cu lemne pe perioada sezonului 
rece.
-au fost depuse 14 cereri pentru obţinerea ajutorului social, din care au fost 
aprobate 14 dosare, ca fiind complete;
-au fost depuse 30 de cereri pentru acordarea alocaţiei de stat;
-au fost depuse 15 dosare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
- au fost depuse 37 dosare pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 
ani/stimulent inserţie;
- consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de 
plată, a situaţiilor centralizatoare;monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la 
munca in străinătate;

/V

- întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav care 
solicită acordarea indemnizaţiei sau asistent personal
-200 anchete sociale pentru Comisia de expertiză pentru persoane cu handicap;
-10 anchete sociale-divorţ cu copii;
-8 anchete sociale pentru copii internaţi în centre de ocrotire;
-10 anchete sociale pentru Poliţie, Judecătorie sau Tribunal;
- anchete diverse subvenţii;
-20fi.se observaţie vizita pentru copii cu părinţi plecaţi la munca in străinătate;
-20 fise identificare riscuri pentru copii cu părinţi plecaţi la munca in străinătate; 
-20 rapoarte de vizita pentru copii cu părinţi plecaţi la munca in străinătate;



-3 cârduri de parcare pentru persoane cu handicap (primit documentaţie, eliberare 
cârd);
-32 anchete asistenţi personali;
-s-au angajat un număr de 2 asistenţi personali pentru persoane cu handicap;
- întocmirea de anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării 
lor în instituţii pe perioadă determinată sau nedeterminată de timp — 5 anchete 
sociale
-s-a intervenit în colaborare cu specialişti din cadrul altor instituţii 
( Spital , Politie , medici de familie ) ori de câte ori au fost sesizate şi s-au 
identificat cazuri de tratamente inumane sau degradante aplicate persoanelor 
vârstnice .
• Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri, cuantum, suspendare, 
încetare, reluare plată ajutor social, ajutor încălzire):-30;
• Dispoziţii alocaţii pentru susţinerea familiei (acordare, modificare nr. membri si 
cuantum, suspendare, încetare, reluare plată): - 40;
- Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne (pentru două categorii de 
beneficiari: cei cu ajutor social si cei fără ajutor social), în perioada sezonului 
rece, consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de 
plată, a rapoartelor statistice -20 cereri pentru subvenţia de lemne.
-30 adrese diverse;
- Acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme şi ajutoare de 
înmormântare pentru deces - în cursul anului 2019 au fost acordate ajutoare .
- întocmirea de rapoarte psiho -  sociale pentru minorii care sunt redaţi în familie 
sau pentru menţinerea lor în instituţii de ocrotire, fişe de monitorizare pentru 
minorii aflaţi în dificultate, în vederea redării lor în familia de provenienţă sau 
luarea unei măsuri de protecţie — un număr de 5 rapoarte şi fişe de 
monitorizare.
Rapoarte şi sinteze întocmite şi transmise periodic:

• Raport statistic Legea 416/2001 (lunar)
• Situaţie Legea 416/2001 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (perioada 

noiembrie 2019-martie 2020;)
• Raport statistic persoane cu handicap (lunar)

In cadrul biroului de asistenţă socială s-au soluţionat şi o serie de alte 
probleme sociale iar prin implicarea mea directă, am reuşit să responsabilizăm 
persoanele beneficiare de ajutor social ,în reînnoirea periodică a actelor necesare 
la dosarul de ajutor social, cu respectarea întocmai a termenelor.

în cursul anului am avut o serie de acţiuni privind distribuirea alimentelor 
conform HG nr.600/2009, acţiune condusă de către viceprimar şi inspectorul cu 
atribuţii de asistenţă socială, s-au efectuat verificări privind veridicitatea datelor 
din declaraţiile depuse de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea cu lemne.

-evidenţa lunara a foilor de parcurs-pentru maşina marca Nubira aflată în 
dotarea instituţiei.



RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE PENTRU 
ANUL 2019 ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE URBANISM -

CADASTRU

Analizează documentaţiile prezentate de beneficiari si intocmeste certificatele de 
urbanism aflate in competenta de eliberare( locuinţe, branşamente, dezmembrări, 
alipiri), iar pentru altele intocmeste dosarul necesar pentru avizare din partea 
Consiliului Judeţean Prahova -Arhitect-Sef, si il trimite prin portalul SIUGRC. 
Analizează documentaţiile tehnice prezentate de beneficiari şi întocmeşte 
autorizaţiile de construire aflate în competenţa de eliberare ( locuinţe, branşamente, 
dezmembrări, alipiri), iar pentru altele intocmeste dosarul necesar pentru avizare din 
partea Consiliului Judeţean Prahova -Arhitect-Sef, si il trimite prin portalul 
SIUGRC.
Asigură transmiterea trimestrială si lunară a situaţiilor solicitate de instituţiile 
judeţene .
Asigura transmiterea lunara, trimestriala si anuala a ACC si LOC TR prin portal la 
Direcţia Judeţeană de statistica .
Exercită controlul în teritoriu privind respectarea disciplinei în urbanism şi îr 
construcţii, conform competenţelor din Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 50/1991, ca 
modificările şi completările ulterioare;
Urmăreşte în execuţie respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire eliberate . 
Participă la recepţiile la terminarea lucrărilor pentru construcţiile autorizate,incheie 
Procesele verbale si intocmeste Cerificate de atestare a edificării constructiiloi 
precum si avizele Administratorului de drum Local.
Constată, conform competenţelor din lege, infracţiunile şi contravenţiile în domeniul 
construcţiilor săvârşite de persoane fizice sau juridice, încheiesi procese-verbale de 
amendă şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor dispuse; 
întocmeşte răspunsurile la sesizările referitoare la probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului;
A

întocmeşte note de constatare la terminarea acţiunilor de control şi face propuneri 
pentru intrarea în legalitate;
întocmeşte adrese, către instituţii,persoane juridice sau fizice, Procese verbale de 
punere in posesie precum si documentaţii necesare depunerii la OCPI -Prahova, in 
scopul rezolvării diferitelor probleme ale cetăţenilor sau instituţiei;
Verifica lucrările depuse de topometristi pentru lucrările executate;

Execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea primarului comunei 
Cocorastii - Mislii

A .

In decursul anului 2019 s-au întocmit:
• 16 autorizaţii de construire plus 1 proiect de autorizaţie;
• 4 autorizaţii de demolare;



• 47 certificate de urbanism plus 6 proiecte de certificate;
• Corespondenţă internă şi externă
• Corespondenţă, situaţii şi trimiteri dosare prin portal SIUGRC
• Procese-verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de 

funcţionare
• Rapoarte statistice lunare cu privire la situaţia autorizaţiilor de construire 

eliberate,pe categorii de construcţii
• Raport statistic trimestrial cu privire la numărul de locuinţe construite, îe 

funcţie de stadiul execuţiei
• Raport statistic anual cu privire la numărul de locuinţe construite şi indicii 

caracteristici ai acestora ( suprafaţa construită, suprafaţa locuibilă, suprafaţa 
utilă, valoare, etc.)

Tot pe parcursul acestui an, au fost depuse un nr de 23 dosare cuprinzând 
documentaţia necesara vanzarii de terenuri in extravilan si s-au derulat lucrări ir 
cadrul contractului incheiat cu OCPI Prahova privind înregistrările sistematice 
pentru sectoare de teren aflate atat in extravilanul si intravilanul localităţii cat si 
pentru sectoare mixte.

In anul 2018,au fost deasemeni demarate lucrări privind refacerea unor planuri 
parcelare pentru care au fost puse la dispoziţia executanţilor lucrărilor de informaţii 
si documente in vederea desfăşurării acestei activitati si care au fost in desfăşurare si 
in anul 2019.
In decursul unui an , in cadrul compartimentului de urbanism,se solicita informaţii 
sau rezolvarea diferitelor probleme legate de urbanism,fond funciar sau limite de 
proprietate care necesita deplasarea pe teren si corespondenta in vederea clarificării 
acestora.

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI, SERVICIU 
ECONOMIC PE ANUL 2019

• Compartiment Buget-finante-contabilitate

MISIUNI :
- Fundamentarea , echilibrarea si urmărirea derulării bugetului Comunei Cocorastii 
Mislii;
- înregistrarea in contabilitate a elemenetelor de activ, a creanţelor si datoriilor, a 
plaţilor de casa si a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare 
precum si a tuturor documentelor pe baza carora s-au efectuat plaţi din bugetul 
general al comunei Cocorastii Mislii;



- întocmirea balanţei de verificare precum si a registrelor de contabilitate obligatorii;
- Verificarea si centralizarea dărilor de seama contabile a unităţilor finanţate din 
bugetul local;
- Elaborarea trimestriala a darii de seama contabile pentru comuna Cocorastii Mislii;
- Asigurarea bunei gestiuni financiare prin asigurarea legalităţii, regularităţii, 
economicităţii, eficacităţii si eficientei in utilizarea fondurilor publice si ir 
administrarea patrimoniului public.
- Identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respecta condiţiile de legalitate si 
regularitate si/sau, de incadrare in limitele si destinaţia creditelor bugetare si de 
angajament si prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public.

