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RAPORT 

privind starea economică și socială a  
comunei Sângeru pe anul 2020 

 
 

Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Sângeru reprezintă 
pentru consiliul local dezideratul fundamental al activității sale astfel încât 
aceasta entitate administrativă a județului Prahova să devină o zonă competitivă 
la nivelul Văii Cricovului cu o economie dinamică și diversificată. 

Modernizarea infrastructurii comunei este cu siguranță cel mai 
valoros lucru, pe care administrația locală îl poate face pentru atenuarea 
disparităților existente în zona drumurilor județene, comunale și zonele de 
drumuri neclasificate, vecinale. 

Creșterea economică a localității este cel mai important indicator 
pentru gradul de dezvoltare al localității. 

La fundamentarea Planului de dezvoltare al localității Sângeru 
pentru anul 2020, Consiliul Local și Primaria au pornit de la premisa îndeplinirii 
standardelor pe care trebuie să le atingă infrastructura, utilitățile și celelalte 
servicii publice care în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  intră în 
competențele directe ale administrației județene în general și în competențele 
locale în special. 

OBIECTIVE STRATEGICE: utilizarea eficientă a tuturor 
resurselor fizice și umane în scopul dezvoltării localității în corelație cu 
conservarea mediului și patrimoniului, care să conducă pe termen lung la 
modernizarea coeziunii economice și sociale. 

Orientarea de bază a planului a constituit-o patentarea punctelor 
tari în vederea valorificării capacității de creștere a acestora și minimizarea 
efectelor slabe prin eliminarea factorilor care frânează dezvoltarea. 

Programul de dezvoltare al localității Sângeru pe anul 2020 a fost 
conceput și elaborat cu respectarea obiectivelor strategice stabilite la nivel 
județean fiind un instrument de prioritizare a investițiilor publice. 

Obiectivele specifice s-au încadrat în prevederile Programului de 
dezvoltare durabilă a comunei pentru perioada  2017-2022, iar prioritățile și 
măsurile, precum și detalierea acțiunilor în cadrul acestora s-au stabilit ținând 
cont de necesitățile județului în general și al localității Sângeru în special. 

În esență, prin aceasta s-a urmarit implementarea unui sistem 
coerent de acțiuni care să permită o dezvoltare echilibratată a comunei prin 
promovarea prioritară a proiectelor relevante de infrastructură și utilități publice 
pentru zonele aflate în dificultate (Mireș, Tisa, Sângeru, Butuci, Bobaru și 
Piatra Mică), având condiții favorabile mediului de afaceri și accesibilități 
pentru toți locuitorii comunei la o viață civilizată. 

Situația economică 
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I Structura economică sectorială  
În comuna Sângeru sunt operaționali agenți economici, 

reprezentând circa 82% din numărul unităților active, restul de 18% reprezintă 
societăți agricole cu personalitate juridică, care au ca obiect de activitate 
lucrarea pământului în zona de câmpie. 

Cele 70% din unitățile economice ale comunei activează în sectorul 
comerțului cu ridicată și cu amănuntul a bunurilor personale și casnice. 

12% reprezintă activități de transport de persoane de către firme 
autorizate. 

Învățământul își desfășoară activitatea în 2 școli și 4 grădinițe cu 1 
personalitate juridică. 
                    Sănătatea în asistența comunei Sângeru deține dispensar uman unde 
își desfășoară activitatea 3 medici (1 stomatologie, 2 medicină generală-familie) 
precum și farmacie umană și veterinară. 

          Analizand bugetul local pe anul 2020, care a fost în sumă de 
17.345,61mii lei,  putem constata urmatoarele : 
 

A.Sectiunea de functionare 

 VENITURI 

Plan                  
                
lei 

Realizat 
 
lei 

 16.756.540 16.707.197 
Din care: 

- cote defalcate din impozitul pe venit 
 
2.391.000 
 

 
2.291.778 
 

- sume defalcate din TVA plați pentru 
echilibrare 

4.697.010 4.693.320 

- impozite pe clădiri 44.200 41.206 
- impozite pe teren intravilan 117.500 112.603 
- impozite pe teren extravilan 40.000 36.351 
- impozit auto 650.220 188.521 
- concesiuni 35.000 36.875 
- amenzi 1.038.210 112.543 
- subventii  3.580.532 3.580.532 

