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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

Raportul Primarului este un material de analiză ce cuprinde informații despre 

activitatea Primăriei comunei Jilava, a modului cum au fost au fost gestionate 

fondurilor publice, o sinteză a proiectelor derulate și a perspectivelor asupra 

strategiei de dezvoltare durabilă a comunei. De asemenea, pentru cetățeni 

considerăm că materialul supus dezbaterii va reprezenta un instrument de 

cunoaștere și informare corectă a comunității noastre cu privire la activitatea 

desfășurată în anul 2020.  

După cum bine știți, mandatul meu de primar al comunei Jilava a început la 30 

iunie 2017, când învestirea mea în această funcție s-a efectuat ca urmare a 

alegerilor locale parțiale din 11 iunie 2017 și am fost reales pe 27 septembrie 

2020. 

În anul 2020 am reușit să îmbunătățesc semnificativ relația cetățean-instituție și 

viceversa datorită schimbărilor majore de dezvoltare și de implementare a politicii 

de management, în vederea scăderii birocrației și creșterii performanței, sporirii 

eficienței, transparenței și îmbunătățirea mediului economic, precum și creșterea 

gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice oferite și calitatea lor, 

asta în ciuda unui an dificil, marcat de o pandemie care a făcut victime nenumărate 

și ne-a schimbat total stilul de viață. 

În acest an dificil obiectivul major al mandatului a fost, cu respectarea strictă a 

legalității și direcțiilor legale, apărarea cetățenilor și protejarea lor în fața unui 

virus, motiv pentru care am direcționat resurse importante în măsuri privind 

prevenția îmbolnăvirilor și protejarea celor care au avut de-a face cu virusul 

SARS-CoV2. 

Un alt obiectiv major a fost continuarea proiectelor începute și proiecte conturate 

în interesul cetățenilor, cu respectarea strictă a legalității, utilizând în acest scop 

toate resursele disponibile ale Consiliului Local și ale aparatului de specialitate al 

primarului, începând cu cele financiare și materiale și nu în ultimul rând, resursele 

umane – un aparat de lucru specializat în majoritatea domeniilor de activitate al 

Primăriei comunei Jilava. 

 



 

Situația economică: 

 

Utilizarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare de care dispune 

instituţia au fost utilizate și gestionate conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor 

luate, în interesul colectivităţii locale, corelate cu politicile şi strategiile locale, 

precum şi cu priorităţile stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială 

ale unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale incidente. 

Managementul financiar al bugetului local este constituit pe cei doi piloni – 

veniturile şi cheltuielile publice. Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de 

care dispune instituția şi nevoile comunităţii, a implicat un control riguros atât al 

veniturilor bugetului local, prin urmărirea atingerii gradului prognozat de 

încasare, cât şi al gestionării eficiente a resurselor prin diminuarea cheltuielilor 

publice. 

 

Veniturile realizate la bugetul local al comunei Jilava pentru anul 2020, au 

fost de 32.579.881 lei, din care:  

- Cote defalcate din impozit pe venit - 15.284.635 lei 

- Sume defalcate din TVA - 4.428.000 lei 

- Subventii - 6.178.800 lei 

- Încasări realizate prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale - 6.687.446 lei 

 

 

Situația fiscală: 

       

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale şi sunt 

reglementate de art. 454 din Legea nr.227/2015 – Partea a III-a privind Codul 

fiscal. În categoria impozitelor şi taxelor locale se includ: impozitul/taxa pe 

clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxele pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru mijloacele de 

reclama şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale. 

Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru 

cheltuielile publice a căror finanţare se asigură din bugetele locale conform legii. 

Astfel, situația încasărilor realizate pentru anul 2020, prin Serviciul Impozite și 

Taxe Locale este în sumă totală de 6.687.446 lei. 

 

 

 

Situația Investițiilor și lucrărilor publice 



 

În anul 2020, au fost realizate investiții în valoare de 9.734.286 lei 

 

Obiective de investiții recepționate pe parcursul anului 2020 

 

- Drumul între Vii, pe o lungime de 2,3 km, o lățime de 6 metri, cu rigole de 

pământ pe stânga și pe dreapta pe toată lungimea sa. Drumul pornește de 

pe strada Gării și ajunge la limita comunei Jilava cu Municipiul București, 

intersectându-se cu Drumul Binelui, din sectorul 4; 

- Punerea în funcțiune a Policlinicii Comunei Jilava de lângă Parcul Morii, 

acum funcțională și ca Centru de Vaccinare împotriva COVID-19; 

- Monitorizare video, 169 de camere funcționale în comuna Jilava; 

- Finalizarea lucrărilor pe strada Libertății; 

- Introducerea rețelei de curent electric în zona "Capace"; 

- Modernizarea iluminatului public în comuna Jilava; 

- Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale pe Șos. Giurgiului nr.71-

79; 

- În zona blocurilor de la Arteca au fost amenajate spații speciale pentru 

pubele pentru colectarea selective a deșeurilor, obiectivul fiind ca în 

aproximativ doi ani 50% din deşeuri să fie colectate selectiv, idee care va 

fi implementată în toate zonele cu blocuri din Jilava. 