Având in vedere atribuţiile de serviciu si obiectivele stabilite pe anul 2019. 
compartimentul Buget-Finante-Contabilitate a realizat următoarele activitati:
-a fundamentat, estimat, propus si urmărit evoluţia bugetului general care s-a 
concretizat astfel:

- lei-
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-a supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a 
veniturilor si cheltuielilor bugetului general al comunei Cocorastii M islii, funcţie de 
termenul de incasare a veniturilor si de perioada de realizare a cheltuielilor;
-a propus spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului comunei 
Cocorastii Mislii;
-lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activitatii prin efectuarea 
deschiderilor de credite;
-a intocmit proiectul bugetului pe anul 2019 si estimarea bugetara pe anii 2020-2023; 
-a verificat si inaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul 
instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subvenţii;
-a verificat la termenele stabilite, situaţiile financiare trimestriale si anuale a 
instituţiilor cu finanţare din bugetul comunei Cocorastii Mislii 
-a intocmit situaţiile financiare trimestriale si anuale ale comunei Cocorastii Mislii 
la termenele stabilite de Direcţia Generala a Finanţelor Publice a judeţului Prahova;
-a urmărit prezentarea unei situaţii corecte a patrimoniului aflat in administrare si a 
efectuat inregistrarea plaţilor de casa si a cheltuielilor efective pe subdiviziunile 
clasificatiei bugetare, potrivit bugetului general aprobat;
-a urmărit ca plăţile efectuate sa se incadreze in creditele bugetare aprobate;
-lunar a evidenţiat in contabilitate drepturile salariale ale angajaţilor si a viramenteloi 
aferente;

In cadrul biroului financiar contabil este acordata viza de control financiar 
preventiv pe toate documentele din care pot rezulta obligaţii de plata, urmarindu-se 
existenta si corectitudinea tuturor documentelor justificative necesare pentru 
efectuarea plaţilor in condiţii de legalitate precum si organizarea evidentei si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Urmărirea angajării cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerciţiului bugetar, 
astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul 
angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate şi se vor plăti în exerciţiul bugetar 
respectiv. în scopul garantării acestei reguli se verifică permanent ca angajamentele 
legale, respectiv toate actele prin care instituţia contractează o datorie faţă de terţii 
creditori, să fie precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor 
necesare plăţii angajamentelor legale.

Această activitate asigură ordonatorul de credite că a angajat şi a utilizai 
creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, 
pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiei şi cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare.

Datorită evidenţei angajamentelor bugetare şi legale ordonatorul de credite
poate fi informat:
- asupra creditelor bugetare neangajate încă legal, situaţie din care rezultă că nu s-au 
realizat operaţiunile de efectuare a achiziţiilor (licitaţiile) şi/sau nu s-au emis de către 
compartimentele de specialitate contractele sau comenzile necesare realizării 
obiectivelor planificate,



- asupra creditelor bugetare angajate legal dar pentru care nu s-a efectuat nici o plată, 
situaţie care poate fi determinată de nerespectarea termenelor din contracte de către 
parteneri,
- asupra sumelor care au rămas de achitat în cadrul angajamentelor bugetare şi legale 
asumate.
Activitatea biroului a avut drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu 
respectă condiţiile de legalitate şi regularitate, şi/sau după caz de încadrare în limitele 
şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ai 
prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
Rezultate obţinute:

A

1. In anul 2019 nu s-au constatat operaţiuni care să nu întrunească condiţiile 
pentru a se refuza motivat, în scris,acordarea vizei de control financiar preventiv

2. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale a avut la 
bază în principal:
• Evidenţa angajamentelor bugetare, cu ajutorul contului 8066 “Angajamente 
bugetare44
• Compararea datelor din conturile 8060 “Credite bugetare aprobate44 şi 8066 
“Angajamente bugetare44 pentru determinarea creditelor bugetare disponibile care pol 
fi angajate
• Evidenţa angajamentelor legale, cu ajutorul contului 8067 “Angajamente legale41 
adică urmărirea tuturor contractelor şi actelor adiţionale întocmite în cadrul Primăriei 
Cocorastii Mislii.
• Evidenţa ordonanţărilor la plată prin urmărirea încadrării acestora atât în limita 
bugetului alocat, trimestrialitate,cât şi în angajamente legale (contracte, comenzi)
3. In cursul anului 2019 s-au întocmit şi verificat angajamente bugetare şi legale, atâl 
din bugetul local, taxe speciale, cât şi din alte surse pentru activitatea proprie a 
primăriei si a instituţiilor din subordinea Consiliului Local.

REFERITOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE, CU PRIVIRE LA 
INVESTIŢII

Strategia locală de dezvoltare a comunei COCORASTII MISLII pentru 
perioada 2014-2020, are în vedere o serie de linii strategice vizând infrastructura 
locală, soluţionarea problematicilor cu caracter social, educaţional, cultural, de 
sănătate, turism, etc, urmărindu-se o mai buna valorificare a resurselor locale, 
revigorarea tradiţiilor, dezvoltarea turismului, crearea/reabilitarea infrastructurii şi 
punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul 
înconjurător.
Investiţiile majore ale comunei Cocorastii Mislii, in anul 2019 au urmat celor din 
2018 si anii anteriori in sensul ca s-a dorit si continuat investiţiile si reabilitările in 
infrastructura drumuri.



Principalele cheltuieli pe achiziţiile de bunuri si lucrări de investiţii in 2019 au 
fost(cu TVA):

• înfiinţare grădiniţă cu program prelungit in com Cocorastii Mislii 
132.542,95Lei (lucrare)

• Reţea de canalizare si statie de epurare 34.933,52 lei(materiale)

• înlocuire conducta alimentare cu apa in comuna Cocorastii Mislii, jud Prahova 
9.520 lei(actualizare proiect)

• Proiect si execuţie trotuare 15.470 Lei(proiect ????)

• împrejmuire gard dispensar vechi 25.488,93 lei

• Modernizare drumuri satesti DS 514 614 si pod Solescu 829.840,65 lei

• înfiinţare sistem monitorizare video 41.055 lei

• Reabilitare rigole si podeţe 265.377, 25 lei (lucrare si materiale)

• Extindere reţea electrica 41.917,47 lei

• Accesorii buldoexcavator 14.756 lei

• Achiziţii spatii bus 10.510,32 lei

• îmbunătăţire sala festivităţii 4.845,08 lei

• îmbunătăţire camera oficiala 4.4590,48 lei

• Reabilitare zona pietonala in satul Cocorastii Mislii 243.012,74 
lei(materiale+lucrare)

• Dotare grădiniţei Goruna cu loc de joaca interior 69.542,37 lei

• Gard şcoala Cocorastii Mislii 6.393,10 lei

• Magazie sala festivităţi 38.191,78 Lei

• îmbunătăţire imprejmuire gard căminul Cultural Cocorastii Mislii 6.276,73 lei

• Reparaţii drum comunal DC9 536.402,96 LEI

• Extindere conducta str Liviu Haret 206 ml 9.535,72 Lei



• Refacere gard la sala de festivităţi 10.537,60 lei

• Reabilitare anexa căminul cutural Goruna 7.449,90 lei

• Reparaţie foraj 59.500 lei

• Reconditionare iluminat public 132.930,44 lei

• Instalaţie de incalzire termica 6.307 lei

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 
COMPARTIMENTULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Activitatea Compartimentului Impozite si Taxe Locale se concretizează ir 
principal in organizarea si asigurarea acţiunii de stabilire, constatare, urmărire si 
incasare a impozitelor si taxelor locale datorate de către persoanele fizice si juridice 
precum si alte venituri ale bugetului local, inclusiv a dobânzilor de întârziere, 
executarea creanţelor bugetare.

Situaţia realizării acestor obiective se concretizează prin următoarele atribuţii:

• Preia declaraţii fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren, mijloacele de 
transport in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice, a declaraţiei fiscale 
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate, declaraţie fiscala 
pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ;
• întocmeşte borderourile de debite si scăderi pentru toate impozitele si taxele 
datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice;
• Urmăreşte intocmirea si depunerea, in termenele cerute de lege , a declaraţiilor de 
impunere de către contribuabilii persoane fizice si juridice;
• Gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
• Tine evidenta tuturor persoanelor fizice si juridice supuse impozitelor si taxeloi 
locale, pe fiecare categorie de impozit in parte;
• Asigura aplicarea unitara a legislaţiei cu privire la impozitele si taxele locale; pune 
in executare toate impozitele si taxele ce fac venit la bugetul local prin emiterea si 
inaintarea borderourilor de debite, asigurând totodată inmanarea înştiinţărilor de 
plata către contribuabili;

• Urmăreşte, după fiecare termen de plata, debitorii persoane fizice si juridice, care 
înregistrează restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de 
recuperare a creanţelor bugetare in conformitate cu prevederile legale
• Analizează, verifica si prezintă conducerii instituţiei dosarele privind solicitări de 
scutiri impozite si taxe acordate veteranilor de război si persoanelor cu handicap gra\ 
sau accentuat si de persoanele încadrate in gradul I de invaliditate;



• Acorda bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale;
• Emite certificate fiscale cu valori impozabile,persoanelor fizice si juridice;
• Descarcă extrasele de cont pentru sumele achitate prin Trezorerie;
• Efectuează încasări in numerar de la contribuabili reprezentând impozite si taxe 
locale, prin emiterea de chitanţe din care un exemplar il înmânează contribuabilului, 
iar cel de-al doilea il păstrează si il indosariaza la sfârşitul zilei de lucru;
• Emit zilnic, la sfârşitul zilei de lucru borderourile de incasari pe tipuri de impozite;
• întocmeşte zilnic jurnalul de casa cu privire la incasarile zilnice si depun sumele 
incasate la Trezoreria Boldesti-Scaieni
• Efectuează plaţi reprezentând restituiri de sume;

Au fost intreprinse masuri de executare silita :

- Somaţii persoane fizice 167 193.636 lei
- Somaţii persoane juridice 8 8.175 lei
-Popriri persoane fizice 65 53.500 lei
-Popriri persoane juridice 2 3.973 lei
-Somaţii si popriri incasate persoane fizice 92 82.037 lei
-Somaţii si popriri incasate persoane juridice 
-Amenzi transformate in zile munca in

4 5.271 lei

folosul comunităţii 41 27.385 lei
- Transferat dosar la primăria, noului domiciliu 4 21.602 lei
- Certificate fiscale emise 407 ---------

Raport activitate audit intern- 2019

1.1. Identificarea instituţiei publice

Raportul de activitate prezintă modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de 
audit public intern la nivelul Comunei Cocor ostii Mis/ii cu sediul în Cocorastii Mislii 
str.Eroilor nr. 121 Jud. Prahova
Conducerea structurii de audit public intern este asigurată de către Domnul Mihalcea 
Vasile -  auditor superior, cu următoarele date de contact:

• Telefon: 0244/229030,0723490154
• Email primariacocorastiimislii@gmail.com / mihalcea.vasile@yahoo.com

în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Comunei Cocorastii Mislii se 
regăseşte un număr total de 2 entităţi publice (Şcoala gimnazială Cocorastii Mislii, 
S.C Apacoc Mislii S.R.L).

mailto:primariacocorastiimislii@gmail.com
mailto:mihalcea.vasile@yahoo.com


1.2. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată atât la 
nivelul structurii de audit public intern din cadrul UATCocorastii Mislii, cât şi la 
nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităţilor aflate în subordinea, în 
coordonarea sau sub autoritatea acesteia.
Raportul este destinat atât conducerii UATCocorastii Mislii, care poate aprecia 
rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât şi UCAAPI şi Curţii de Conturi a 
României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii de 
audit public intern.