CHELTUIELI 16.707.197 11.381.211 
- salarii total 4.026.100 3.227.846 
- bunuri și servicii 2.876.033 2.530.371 
- dobânzi - - 
- transferuri    7.708 - 
- asistență socială 641.800 583.698 
- rambursări de credite - - 
- alte cheltuieli 192.600 158.853 

B.Sectiunea de dezvoltare 8.530.100 4.515.185 
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    Investiții, din care: 
     -     venituri 8.530.100 4.515.185 

-  cheltuieli 8.530.100 4.515.185 
 
 

II.Principalele investiții în anul 2020 în comuna Sângeru: 
 

 

- Continuarea proiectului derulat prin PNDL ,,Modernizare drumuri de 

înterese local în comuna Sângeru, județul Prahova", în valoare  totala de 
4.619.556,00 lei; 

- Continuarea proiectului derulat prin PNDL ,, Extindere sistem de 

alimentare cu apă în comuna Sângeru, județul Prahova", în valoare de 
1.469.699,929 lei; 

- ,,Achiziție utilaje pentru servicii publice în comuna Sângeru, județul 
Prahova", proiect derulat prin PNDR 2014-2020, Program cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol  pentru Dezvoltare Rurală și 
Guvernul României, sub măsura 19.2.-Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul strategiei de dezvoltare locală; măsura 6/6B-Investiții în infrastructura 
locală,accesat prin intermediul G.A.L. Plaiuri Prahovene, în valoare de 350.000 
lei; 

- Lucrări ,,Reparații  clădire garaj utilaje" în valoare de 87.000 lei fără 
TVA; 

- ,,Achiziție și  amenajare staţii de  autobuz", în valoare de 45.000 lei fără 
TVA; 

- ,,Furnizare și instalare sistem supraveghere audio-video" la Școala 
Profesională Sângeru și Școala Gimnazială Mireșu Mare, în valoare de 8.500 lei 
fără TVA; 

- ,,Lucrări de montaj fosă septică cu separator hidrocarburi și instalație 
canalizare, reparații grup sanitar Cămin Cultural Tisa″, în valoare de 
69.445,41 lei fără TVA; 

- ,, Lucrări de reparații generale  și de renovare la Grădinița Sângeru″, 
în valoare de 249.279,78 lei ; 

- ,,Lucrări de reparații drum și podeț în satul Butuci,″ în valoare de 
165.000 lei fără TVA ; 

- „Intocmire documentatie tehnica pentru obtinerea  avizului de 

gospodarire a apelor, acord de mediu, studiu hidrogeologic preliminar, aviz 

I.N.H.G.A., proiect tehnic, D.T.A.C.  executie foraj explorare – exploatare cu 

adancimea de 120,00 m, montaj cabina din beton armat, echiparea putului cu 

pompa submersibila, montaj instalatie hidromecanica si electrica in interiorul 

cabinei, zona de protectie sanitara”, în valoare de 150.466,00 lei fără TVA; 
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- ,,Elaborare Studiu de fezabilitate- înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în comuna Sângeru, județul Prahova”, în valoare de 80.000 lei fără 
TVA; 

-  ,,Servicii de  cadastru şi topografie"  în valoare de 80.000 lei; 
-  ,,Servicii de deszăpezire" în valoare de 28.499,52 lei; 
- ,,Închiriere buldoexcavator și autobasculantă"  pentru excavat, 

decolmatat, împraştiat, nivelat material pietros pe drumurile locale  din comuna 
Sângeru, în valoare de 130.000 lei; 

- ,Achiziție articole de protecție  împotriva Covid 19" (măști, mănuși, 
dezinfectanți, etc) în valoare de 25.000 lei; 

- ,,Achiziție registre agricole" , în valoare de 5.100 lei; 
- ,,Achiziție mobilier pentru dotarea Școlii Profesionale Sângeru", în 

valoare de 39.750 lei fără TVA;  
 

AGRICULTURA 

Comuna Sângeru este situată într-o zonă în care legumicultura, 
pomicultura, viticultura, apicultura  și zootehnia reprezintă activități economice 
importante. 