- Deschiderea Grădiniței "Rapunzel" de pe strada Verii nr 31; 

 

Obiective de investiții în curs de execuție: 

- Înființare creșă; 

- Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 1; 

- Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 2; 

- Actualizare PUG; 

- Reabilitare, extindere și modernizare sistemul de iluminat public – obiectiv 

3; 

- Extindere rețea electrică str. Prelungirea Merișor, Ungureni, Primăverii; 



- Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale str. Puțul lui Gavrilă, 

Piersicilor, Aleea Narciselor; 

- Reabilitare tronson 1 și modernizare str. Libertății, Recepție 2020; 

- Parc zona Gării 1; 

- Asfaltare și modernizare Strada Gării; 

- Modernizare drum Steaua Sudului. 

 

Situația socială 

 

Sănătatea locuitorilor comunei reprezintă o prioritate pentru mine. Având în 

vedere că serviciul medical de urgenţă este redus pe teritoriul comunei, vreau să 

înfiinţez un sediu pentru serviciile medicale de urgenţă. Pentru fiecare jilăvean 

este important ca ambulanța să ajungă în câteva minute de când este solicitată și 

acest lucru ar fi posibil dacă stația de salvare ar fi chiar în comuna noastră. Aceasta 

ar urma să fie amplasată pe strada Verii, lângă noua grădiniță. 

 

 

Situația cadastrală 

Primaria Jilava a reușit finalizarea cadastrală a comunei, iar proprietarii de 

terenuri intravilane și extravilane au beneficiat de înregistrarea în Cadastru și 

Carte Funciară, gratuit. 

 

Învățământ 

 

În Comuna Jilava funcționează 4 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

din care 2 grădinițe și 2 școli gimnaziale. 

Primăria Comunei Jilava a inițiat și un amplu proces de modernizare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat, modernizare la grădiniță și școli, investind 

fonduri importante pentru îndeplinirea acestui deziderat. 



Viziunea asupra dezvoltării infrastructurii educaționale din comuna Jilava a 

continuat să fie îmbunătățită și în anul 2020. Nu se poate face performanță în 

învățământ fără a avea o infrastructură bine pusă la punct. Astfel dezvoltarea 

infrastructurii educaționale trebuie însoțită obligatoriu de seriozitatea cadrelor 

didactice și a elevilor, de un management performant al unităților de învățământ, 

dar foarte important, de dezvoltarea unor activități extracurriculare care 

să dezvolte şi mai mult, din punct de vedere fizic şi intelectual, elevii din unităţile 

de învăţământ. 

În anul 2020 s-au asigurat serviciile şi dotările care erau absolut necesare pentru 

funcţionarea în bune condiţii şi mai ales în deplină siguranţă a procesului 

educaţional, având în vedere situația specifică a pandemiei SARS-CoV2.  

S-au efectuat revizii ale instalaţiilor de gaze, ale instalaţiilor electrice, ale 

centralelor termice din unităţile de învăţământ, servicii elementare de siguranţă, 

montarea panourilor de plexiglas pentru protejarea copiilor în plină pandemie. S-

a avut în vedere asigurarea unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ, 

astfel că toate au avut contracte de pază cu unităţi specializate în domeniu, dar au 

fost supravegheate periodic şi de echipaje ale Poliţiei Locale Jilava. 

De asemenea s-a pus un accent foarte important pe instruirea personalului din 

unitățile de învățământ în ceea ce priveşte măsurile de protecție împotriva 

virusului SARS-CoV2, siguranţa și securitatea în muncă precum și securitatea în 

caz de incendiu și alte dezastre naturale. 

Și în anul 2020 s-a asigurat în toate unitățile de învățământ acces la internet prin 

Wi-Fi, care permite conectarea la internet a profesorilor și elevilor, precum și 

catalogul electronic al școlarilor. 

Din bugetul local s-a asigurat plata burselor școlare pentru fiecare unitate de 

învățământ beneficiară, precum și materiale cu caracter funcțional necesare 

desfășurării activității în condiții optime. 

 

 

Cultură 

 



În anul 2020, în comuna Jilava nu au avut loc evenimente cultural – artistice din 

cauza pandemiei de Coronavirus.  

A avut loc o acțiune de consultare publică pe tema stemei comunei Jilava. 