1.3. Perioada de raportare

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării şi funcţionării 
structurii de audit public intern la data de 31 decembrie [2019 atât din cadrul 
UATCocorastii Mislii. cât si din cadrul entităţilor aflate aflateîn subordinea, m

5 5 "

coordonarea sau sub autoritatea UATCocorastii Mislii.
De asemenea, este prezentată activitatea de audit public intern desfăşurată de 
structura de audit public intern din cadrul UATCocorastii Mislii în cursul anului 
2019, cu respectarea cerinţelor minime de raportare solicitate de UCAAPI în cadrul 
formatului standard al raportului anual aferent anului 2019.

1.4. Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit intern 
din UATCocorastii Mislii. Persoanele implicate în acest proces, precum şi datele de 
contact aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume Prenume
|  1 ;  '  ;  j j :  • ;  g î  | | i  .  i ;

Funcţia
5

Telefon E-mail

1 Vasile Mihalcea Auditor
superior 0723490154 mihalcea.vasile@yahoo.com

- - - - -

1.5. Documentele analizate

Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate pe anul 2019 sunt:
- numărul rapoartelor anuale de activitate primite de la entităţile aflate în subordine:

Nu este cazul.
- documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern;

HCL Nr.2/28.01.2003 - privind infiintarea auditului intern

mailto:mihalcea.vasile@yahoo.com


intern UCAAPI Nr.PLR-DGRAviz de numire auditor 
36310/20943/08.10.2018

- documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern;
Plan strategic Nr.7072/08.11.2019 pentru periaoda 2020 - 2024
Plan audit public intern pentru anul 2020 si Referat de justificare a misiunilor de 
audit cuprinse în Planul de Audit Public Intern pentru anul 2020 nr.7072/08.11.2019

- documente referitoare la evaluarea activităţii de audit intern;
Compartimentul nu a fost evaluat in anul 2019.

- documente referitoare la realizarea misiunilor de asigurare;
1. Raport de audit nr. 1879/05.04.2019 „Aiiditarea contabilităţii elementelor de 
trezorerie”
2. Raport de audit nr.3952/08.07.2019 „Aiiditarea activitatii fmanciar-contabile a SC 
APACOC MISLII SRL”
3. Raport de audit nr.5425/12.09.2019 „Evaluarea sistemului de prevenire a 
corupţiei, 2019”
4. Raport de audit nr.7747/06.12.2019 „Auditarea inventarierii patrimoniului 
instituţiei”

- documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere;
Nu este cazul.

- documente referitoare la realizarea altor acţiuni;
In anul 2019 a fost realizata o misiune de audit public intern ad-hoc.

Partea a Il-a -  Prezentarea activităţii de audit public intern aferente anului 2019

II. 1. Planificarea activităţii de audit public intern

Data aprobării planului anual de audit public intern: 08.11.2019.
In anul 2019 au fost planificate un număr de 4 misiuni de asigurare.

II.2. Misiunile de audit public intern realizate

In anul 2019 au fost:
• planificate 4 misiuni toate fiind de asigurare;



• misiuni de evaluare planificate- nu este cazul;

• efectuate 4 misiuni de audit, toate de de asigurare;

• misiuni de evaluare efectuate- nu este cazul;

• gradul de realizare a planului de audit public intern 100%;
• numărul misiunilor de audit ad-hoc -  1;

• nu au existat dificultăţi întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public 
intern in anul 2019.

Constatări si recomandări formulate in fiecare domeniu de activitate:

1. Domeniul fmanciar-contabil

(Contabilitatea elementelor de trezorerie si Inventarierea patrimoniului)

Constatări cu caracter pozitiv :
• Pentru activitatea de control financiar preventiv entitatea are elaborata 

Procedura PO-FCB-03 Control financiar preventiv propriu, din 21.12.2016;
• Controlul financiar preventiv propriu a fost organizat in baza deciziei nr. 

51/15.03.2013, conform prevederilor anexei 1.2 la OMFP nr. 923/2014 ;
• Operaţiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu se inscriu 

in Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control fmanciai 
preventiv propriu intocmit in format electronic.

• Prin dispoziţia primarului nr. 165/09.11.2018 a fost constituita Comisia de 
monitorizare, coordonare si indrumare metologica a dezvoltării sistemului de 
control managerial si de implementare a standardelor de mananagement ir 
Primăria Cocorastii Mislii;

• A fost elaborat regulamentul de organizare si funcţionare a comisiei cu atribuţii 
de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltării 
sistemului de control intern managerial al primăriei comunei Cocorastii Mislii;

• A fost elaborat programul de dezvoltare al sistemului de control intem 
managerial al primăriei comunei Cocorastii Mislii, cod PS 14/F4 pentru anul 
2018;

• Conducătorul entitatii a elaborat la data de 31.12.2018 Raportul anual asupra 
sistemului de control intern/ managerial nr. 7897/28.12.2018;

• A fost elaborat Registrul riscurilor la nivelul compartimentului financiar 
contabil, COD PS 08/F3 ;

• Pentru activitatea de casierie si activitatea privind stabilirea modului de 
intocmire, editare si păstrare a Registrului de casa, entitatea a elaborat



Procedura pentru completarea registrului de casa PO-FCB-07, revizuita in 
31.12.2018, Procedura privind incasari si plaţi in numerar prin casierie PO- 
FCB-10, revizuita in 31.12.2018 ;
Registrul de casa se intocmeste zilnic in doua exemplare de către casierul 
unitatii, pe baza actelor justificative de incasari si plaţi, in ordinea efectuării 
operaţiilor;
La intocmirea registrului de casa se respecta conţinutul minimal obligatoriu de 
informaţii al formularului (denumirea entitatii, data intocmirii (zi/luna/an), 
sold precedent;
Activitatea de casierie este organizata conform prevederilor art. 6 din Decretul 
209/1976, astfel, spaţiul destinat activitatii de casierie, respectiv efectuarea de 
plaţi si incasari in numerar, este dotat cu mijloace tehnice de securitate (sistem 
de alarma, paza);

Plăţile efectuate prin casierie sunt justificate cu toate documentele aferente. 
Entitatea are elaborate, formalizate pe suport hârtie si aduse la cunoştinţa 
personalului responsabil:

• Procedura PO-FCB-12 Angajamente legale, ordonantari, propuneri de 
angajare a cheltuielilor, revizuita in 31.12.2018 

• Procedura operaţionala PO-06 privind intocmirea si inregistrarea in 
contabilitate a ordinului de plata, din 01.01.2014 

Facturile achitate prin ordin de plata au menţiunea „Bun de plata” si semnătură 
ordonatorului principal de credite;
Efectuarea plaţilor prin ordin de plata are la baza deschiderea de credite 
bugetare pe fiecare capitol si titlu de cheltuiala si a disponibilului existent îr 
conturile de disponibilităţi;
Ordinele de plata au ataşate documentele care atestă bunurile livrate, lucrările 
executate şi serviciile prestate din care reies obligaţii de plată (contract, 
comanda, referat de necesitate etc);
Beneficiarul sumelor este cel indreptatit potrivit documentelor care ateste 
serviciul efectuat. Suma inscrisa pe ordinele de plata este cea datorata 
beneficiarului;
Facturile ataşate ordinelor de plata sunt inregistrate prin Registratura entităţii, 
iar ordinele de plata sunt inregistrate in Registrul de evidenta al ordinelor de 
plata intocmit manual;



Entitate a emis un act de decizie administrativa, decizia nr. 129/12.09.2016, 
prin care s-a desemnat persoana si inlocuitorii acesteia care sa aiba atribuţii pe 
linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale; 
Evidenta angajamentelor bugetare şi legale se conduce prin conturile 
extrabilantiere pe tip de buget, capitol, subcapitol, titlu, articol si alineat 
conform clasificatiei funcţionale si a celei economice ;
Entitatea a elaborat, formalizat si adus la cunoştinţa personalului implicai 
Procedura PO COD 12 privind intocmirea si utilizarea cecului de numerar, din 
01.01.2014;
Filele CEC pentru ridicare de numerar sunt completate corespunzător conform 
modelului cuprins in Anexa 1 la Ordinul nr. 1801/2014 privind modificarea 
Ordinului nr. 1801/ 1995;
Filele CEC poarta doua semnaturi: conducătorul compartimentului financiar -  
contabil si persoana cu atribuţii în efectuarea plăţii;

Activitatea de inventariere este cuprinsa in ROF in cadrul Biroului fmanciar- 
contabil;

Pentru inventarierea patrimoniului exista elaborata procedura PO-FCB-17 
privind inventarierea elementelor de activ si pasiv;

In vederea efectuării inventarierii, şeful biroului fmanciar-contabil a 
intocmit Referatul nr. 7048/22.11.2018 prin care solicita desemnarea 
comisiilor privind inventarierea patrimoniului;

Primarul comunei a emis dispoziţia nr. 177/03.12.2018 in vederea 
inventarierii patrimoniului;

înainte de inceperea operaţiunii de inventariere comisiile de inventariere an 
procedat la solicitarea unei declaraţii din partea gestionarilor răspunzători de 
gestiunea bunurilor;
Toate bunurile ce au fost inventariate s-au înscris în listele de inventariere; 
Inventarierea terenurilor si a clădirilor s-a efectuat pe baza documentelor care 
atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii: titlu 
de proprietate, Hotarari ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate, Hotarari ale Consiliului Local, Ordin al prefectului privind trecerea 
in proprietatea privata a comunei a suprafeţei de islaz;
Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului s-a efectuat in mod 
distinct;
Imobilizările necorporale si corporale aflate in curs de execuţie au fosl 
menţionate pe fiecare obiect in parte pe baza constatării la fata locului;



Investiţiile puse in funcţiune total sau parţial carora nu li s-au întocmit formele 
de înregistrare in contabilitate ca imobilizări corporale au fost înscrise in liste 
de inventariere distincte.
Investiţiile care nu se mai executa sau au fost sistate sau abandonate au fosl 
înscrise in liste distincte;
Bunurile din domeniul public al statului date în administrare societăţii 
APACOC MISLII SRL s-au inventariat şi s-au înscris în liste de inventariere 
distincte (de către APACOC) care au fost transmise pentru confirmare 
primăriei Cocorastii Mislii;
Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe 
baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi 
datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivii 
extraselor de cont sau punctajelor reciproce;
A fost efectuata inventarierea conturilor din Trezoreria Statului prin 
confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitate;
Au fost inventariate disponibilităţile băneşti in casierie si s-au verificat ce 
sumele inregistrate in contabilitate;
Pentru persoanele care gestionează bunuri se reţin garanţii materiale;
Bunurile inventariate au fost inscrise in liste de inventariere intocmite conform 
modelului prevăzut de OMFP 2634/2015 privind documentele fmanciar- 
contabile (cod 14-3-12);
Listele de inventariere au menţiunea gestionarului pe ultima fila referitoare la 
faptul ca toate bunurile si valorile băneşti din gestiune au fost inventariate si 
consemnate in liste in prezenta sa;
Listele de inventariere au fost semnate pe fiecare filă de către preşedinte si 
membrii comisiei de inventariere, de către gestionar;
Pentru inventarierea activelor imobilizate si stocurilor listele s-au completat ir 
sistem informatic de prelucrare automata a datelor;
Pentru inventarierea imobilizărilor necorporale si a celor in curs de execuţie 
listele s-au completat prin înscrierea pe suport de hârtie, fără spatii libere si 
fara ştersături.
Comisia de inventariere a inscris rezultatele operaţiunii in procesul verbal nr. 
41/04.01.2019;
Rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ au 
fost inscrise in registrul inventar;
Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de 
intrare a mijloacelor fixe;



Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii 
in funcţiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform 
duratelor normale de funcţionare;
Amortizarea se înregistrează lunar în contul de cheltuieli 681 "Cheltuieli 
operaţionale privind amortizarea activelor fixe";
Activele fixe corporale şi activele fixe necorporale se amortizează prin metoda 
amortizării liniare;
Pentru evidenta mijloacelor fixe se utilizează documentul "Fişa mijlocului fix" 
(cod 14-2-2);
Casarea s-a efectuat pentru bunurile propuse in urma inventarierii si aprobate 
de ordonatorul principal de credite;
Compartimentul fmanciar-contabil a înregistrat operaţiunile privind casarea 
bunurilor in evident contabila.

Reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat la data de 01.03.2019;
Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 
patrimoniul instituţiei publice au fost reevaluate o dată la 3 ani (ultima 
reevaluare s-a efectuat la 01.03.2016) conform reglementărilor legale îe 
vigoare;
Reevaluarea activelor fixe corporale s-a efectuat ţinându-se cont de rata 
inflaţiei, de valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale 
care se reevaluează, de data de intrare in patrimoniu, de data ultimei reevaluări, 
de amortizarea calculata;
Rezultatele reevaluării au fost înregistrate în contabilitate la data de 
31.03.2019, diferenţele din reevaluare fiind reflectate in contabilitate in contul 
105 ”Rezerve din reevaluare”;
Creşterea sau descreşterea de valoare a activului fix corporal amortizabil 
rezultată în urma operaţiunii de reevaluare s-a înscris în coloanele "Debit" sau 
"Credit", după caz, din formularul "Fişa mijlocului fix" (cod 14-2-2)

Constatări cu caracter negativ :

In anul 2018 nu s-au intocmit rapoarte trimestriale privind activitatea de 
control financiar preventiv propriu, cu situaţia statistica a operaţiunilor supuse 
controlului financiar preventiv, conform prevederilor punctului 12.1, anexa 1 
din OMFP 923/2014;
Decizia de CFPP nu are precizat termenul maxim pentru acordarea/refuzul 
vizei de control financiar preventiv, conform pct. 4.5 Anexa 1 din OMFP 
923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Viza CFP inscrisa pe documente nu conţine data acordării vizei (an, luna, zi), 
conform pct. 8.2.3 din Procedura PO-FCB-03 privind controlul financiai



preventiv si pct. 4.3. Anexa 1 din OMFP 923/2014, republicat, pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv;
Nu au fost inventariate la nivelul entitatii activitatile procedurabile si nu au 
fost elaborate proceduri operaţionale pentru toate activitatile din structura 
organizatorica a entitatii.
Nu au fost actualizate si revizuite procedurile operaţionale.
Procedurile operaţionale pentru activitatea de casierie elaborate de entitate 
nu au fost revizuite si nu au fost aduse la cunoştinţa personalului;
Exemplarul 1 al registrului de casa se preda sub semnătură la compartimentul 
fmanciar-contabil, impreuna cu documentele justificative, iar exemplarul 2 se 
pastreaza la casierie, contrar prevederilor art. 40 din Decretul 209/1976 pentru 
aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
Rândurile neutilizate ale registrului de casa la sfârşitul zilei nu se bareaza si nu 
se intocmeste monetarul zilnic pentru suma ramasa in soldul din Registrul de 
casa;
Rubrica “explicaţii” din Registrul de casa nu este completata corespunzător cu 
nr. documentului de incasare/plata;
Registrele de casa nu sunt semnate de contabil;
Registrele de casa nu sunt numerotate si snuruite;
Procedura operaţionala PO-06 privind intocmirea si inregistrarea ir 
contabilitate a ordinului de plata, din 01.01.2014 nu este completa si revizuita; 
Facturile nu au inscrise numărul notei contabile, data si semnătura persoanei 
care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielii;
Procedura PO COD 12 privind intocmirea si utilizarea cecului de numerar, dir 
01.01.2014 nu este completa si revizuita ;
Neinregistrarea tuturor cecurilor in Registrul de evidenta al acestora ;
In dispoziţia nr. 177/03.12.2018 privind inventarierea patrimoniului nu sunt 
menţionate data de începere şi de terminare a operaţiunilor;
Comisia centrala de inventariere nu a efectuat instruirea membrilor comisiilor 
de inventariere;
Declaraţiile date de gestionari inainte de inceperea operaţiunii de inventariere 
nu cuprind menţiuni referitoare la faptul ca aceştia gestionează sau nu, bunuri 
şi în alte locuri de depozitare;
Comisiile de inventariere nu au barat si semnat, la ultima operaţiune, fişele de 
magazie, nu au inscris data la care s-au inventariat bunurile;



Pentru unele imobilizări in curs, inventariate, nu a fost precizat stadiul de 
execuţie al acestora;
Pentru lucrările de investiţii care nu se mai execută, fiind sistate sau 
abandonate, inscrise în liste de inventariere distincte, nu au fost menţionate 
cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare şi măsurile 
ce se propun în legătură cu aceste lucrări;
Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, scule, 
unelte etc.) nu au fost inventariate si cuprinse în liste de inventariere distincte, 
specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor;

Nu au fost inventariate obligaţiile si creanţele in legătură cu personalul 
(conturile contabile 421, 427, 428, 431, 444) si nici datoriile si creanţele fata 
de terti (conturile contabile 458, 461, 462, 467, 481);
Se intocmesc liste de inventariere care cuprind mai multe categorii de bunuri; 
Nu s-au intocmit liste de inventariere separate pentru bunurile depreciate 
propuse la casare;
Au fost constatate neconcordante intre valoarea elementelor inventariate (in 
cazul investiţiilor in curs cont 231) inscrise in listele de inventar si valoarea din 
evidenta contabila;
Valoarea creanţelor bugetului local (taxe si impozite) reflectata in contabilitate, 
nu corespunde cu valoarea inventariata;
Lista intocmita pentru inventarierea imobilizărilor necorporale (cont 208) 
conţine doua poziţii cu semnul minus.

Recomandări :
Actualizarea si revizuirea procedurii privind controlul financiar preventiv PO- 
FCB-03.
Respectarea prevederilor legale referitoare la viza de control fmanciai 
preventiv (care trebuie sa cuprindă toate elementele obligatorii - data acordării 
vizei).
întocmirea rapoartelor trimestriale privind activitatea de control fmanciai 
preventiv propriu.
Completarea Deciziei nr .51/15.03.2013, cu perioada pentru care se acorda 
viza CFP.
Inventarierea activitatilor procedurabile la nivelul UAT si elaborarea 
procedurilor operaţionale pentru toate activitatile din structura organizatorica a 
entitatii, conform OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice.