 

Asistență Socială 

 

În anul 2020 a fost răsplătit al doilea cetățean al comunei care a împlinit vârsta de 

100 de ani și a fost sărbătorit în cadrul proiectului ”Vieți Centenare” susținut de 

Primăria Comunei Jilava și de Consiliul Local Jilava. De asemenea, pe perioada 

Stării de Urgență familiile defavorizate au fost ajutate, în conformitate cu 

prevederile legale. 

 

 

Situația Mediului 

 

În ceea ce privește protecția calității mediului pe raza comunei Jilava, Serviciul 

Public de Poliție Locală are un rol determinant în conștientizarea de către cetățeni 

a importanței menținerii acestuia la un nivel rezonabil, privind normele de 

salubrizare și igienizare ale comunei, oferind un instrument prin care autoritatea 

locală să prevină și să sancționeze, atunci când este cazul, actele care aduc 

atingere păstrării unui mediu curat. 

 

 

Principale obiective specifice au fost: 

• eficientizarea acțiunilor vizând respectarea normelor legale de salubrizare şi 

igienizare, prin monitorizare permanentă a zonei de competenţă şi prin 

identificarea şi sancţionarea contravenţională a persoanelor care nu respectă 

normele legale în domeniu; 



• Identificarea câinilor fără stăpân și abandonați pe domeniul public și privat al 

comunei Jilava și ridicarea, sterilizarea și îngrijirea acestora de către o asociație 

specializată în domeniu. 

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiective specifice a fost necesar, în primul 

rând, ca cetățenii locuitori sau tranzitori ai comunei Jilava să conștientizeze faptul 

că pentru a avea o comună curată înseamnă a menține curățenia, a dezvolta un 

simț civic deosebit prin sesizarea Serviciului Public de Poliție Locală, atunci când 

constată aspecte privind încălcarea normelor de salubrizare. 

- În anul 2020 cu sprijinul Societăților EURO PREST SERV JILAVA și 

ECO PREST JILAVA (societăți cu capital integral al Consiliului Local) au 

fost luate măsuri pentru încurajarea utilizatorilor serviciului public de 

salubrizare în vederea precolectării și colectării separate a deșeurilor, dar și 

în cee ace privește îmbunătățirea calității mediului prin activitatea de 

peisagistică în comuna Jilava. Mai mult, au fost realizate mai multe acțiuni 

de curățare și igienizare ale comunei, precum și cele de combatere a 

insectelor de disconfort. 

În plus, au avut loc acțiuni de colectare gratuită a deșeurilor electrice și 

electronice. 

Activități speciale, generate de pandemia SARS-CoV2 

 

În conformitate cu legislația în vigoare, Primăria Jilava, în colaborare cu 

societățile EURO PREST SERV JILAVA și ECO PREST JILAVA (societăți cu 

capital integral al Consiliului Local Jilava) au desfășurat activități specifice de 

dezinfectare ale localității. 

De asemenea, a fost inițiată o campanie de informare a populației privind măsurile 

de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus, prin tipărirea și distribuirea unor 

materiale informative, precum și prin publicarea unor anunțuri importante în 

locuri publice, în spațiile special destinate, pe site-ul Primăriei Jilava și pe rețelele 

de socializare. 

- Au fost dezinfectate cu regularitate spațiile de lucru din incinta instituțiilor 

publice, scările de bloc, s-a stropit în parcuri, în stațiile de autobuz, pe 

trotuare și pe străzi și, nu în ultimul rând, au fost instalate, conform 

dispozițiilor legale din perioada Stării de Urgență, dispozitive cu soluții 

dezinfectante la intrarea în scările de bloc. 



- Au fost puse la dispoziția persoanelor vulnerabile sau a celor cu nevoi 

speciale pachete cu mâncare, alimentele proaspete fiind distribuite zilnic 

către beneficiari 

- -Au fost realizate mai multe acțiuni de consultare gratuită și au fost 

demarcate acțiuni de radiografiere pulmonară gratuită, în parteneriat cu 

unitățile sanitare de profil. 

- Au fost achiziționate dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioleta UV- 

C. 

- Au fost asigurate măști de protecție pentru toți școlarii din Jilava și pentru 

cadrele didactice. 

 

Informatizare și digitalizare 

 

PRIMĂRIA a achiziționat tablete cu sim (conexiune la internet) pentru toți elevii 

școlilor din comună. 

Primăria Comunei Jilava a continuat și dezvoltat parteneriatul cu ghiseul.ro pentru 

plata impozitelor și taxelor locale, și, totodată, a reușit implementarea Monitorului 

Oficial Local în format online. 

 

 

 

PRIMAR, 

Elefterie – Ilie PETRE 