Actualizarea si revizuirea procedurilor operaţionale existente, după caz
A

înregistrarea sistematică si în ordine cronologică a tuturor operaţiunilor de 
incasari si plăti în fisa de operaţiuni diverse cont 5311 “Casa în lei”, conform 
Registrului de casă si a documentelor justificative anexate;
Respectarea procedurii privind completarea registrului de casa;
Actualizarea si revizuirea procedurii operaţionale PO-06 privind intocmirea si 
inregistrarea in contabilitate a ordinului de plata;
înscrierea pe facturi a numărului notei contabile, datei si semnăturii persoanei 
care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielii;
Actualizarea si revizuirea procedurii operaţionale PO COD 12 privind 
intocmirea si utilizarea cecului de numerar ;
Respectarea prevederilor OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, in ceea ce priveşte:

- Dispoziţia privind inventarierea patrimoniului sa cuprindă toate elementele 
prevăzute la pct. 6 (1) din Anexa 1 la OMFP 2861/ 2009

- Efectuarea instruirii membrilor comisiilor de inventariere
- Declaraţiile date de gestionari inainte de inceperea operaţiunii de 

inventariere sa cuprindă toate elementele prevăzute la pct. 8 din Anexa 1 la 
OMFP 2861/2009

- Fisele de magazie sa fie barate si semnate la ultima operaţiune si sa aiba 
inscrise data la care s-au inventariat bunurile

- Inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii

- Precizarea stadiului de execuţie pentru imobilizările in curs inventariate
- Precizarea cauzelor sistării investiţiilor care nu se mai executa, aprobarea 

sistării si masurile ce se propun in legătură cu acestea
- Inventarierea distincta a bunurilor aflate asupra angajaţilor, mentionandu-se 

persoanele care răspund de pastrarea lor
- întocmirea listelor de inventariere pe categorii de bunuri
- întocmirea listelor de inventariere separate pentru bunurile depreciate 

propuse la casare.
- Concordanta intre valoarea elementelor inventariate si valoarea din 

contabilitate
- Stabilirea minusurilor de inventar prin inscrierea in procesul verbal privind 

rezultatele inventarierii si inregistrarea in evidenta contabila.

(SC APACOC MISLII SRL)



Constatări cu caracter pozitiv :
- In anul 2018 controlul financiar preventiv propriu a fost organizat in baza 

deciziei administratorului nr. 6/01.08.2012 prin care a fost desemnata 
persoana responsabila sa exercite controlul fmaciar preventiv si a fosl 
menţionat cadrul comun al documentelor supuse acestei activitati; 
-Operaţiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu au 
viza de control financiar preventiv;
-Operaţiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu se 
inscriu in Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control 
financiar preventiv propriu intocmit in format electronic ;

- Nu s-au inregistrat cazuri de refuz viza CFPP sau de acordare nejustificata a 
vizei CFPP ;

- Contabilitatea analitica a imobilizărilor pe fiecare obiect de evidenta se 
conduce cu ajutorul formularului “Fisa mijlocului fix” care se elaborează iu 
format electronic si respecta modelul 14-2-2 prevăzut de OMFP 2634/2015 
privind documentele fmanciar-contabile;

- Pentru recepţia bunurilor de natura stocurilor inclusiv obiecte de inventar se 
intocmesc in format electronic, note de recepţie, iar pentru eliberarea din 
gestiune se intocmesc bonuri de consum ;

- Datoriile societăţii către terti sunt inregistrate cronologic si sistematic pe 
baza documentelor justificative in evidenta sintetica si analitica a contului 
401 “furnizori”;

- Este organizata si se conduce contabilitatea analitica si sintetica a contului 
411 „clienţi” ;

- Registrul de casa se intocmeste zilnic in doua exemplare de către casierul 
unitatii, pe baza actelor justificative de incasari si plaţi, in ordinea 
efectuării operaţiilor;

- La intocmirea registrului de casa se respecta conţinutul minimal obligatoriu 
de informaţii al formularului (denumirea entitatii, data intocmirii 
(zi/luna/an), sold precedent;

- Activitatea de casierie este organizata conform prevederilor art. 6 din 
Decretul 209/1976, astfel, spaţiul destinat activitatii de casierie, respectiv 
efectuarea de plaţi si incasari in numerar, este dotat cu mijloace tehnice de 
securitate (sistem de alarma, paza);

- înregistrările in fisa de cont pentru operaţiuni diverse a contului 5311 
„Casa în lei” a ridicărilor de numerar/ incasarilor si plaţilor/ depunerilor 
sunt operate in programul informatic pe baza documentelor justificative;



Facturile achitate prin ordin de plata au menţiunea „Bun de plata” si 
semnătură administratorului;
Efectuarea plaţilor prin ordin de plata se efectuează in limita disponibilulu 
existent în conturile de disponibilităţi;
Ordinele de plata au ataşate documentele care atestă bunurile livrate 
lucrările executate şi serviciile prestate din care reies obligaţii de plat£ 
(contract, comanda, referat de necesitate etc);
Beneficiarul sumelor este cel indreptatit potrivit documentelor care ateste 
serviciul efectuat. Suma inscrisa pe ordinele de plata este cea datorate 
beneficiarului;
Facturile ataşate ordinelor de plata sunt inregistrate prin Registratun 
entităţii, iar ordinele de plata sunt inregistrate in Registrul de evidenta a 
ordinelor de plata intocmit manual ;
Documentele justificative privind plăţile efectuate prin virament bancai 
poarta viza de control financiar preventiv;

Administratorul societăţii APACOC MISLII SRL a emis decizia nr. 
8/12.12.2018 in vederea inventarierii patrimoniului prin care a fost stabilita 
componenta comisiei de inventariere (trei membri), s-a stabilit perioada de 
desfasurarea a operaţiunii (15-31 decembrie 2018), modul de desfăşurare a 
inventarierii;
Potrivit procesului verbal intocmit de administratorul societăţii in data de 
17.12.2018 s-a procedat la instruirea comisiei de inventariere cu privire la 
modul de desfăşurare a operaţiunii. La nivelul unitatii exista aprobata 
procedura privind efectuarea inventarierii;
Comisia de inventariere constituita in baza deciziei nr. 8/12.12.2018 a 
intocmit Procesul verbal de incheiere a inventarierii patrimoniului in anul 
2018 nr. 605/28.12.2018, potrivit caruia in urma efectuării inventarierii nu 
au fost constatate diferente intre soldurile scriptice si soldurile faptice;
Se intocmeste balanţa sintetica/analitica lunara;
Sistemul informatic utilizat de entitate prelucrează automat datele de intrare 
preluate din documentele justificative si generează situaţii finale in 
conformitate cu prevederile OMFP 2634/2015 privind documentele 
financiar contabile;
Soldurile finale din balanţa de verificare intocmita la luna decembrie 2017 
au fost preluate corect ca solduri iniţiale in anul 2018;
Sumele totale din balanţele lunilor anterioare corespund cu sumele preluate 
in balanţele auditate;



- Situaţiile financiare la data de 31.12.2018 au fost intocmite in conformitate 
cu prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991, republicata, ale OMFP nr. 
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
precum si ale OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportăriloi 
contabile anuale ale operatorilor economici;

- Situaţiile financiare la 31.12.2018 au fost semnate de către persoanele
responsabile (administrator si contabil) si au fost depuse la organul fiscal;

- In anul 2018 compartimentul fmanciar-contabil a utilizat programul 
informatic SAGA furnizat de SC SAGA SOFTWARE SRL care oferă si 
asistenta software in utilizarea aplicaţiei.

Constatări cu caracter negativ :
- Viza CFP inscrisa pe documente nu conţine numărul de ordine din registrul 

CFP si data acordării vizei (an, luna, zi);
- Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar 

preventiv nu este completat corect, in sensul ca in fiecare luna numerotarea 
se face incepand cu numărul 1;

- In anul 2018 nu s-au intocmit rapoarte trimestriale privind activitatea de 
control financiar preventiv propriu, cu situaţia statistica a operaţiunilor 
supuse controlului financiar preventiv;

- In Decizia de desemnare a persoanei responsabile cu acordarea vizei CFPP:

• nu sunt prevăzute operaţiunile supuse vizei CFP si limita valorica a 
acestora, asa cum este prevăzut in anexa nr. 1.2 din OMFP 923/2004 ;

• nu are precizat termenul maxim pentru acordarea/ refuzul vizei de 
control financiar preventiv, asa cum se precizează la pct. 4.5, anexa 1 din 
OMFP 923/2004;

- Nu au fost respectate prevederile FIG nr 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare;

- Achiziţiile mijloacelor fixe se evidenţiază cu ajutorul contului 401 
„Furnizori” si nu prin contul 404 „Furnizori de imobilizări”;

- APACOC nu conduce evidenta imobilizărilor concesionate de la Primăria 
Comunei Cocorastii Mislii;

- APACOC nu are elaborata si formalizată procedura de lucru privind 
imobilizările concesionate;



- S-a constatat ca unele note de recepţie si bonuri de consum din eşantionul 
analizat, nu sunt completate corespunzător normelor legale in ceea ce 
priveşte « denumirea articolelor ». Astfel, la rubrica « denumire articol x 
este inscris « materiale consumabile », fara a se nominaliza produsele 
recepţionate;

- Notele de recepţie aferente obiectelor de inventar intrate in gestiune nu au 
inscrise numele gestionarului si nu sunt semnate de către acesta si nici de 
către comisia de recepţie ;

- Rândurile neutilizate ale registrului de casa la sfârşitul zilei nu se bareaza;
- Registrele de casa nu sunt semnate de contabil;
- Registrele de casa nu sunt numerotate si snuruite;
- înainte de inceperea operaţiunii de inventariere comisia de inventariere nu a 

procedat la solicitarea unei declaraţii din partea gestionarului răspunzător de 
gestiunea bunurilor, asa cum se menţionează in Anexa 1 punctul 8 din 
OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii.

- In cadrul operaţiunii de inventariere, bunurile aflate in proprietatea 
APACOC MISLII SRL (imobilizări, materiale si obiecte de inventar) nu au 
fost inscrise in liste de inventariere intocmite conform modelului prevazul 
de OMFP 2634/2015 privind documentele fmanciar-contabile (cod 14-3- 
12).

- Pentru intocmirea situaţiilor financiare APACOC nu are elaborate politici 
contabile ;

- In cadrul formularului F30 Date informative, valoarea capitalului social 
varsat, respectiv 16000 lei, a fost inscrisa eronat la rândul 147 „Capital 
social varsat detinut de persoane fizice”, corect fiind la rândul 140 „Capital 
social varsat detinut de instituţii publice de subordonare locala”.

- Nu se asigurarea salvarea datelor, din programul informatic, respectiv 
minim o copie de siguranţa lunara, pe alte memorii externe;

- Nu exista UPS -uri Ta nici un post.

Recomandări :
- Respectarea prevederilor legale referitoare la viza de control financiar 

preventiv (care trebuie sa cuprindă toate elementele obligatorii);
- Respectarea prevederilor legale referitoare la intocmirea registrului 

privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, in 
sensul numerotării în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru



fiecare an.
A

- întocmirea rapoartelor trimestriale privind activitatea de control financiar 
preventiv;

- Completarea Deciziei de desemnare a persoanei responsabile cu acordare 
vizei CFPP cu operaţiunile supuse vizei CFP si limita valorica a acestor; 
perioada pentru care se acorda viza ;
A

- înregistrarea achiziţiilor de echipamente tehnologice, maşini, utilaje in 
conturile corespunzătoare, conform prevederilor OMF nr. 1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

- încadrarea mijloacelor fixe potrivit prevederilor HG nr 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare;

- întocmirea evidentei privind imobilizările concesionate de la Primăria 
Cocorastii Mislii;

- Elaborarea procedurii de lucru privind imobilizările concesionate;
- Respectarea prevederilor OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normeloi 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, in ceea ce priveşte:

o Solicitarea unei declaraţii din partea gestionarului răspunzător de 
gestiunea bunurilor, inainte de inceperea operaţiunii de inventariere; 

o Utilizarea listelor de inventariere cod 14-3-12.
- Elaborarea politicilor contabile necesare intocmirii situaţiilor financiare 

anuale, inclusiv in ceea ce priveşte reflectarea capitalului social, in vederea 
furnizării unei imagini fidele a patrimoniului unitatii.

- Salvarea datelor din programul informatic, cel puţin o copie de siguranţa 
lunara, pe alte memorii externe;

- Achiziţionarea de UPS -uri.

2. Alte domenii

(Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei, 2019) 

Constatări cu caracter pozitiv :

Primăria Comunei Cocorastii Mislii



La nivelul entităţii a fost elaborat Codul etic al funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Cocorastii Mislii. 
aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 313/18.10.2011;
La nivelul entităţii auditate nu există sesizări cu privire la încălcarea 
Codului etic, nu au fost constatate abateri disciplinare şi nu au existat cazuri 
în care faptele săvârşite au întrunit elementele constitutive ale unoi 
infracţiuni;

5 "
A

In cadrul Primăriei comunei Cocorastii Mislii nu au existat cazuri de 
semnalare a neregulilor, de care, direct sau indirect au cunoştinţă salariaţii; 
Dat fiind faptul că la nivelul entităţii nu au existat sesizări cu privire la 
încălcarea Codului etic, nu există informaţii cu privire la cazurile în care 
avertizorii nu ar fi fost protejaţi împotriva discriminării.
Prin registratura entităţii, în Registrul de Intrări-Ieşiri se poate înregistra 
orice acţiune de sesizare/reclamatie/petiţie referitoare la încălcarea Codului 
de etică;
Consilierul de etică va completa Registru de evidenţă sesizări nereguli unde 
va înregistra fiecare sesizare primită, daca va fi cazul. După finalizarea 
tuturor acţiunilor impuse pentru rezolvarea situaţiei semnalate, toate 
documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate de către consilierul 
etic;
Pentru perioada evaluată nu s-au identificat abateri de la Codul de etică; 
Personalul entităţii a fost infonnat şi cunoaşte prevederile Codului de etică, 
acţiunea fiind formalizată prin semnătură de luare la cunoştinţă de către toti 
angajaţii entităţii;
In scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor codului de etica, la nivelul 
primăriei Cocorastii Mislii a fost numita o persoana responsabila cu atribuţii 
privind actualizarea codului de etica.
La nivelul entităţii a fost desemnat prin Dispoziţia numărul 104/26.08.2014 
consilierul de etică pentru asigurarea aplicării prevederilor Codului de etică; 
Personalul entităţii a fost informat cu privire la persoana care are calitatea 
de Consilier de etică prin afişarea la avizierul instituţiei a prezentei 
dispoziţii;
Consilierul de etică desemnat a fost responsabilizat cu acordarea de 
consultanta si asistenta salariaţilor, monitorizarea aplicării prevederiloi 
codului de conduită în cadrul entităţii şi întocmirea de rapoarte privind 
respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul entităţii;



- Consilierul de etică a elaborat rapoarte regulate cu privire la respectarea 
prevederilor Codului de etică;

- La nivelul entităţii evaluate, pe perioada evaluată, personalul angajat nu a 
solicitat consiliere etică si nu au fost desfăşurate şedinţe de consiliere pe 
teme solicitate de etica;

- Nu au existat cazuri în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze 
sub presiunea factorului politic;

- La nivelul instituţiei s-a realizat şi aprobat prin Dispoziţia nr. 82/04.05.2018 
Programul de elaborare si dezvoltare a sistemului de control intern/ 
managerial , conform O.S.G.G. nr. 600/2018, prin care s-au stabilii 
obiectivele specifice fiecărui compartiment, lista activităţilor, riscul asociat, 
graficul de circulaţie a documentelor, stabilirea nivelului de risc, măsurile 
de diminuare a riscurilor.
A

- In vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare a 
sistemului de control intern/ managerial s-a continuat procesul de 
identificare, inventariere şi înregistrare a riscurilor şi funcţiilor sensibile .
A

- In vederea implementării cerinţelor generale ale Standardului 2 punctul 
2.2.6 din OSGG nr.600/2018 -  Atribuţii, funcţii, sarcini, referitoare la 
funcţiile sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie, ataşate 
tuturor activităţilor din Comuna Cocorastii Mislii, s-a realizat un inventai3 >

al funcţiilor sensibile in care sunt reflectate acele funcţii care prezintă 
riscuri semnificative in raport cu obiectivele. Pentru inventarierea funcţiilor 
sensibile se utilizează o metodă de management al riscului, in care se ia in 
considerare atat impactul, cat şi probabilitatea manifestării riscului.
A

- In cadrul procesului de identificare a funcţiilor sensibile s-a purtat un 
interviu cu preşedintele comisiei de monitorizare a controlului intern din 
care s-a concluzionat că identificarea funcţiilor sensibile s-a efectuat pe 
baza factorilor de risc asociaţi, astfel s-a întocmit Lista funcţiilor sensibile.J  3

Unitatea subordonata Şcoala Gimnazială Cocorastii Mislii
3

- Unitatea subordonata Şcoala Gimnazială Cocorastii Mislii a elaborat si3

aprobat codul de conduită etica pentru anul şcolar 2018-2019;
- La unitatea de învăţământ au existat preocupări pentru actualizarea Codului 

de etică în sensul ca anual în şedinţele consiliului de administraţie se
3 3 ’



analizează şi se supun spre aprobare regulamente interne, metodologii 
interne si Codul de etică.

3

Codul de etică evidenţiază valorile etice şi misiunea asumate de entitate, 
conţine reguli generale de comportament, prevederi privind monitorizarea şi 
controlul aplicării normelor de conduită profesională, reguli privind 
răspunderea, sancţiuni şi dispoziţii finale.
Codul de etică este elaborat de către Comisia de etica, supus dezbaterii si 
aprobării in şedinţele consiliul profesoral.
Personalul entităţii a fost informat şi cunoaşte prevederile Codului de etică, 
acţiunea fiind formalizată prin semnătură de luare la cunoştinţă de către toti 
angajaţii entităţii.
La unitatea subordonata există politici privind Semnalarea Neregulilor care 
au fost însuşite prin semnătură de către toţi salariaţii entităţii.
Prin registratura entităţii, în Registrul de Intrări-Ieşiri se poate înregistra 
orice acţiune de sesizare/reclamatie/petiţie referitoare la încălcarea Codului 
de etică.
Pentru perioada evaluată nu s-au identificat abateri de la Codul de etică.
Prin decizii ale conducerii, la nivelul entitătii subordonate a fost desemnai" 3

un consilier de etică pentru asigurarea aplicării prevederilor Codului de 
etică, atribuţiile acestuia fiind cuprinse în fişa postului.
Prin şedinţele Consiliului Profesoral si Consiliului de Administraţie

3 5 3 3

personalul entităţii a fost informat cu privire la persoana care are calitatea 
de Consilier de etică.

Consilierul de etică desemnat a fost responsabilizat cu monitorizarea 
aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul entităţii şi întocmirea de 
rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din 
cadrul entitătii.3

Astfel, la sfârşitul anului şcolar pentru unităţea de învăţământ, consilierul de 
etică a înaintat conducerii entităţii, spre analiză şi aprobare, Raportul anual 
unde sunt prezentate aspecte privind implementarea şi aplicarea Codului de 
etică la nivelul entitătii.3

La nivelul entităţii evaluate, pe perioada evaluată, personalul angajat nu a 
solicitat consiliere etică.
Conducerea entităţii a dispus identificarea funcţiilor sensibile, persoana 
desemnată fiind consilierul etic sau membrii comisiei de monitorizare, 
în cadrul procesului de identificare a funcţiilor sensibile s-a purtat un 
interviu cu preşedintele comisiei de monitorizare a controlului intern sau cu



persoana desemnata fiind consilierul etic din care s-a concluzionat că: 
identificarea funcţiilor sensibile s-a efectuat pe baza factorilor de risc 
asociaţi, astfel s-a întocmit Lista funcţiilor sensibile şi Planul de acţiuni 
anticoruptie 2017-2018.

Constatări cu caracter negativ :
UAT Cocorastii Mislii

- La nivelul Primăriei Cocorastii Mislii nu s-a efectuat actuatizarea Codului 
de etica potrivit OSGG nr. 600/2018 Standardul 1 -  Etică şi integritate, pct. 
1.2 .2 .

- La nivelul primăriei Cocorastii Mislii nu au fost efectuate testări cu privire 
la cunoştinţele personalului despre normele privind consilierul de etica;

- Consilierul de etică de la nivelul primăriei Cocorastii Mislii nu a 
monitorizat aplicarea prevederilor Codului de conduită asa cum 
menţionează art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 7/2004 republicată.

- Rapoartele cu privire la respectarea Codului de etică nu au fost aprobate de 
conducătorul primăriei Cocorastii Mislii si nu au fost comunicate 
funcţionarilor publici din instituţie, conform prevederilor art. 21 alin.(4) dir 
Legea nr. 7/2004 republicată.

- In registrul riscurilor prezentat auditorului figurează 66 riscuri, iar in 
raportul nr. 462/25.01.2019 privind stadiul implementării SNA 2016-202C 
in anul 2018, este menţionat faptul ca s-a completat registrul riscurilor la 
nivelul tuturor structurilor primăriei, identificandu-se un număr de 133 
riscuri. Acest aspect duce la concluzia neidentificarii tuturor riscurilor si 
implicit a funcţiilor sensibile.

- Nu au fost stabilite politici de gestionare a funcţiilor sensibile.

Recomandări:
- Actualizarea Codului etic potrivit OSGG nr. 600/2018 Standardul 1 -  Etică 

şi integritate, pct. 1.2.2. si OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
- Efectuarea de testări periodice a cunoştinţelor personalului primăriei 

Cocorastii Mislii privind normele de consiliere etica.
- Aprobarea de către conducătorul primăriei Cocorastii Mislii a rapoartelor cu 

privire la respectarea Codului de etică si comunicarea acestora 
funcţionarilor publici din instituţie.



- Elaborarea unei metodologii/proceduri care sa reglementeze 
identificarea/gestionarea funcţiilor sensibile.

Referitor la urmărirea implementării recomandări lor,această activitate se referă la 
recomandările formulate de către structura de audit public intern în cadrul misiunilor 
de asigurare anterioare şi pentru care structura de audit public intern are obligaţia 
urmăririi modului de implementare.
/V

In acest context, în cursul anului [2019] au fost urmărite un număr de [30] 
recomandări, cu următoarele rezultate:

- [26] recomandări implementate, din care:

• [15] recomandări implementate în termenul stabilit;

• [11] recomandări implementate după termenul stabilit;

- [4] recomandări parţial implementate (în curs de implementare), din care:

• [0] recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fosl 
depăşit;

• [4] recomandări cu termenul de implementare depăşit

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
PENTRU ANUL 2019 ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Compartimentul juridic îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocorastii Mislii,in subordinea directa a 
secretarului comunei.

A

In indeplinirea atribuţiilor privind desfasurarea activitatii compartimentului juridic 
am îndeplinit următoarele atribuţii:
1 .Am desfasurat activităţi privind redactarea,evidenţierea,vizarea pentru legalitate a 

contractelor şi actelor adiţionale incheiate în cadrul instituţiei;
2. Am ţinut evidenta termenelor contractelor existente în cadrul instituţiei,precum şi 
urmărirea acestora din punct de vedere al termenelor,indeplinirii obligatiiloi 
pârtilor,cauzelor de reziliere şi incetare;
3. Am acordat consiliere juridica compartimentelor din cadrul instituţiei,ori de câte 
ori mi s-a solicitat;
4. Am acordat consultaţii persoanelor fizice care mi-au solicitat sprijinul;
5. Am răspuns în termen legal tuturor cererilor sau sesizărilor venite din partea 
cetăţenilor sau din partea altor instituţii;



7. Am intocmit documentaţii şi proceduri privind scoaterea la licitaţie pentru 
inchirierea unor imobile /terenuri din patrimoniul comunei;
8. Am ţinut legătura cu O.C.P.I Prahova cu privire la contractele de inregistrare 
sistematica aflate deja în lucru,indeplinind fuctia de responsabil de contract;
9. Am îndeplinit toate sarcinile incredintate de către domnul primar.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE 
POLITIA LOCALA IN COMUNA COCORASTII MISLII

Modernitatea si funcţionalitatea structurilor administratei publice, 
profesionalizarea activitatilor, exerciţiul eficient al autonomiei locale, dialogul 
permanent si efectiv cu comunitatea, dar mai ales participarea acesteia la luarea 
deciziilor au drept consecinţa principala stimularea dezvoltării durabile si o 
apropiere benefica a raporturilor dintre administraţie si comunitate.

Romania membra a UE si-a propus crearea unei astfel de administraţie prin 
adoptarea legii descentralizării, lege prin care se definesc serviciile oferite de 
autoritatile administraţiei publice locale,cum ar fi sesizările si necesităţile 
cetateniior, precum si cele mai bune cai de rezolvare a acestora.

Compartimentul Politie Locala este format din trei poliţişti locali respectiv 
Oprea Nicolae, Alexe Leonard, Diaconii Amalia si doi agenţi de paza 
respectiv Gortoescu Costin si Vintila Vasile.

Politia Locala se infinteaza in scopul exercitării atribuţiilor privind 
apararea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii 
private si publice, prevenirea si descoperirea infractorilor, in următoarele 
domenii :

ordinea si liniştea publica, precum si paza bunurilor
circulaţia pe drumurile publice
disciplina in construcţii si afisajul stradal
protecţia mediului
activitatea comerciala
evidenta persoanelor
alte domenii stabilite prin lege
Pornind de la atribuţiile ce ne revin va informam activitatea acestui 

compartiment in perioada anului 2019.
In domeniul asigurării ordinii si liniştii publice va informam unnatoarele :

-au fost aplanate un număr de 49 stări conflictuale prin aplicarea unui număr de 10 
sancţiuni contravenţionale si 15 cazuri de indrumare la instanţa de judecata,
-s-a patrulat in permanenta in zona barurilor precum si in zonele parcurilor din 
localitate in vederea prevenirii scandalurilor si a evitării deranjului locuitorilor din 
zona cat si pe traseul de deplasare către locuinţe de către tineri recalcitranţi

- au fost aplicate un număr de 9 sancţiuni persoanelor care a deversat apa 
menajera de la bai si bucătării in şanţurile de scurgere a apei pluvial, fiind 
instintati scris 9 cetateni sa se adreseze DSPP pentru amenajarea foselor 
septice



Au mai fost instintati un număr de 37persoane care au depozitat in 
dreptul locuinţei sau pe şanţuri material de constructive sau alte obstacole care 
sa duca la perturbarea circulaţiei.

S-au efectuat controale permanent in localitate pentru respectarea 
disciplinei in construcţii, fiind identificate un număr de 4 construcţii fara 
autorizaţie de construire sau desfintare, care au fost obligaţi sa se pună in 
legalitate.

Datorita degradării unor terasamente, s-au transportat circa 9 maşini de 
balastru, pamant bolovani din albia paraului Mislea cu maşini particulare. A 
fost depozitat material antiderapant pe toate coastele din localitate in vederea 
preintampinarii derapării pe tinp de iarna.

In domeniul asigurării fluientei traficului rutier
împreuna cu lucratorii postului de politie comunal am participat la acţiuni 

de verificare a conducătorilor care nu respecta normele de circulaţie pe 
drumurile publice din localitate, s-a dirijat circulaţia când au fost lucrări de 
asfaltare , rigole carosabile , tăieri de arbori de pe margine drumuri comunale , 
zona scoli, pentru fluidizare circulaţie.

S-a verificat conducătorii auto care nu au respectat indicatorul de masa 
maxima admisa care tranzitează drumuri DC133,DC8,DC9, care nu aveau 
autorizaţie speciala sau taxa plătită la primărie.

In domeniul asigurării pazei bunurilor si valorilor publice si private 
In urma angajarii celor doi agenţi de paza, paza in localitate decurge 

conform planului de paza, avand itinerarii de patrulare in cele trei sate 
componente ale comunei.

In executarea serviciului pe timp de noapte de către politia locala 
impreuna cu cei doi agenţi de paza aceştia au fost instruiţi cu privire la locurile 
si mediile de interes operativ precum si a modului de executare a serviciului de 
paza, supravegherea şcolilor si a tuturor obiectivelor de interes public si 
privat.

S-au efectuat pânde in zonele unde au fost taiate si depozitate material 
lemons necesar institutilor publice din localitate.

Pe linia practicării comerţului stradal cu ocazia patrulărilor prin localitate 
au fost urmărite persoanele care efectua comerţ ambulant, urmarindu-se ca 
aceştia sa aiba achitata taxa la primărie, precum si legalitatea desfăşurării 
comerţului.

-s-a patrulat in zona şcolilor din localitate pentru a preveni intrarea 
persoanelor străine in incinta acestora, fiind sancţionaţi părinţi pentru 
nesupravegherea minoriior

-s-a instiintat părinţii copiilor care lipsesc nemotivat de la şcoala sa 
fie trimişi la cursuri

•s-a intervenit la scandalurile intrafamiliare unde s-a luat masuri 
de sancţionare contravenţionala a persoanelor care au deranjat 
ordinea si liniştea publica

- s-a asigurat masuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural- 
artistice si sportive

- se verifica periodic iluminatul stradal in vederea reparaţilor propunandu-se 
locuri unde trebuie mantate lămpi stradale.

Pe linia de nesupraveghere a animalelor de unii locuitori ai comunei au fost 
aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor care au 
lasat animalele nesupravegheate si au intrat in culturile cetăţenilor precum si



pentru lasarea acestora nesupravegheate pe străzile din localitate prezentând 
pericol pentru cetateni.

Menţionam ca toti crescători de animale au fost instintati scris sa nu lase 
animalele nesupravegheate pe drumurile publice.

Tot pe aceasta linie au fost avertizate verbal 9 persoane din afara localităţii 
care au lasat animalele sa pasca pe izlazurile comunale.

In domeniul combaterii normelor legale privind curăţenia localităţii:
-au fost identificate punctele vulnerabile unde unii cetateni arunca rezidurile 

menajere, accentuandu-se patrulări in aceste zone,totodată s-a participat impreuna 
cu reprezentantul firmei de salubrizare la incheierea contactelor dc gunoi 
cetăţenilor care nu au contract, determinând circa 97 % din numărul de familii ale 
comunei sa incheie contracte de salubrizare.
-au fost aplicate un număr de 11 sancţiuni contravenţionale si totodată au fost 
depistate un număr de 18 persoane care au aruncat gunoiul in locuri nepermise, 
care au fost obligate sa incheie contracte de salubrizare.
-s-a verificat modul de ridicare, transport si depozitare a deşeurilor menajere si 
industriale.
- s-a verificat lunar daca toti cetăţenii isi achita factura de salubrizare

Tot in acest domeniu s-a verificat in dreptul fiecărei locuinţe modul cum sunt 
şanţurile de scurgere a apei pluviale si curăţirea acestora, curăţirea pomilor care 
au coroana indreptata spre domeniul public, purtandu-se discuţii cu proprietarii 
imobilelor si a grădinilor respective determinandu-i sa-si faca curăţenie pe sânt 
si sa cureţe coroana pomilor in cauza, fiind sancţionaţi contravenţional 4 cetateni.

Se verifica proprietăţile neingrijite de pe raza localităţii , fiind sancţionaţi 
2 cetateni care nu au luat masuri de curăţenie.

Totodată au fost somaţi toti proprietarii care au terenurile neingrijite sa ia 
masuri de curăţenie urmarindu-se ca incepand cu anul 2020 sa fie ridicat 
impozitul cu 300 %.

In domeniul evidentei populaţiei s-au instiintat cetăţenii care au implinit varsta 
de 14 ani precum si cei cu termen de valabilitate expirat al cârtii de identitate pentru 
eliberarea unui nou act de identitate.
S-au urmărit persoanele care locuiesc atat pe raza localităţii noastre cat si in alte 
localitati fara forme legale sa se pună in legalitate.
Facand parte din S.V.S.U. al comunei Cocorastii Mislii am participat la informarea 
si prevenirea situaţilor de urgenta in şcolile si grădiniţele din localitate.
Au fost controlate toate instituţiile publice si private, precum si locuinţele 
cetăţenilor care nu respecta regulile PSI de pe raza localităţii. Membrii SVSU au 
participat la stingerea incendiilor necontrolate, iar pe timp de iarna am alarmat si 
ajutat cetăţenii unde au luat foc coşurile si casele pana la venirea pompierilor.
Am instintat reprezentantul care se ocupa cu asistenta sociala de toate cazurile 
cu probleme din localitate, participând impreuna cu aceasta la rezolvarea 
acestora.
Pe timp de iama am urmărit ca toate aceste persoane sa aiba căldură si hrana.
Am instintat si urmărit toate persoanele care au avut de efectuat ore de munca in 
folosul comunităţii, informând judecătoria.
Monitorizam zilnic activitatea persoanelor de la Lg. 416, pentru a se efectua toate 
activitafile propuse.



S-a efectuat masuri de ierbicidare a şanţurilor din localitate cu persoane care 
aveau de efectuat munca in folosul comunităţii
Au fost rezolvate un număr de 34 reclamaţii scrise privind litigii intre proprietari,stări 
conflictuale si alte fapte reclamate de cetateni care revin in competenta politiei 
locale.

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE SOCIO CULTURALE, SPORTIVE ŞI 
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DESFĂŞURATE ÎN COMUNA 

COCORĂŞTII MISLII ÎN ANUL 2019

Activităţile sunt prezentate punctual cu datele de desfăşurare şi locul, cu 
nominalizarea organizatorilor şi a partenerilor acestora, astfel:
- 15 Ianuarie, Ziua Culturii Naţionale - Căminul Cultural Goruna, Muzeului Satului 
din satul Goruna. Proiectul Grupului de Iniţiativă Locală - „Cetăţeanul în primul 
rând -  întâlnire cu prilejul realizării şi adoptării programului GIL Cocorăştii Mislii 
pe anul 2019 -  ediţia VUI-a. Lansare de carte, cu prezentarea volumului de 
poezie ..Avea bunica....” al doamnei Aurelia Panait, fiică a satului;
-16 IANUARIE 2019, Sala de festivităţi, ediţia XlV-a a Campionatului local de 
table „CUPA UNIRII”, organizat de Centrul Cultural în colaborare cu Primăria şi 
Consiliul Local Cocorăştii Mislii;
- 17 FEBRUARIE 2019, Sala de festivităţi, ediţia XVIII-a a campionatului
local „Cupa Stejarul” la tenis de masă, organizată de Centrul Cultural, Primăria şi 
Consiliul Local Cocorăştii Mislii în colaborare cu AS Stejarul (echipa de tenis de 
masa) şi GIL Cocorăştii Mislii;
- 3 MARTIE 2019, Centrul Cultural Cocorăştii Mislii, Ediţia Xl-a a Festivalului 
Mărţişorului, festival de muzică, dans şi creaţie plastică, organizat de Primăria, 
Centrul cultural şi Consiliul Local Cocorăştii Mislii, Grupul de Iniţiativă Locală şi 
Ansamblul folcloric „Mărţişorul”, cu participarea copiilor şi formaţiilor din 
Cocorăştii Mislii, Băneşti şi Scorţeni;
- 8 MARTIE 2019, Spectacol de muzică şi dans „ La mulţi ani iubită mamă” 
organizat de Primăria, Centrul Cultural Cocorăştii Mislii şi Ansamblul 
folcloric „Stejărelul”;
- 25 APRILIE 2109, ediţia a IlI-a a Festivalului tradiţiilor de Paşti, atelier de creaţie
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plastică şi încondeiat ouă, cu participarea copiilor din Cocorăştii Mislii şi Vâlcăneşti;
- 6 IUNIE 2019, ediţia XlX-a a Sărbătorii Satului - înălţarea Domnului, manifestare 
socio-culturală complexă organizată de Primăria, Consiliul Local şi Centrul Cultural 
Cocorăştii Mislii;
- 25 MAI 2019, ediţia VUI-a a Turneului B AMATUR la tenis de masă, turneu 
regional ce face parte din circuitul naţional Amatur, organizat de Primăria, Consiliul 
Local şi Centrul Cultural, în parteneriat cu GIL Cocorăştii Mislii şi Asociaţia 
Sportivă STEJARUL;



-19 IUNIE 2019, prima acţiune de colectare a deşeurilor electrice şi electrocasnice 
organizată de Primăria Cocorăştii Mislii şi Asociaţia Environ, prilej cu care s-au 
colectat de la populaţie cca 26000 de Kg de DEEE;
- 30 IUNIE 2019, ediţia I-a a Cupei Stejarul la fotbal, pentru copii din două categorii 
de vârstă, organizată la baza sportivă Stejarul de către Primăria Cocorăştii Mislii, 
Asociaţia Sportivă Stejarul, în colaborare cu câţiva antreprenori locali;
- 04-11 IULIE 2019, ediţia a Xl-a a Taberei Internaţionale Land Art, fotografie şi
film, organizată de Centrul Dramatic Mythos, Centrul de Cultură Prahova, Asociaţia
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de înfrăţire şi Centrul Cultural, în parteneriat cu Primăria Cocorăştii Mislii. 
Activităţile s-au desfăşurat în Dumbrava Gorunei, Centrul Cultural Cocorăştii 
Mislii şi Sala de protocol a Bazei sportive Stejarul. La ediţia din anul 2019 a taberei 
au participat tineri din Franţa şi România;
-5-11 AUGUST -  ediţia IlI-a a Şcolii de vară, organizată de membrii cultului 
Bisericii Adventiste de ziua 7-a în Sala de festivităţi, activităţi zilnice de petrecere a 
timpului liber cu copii din localitate, finalizate cu un spectacol muzical coregrafic;
- 20 OCTOMBRIE 2019, ediţia Il-a a Zilei Stejarului la Centrul Cultural Cocorăştii 
Mislii şi scena în aer liber din cadrul Bazei sportive din Cocorăştii Mislii, întâlnire şi 
evocare la stejarul secular, inaugurarea podului peste pârâul Doftăneţ la punctul 
Şolescu, spectacol muzical-coregrafic, manifestare organizată de Primăria, Consiliul 
Local şi Centrul Cultural Cocorăştii Mislii în parteneriat cu Ocolul Silvic Slănic;
- 7 NOIEMBRIE 2019, a doua acţiune de colectare a deşeurilor electrice si
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electrocasnice organizată de Primăria Cocorăştii Mislii şi Asociaţia Environ, prilej cu 
care s-au colectat de la populaţie cca 3500 de Kg de DEEE;
- 6 DECEMBRIE 2109, ediţia IY-a a evenimentului aniversar „Mai mult de 50 de 
ani împreună” desfăşurat la Sala de festivităţi din Cocorăştii Mislii organizat de 
Centrul Cultural, Primăria, Consiliul Local Cocorăştii Mislii şi GIL Cocorăştii 
Mislii;
- 21 DECEMBRIE 2019, spectacolul de Colinde şi sfârşit de an al ansamblului 
folcloric „Stejărelul,, organizat de Primăria, Consiliul Local şi Centrul Cultural din 
Cocorăştii Mislii, în sala Centrului Cultural din Cocorăştii Mislii;
- 23 DECEMBRIE 2019, spectacolul de Colinde şi sfârşit de an al ansamblului 
folcloric „Mărţişorul” cu participarea grupului folcloric „Cimişarii,, din Republica 
Moldova, organizat de Primăria, Consiliul Local şi Centrul Cultural din Cocorăştii 
Mislii, în sala Centrului Cultural din Cocorăştii Mislii;

In final doresc sa spun cateva zicale după care am urmărit sa-mi ghidez 
activitatea , zicale pe care poporul roman le-a indragit intodeauna :



„ Numai cine nu munceşte nu greşeşte ! ”

„ întotdeauna este loc de mai bine ! ”

„ In calea cunoaşterii nu sta numai ignoranta, ci mai ales iluzia cunoaşterii ! ”

Primar Daniel Alexandru