Obiectivul fundamental care stă la baza desfășurării activității în 
agricultură îl reprezintă redresarea și asigurarea condițiilor pentru relansarea 
agriculturii, în concordanță cu potențialul natural, economic și uman de care 
dispune alimentarea populației și crearea disponibilului pentru vânzare. 

Structura fondului funciar: 3990 ha 
 

-Suprafața agricolă – 2496 ha 
-Păduri și terenuri cu vegetație forestieră-1109 ha 
-Drumuri- 71ha 
-Curți construcții- 170 ha 
-Terenuri neproductive- 144 ha 
-Total fond funciar- 3990 ha 
Pe categorii de folosință: 
-Teren arabil -598 ha 
-Pășuni-1348 ha 
-Fânețe- 415 ha 
-Vii- 40 ha 
-Livezi- 95 ha 
Total- 2496 ha 

Principalele culturi: cereale pentru boabe, cartofi, legume, tomate, 
ceapă, varză, plante furajere. 

Efective de animale: 
-Bovine- 111 din care 79 vaci lapte 
-Porcine- 470 
-Ovine, caprine- 2.144 
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-Păsări-23.795 din care 7336 ouătoare 
-Cabaline- 90 
-Iepuri- 73 
-Familii albine- 2707 

  
 

Sectorul serviciilor 

Telecomunicații 
Partea importantă a infrastructurii naționale s-a dezvoltat continuu, 

abordând în funcție de necesități atât soluții calitative cât și cantitative. 
În comuna Sângeru, numărul abonaților telefonici a crescut. 
În comuna este instalată de către principalul operator de telefonie 

fixă, centrala telefonica digitală, astfel rețeaua locală funcționează la parametrii 
proiectați. 

Comuna este racordată prin rețea de fibră optică la rețeaua 
interurbană și internațională. În felul acesta s-a creat posibilitatea ca abonații să 
comunice la nivel național și internațional.  

         În luna octombrie 2020 a fost finalizat si proiectul „WiFi4EU 
promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” proiect în  urma 
căruia au fost instalate în mai  multe puncte, în special în zonele mai populate, 
internet gratuit. 

Începând din anul 2006 operatorul Romtelecom SA asigură 
televiziunea digitală și serviciul bazat pe tehnologia ADSL (Asymetric Digital 
Subscri Line) care oferă acces de bandă largă la internet. 

SC   DIGI (RCS&RDS) asigură servicii de televiziune digitală și 
analogică prin cablu, precum și televiziune digitală prin satelit, drept pentru care 
au asigurat un statut special în județ. 

Operatorii de sisteme de telefonie mobilă DIGI (RCS&RDS), 
Vodafone, Orange, Cosmote acoperă toată aria comunei. 
 

Activitatea poștală 

Se desfășoară într-o structură care permite funcționarea  la 
standarde minime de eficiență pe întreg teritoriul comunei, prin 1 oficiu poștal 
și 3 agenți ( 1Mireș, 2Sângeru și Tisa) 

 
 
POPULAȚIA COMUNEI SÂNGERU 

Populația comunei Sângeru - 5.505 
Populația comunei Sângeru este cea mai mare din colegiu în rândul 

comunelor.  
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Din punct de vedere al structurii pe sexe, populația se 
caracterizează printr-o ușoară predominare a populației masculine față de 
populația de sex feminin. 

În total populație: 5505 din care M: - 2785 
                                                   F: - 2720 
Față de anul precedent populația a crescut cu 50 persoane. 
Resursele de munca 
Populația activă de la 30.12.2020, reprezintă 65,2% din resursele 

de muncă, din care populația ocupată- 60% din populația activă civilă și 34,6 % 
persoane șomeri și alte persoane aflate în evidență pentru un loc de muncă. 

Populația școlară 

În anul 2019-2020- populație școlară  753 
Din care: 
-Grădinițe:102 
-Școala generală-180 
-Școala profesională-471 
-ponderea populației școlare: comparativ cu anul precedent, 

populația școlară a înregistrat o ușoară scădere. 
-Număr cadre didactice:  
-Educatoare-6 
-Învățători și profesori - 47 
 
INFRASTRUCTURA 

Rețeaua de căi rutiere 
Rețeaua de drumuri cuprinde: 
- 3 trasee de DJ 
- 3 trasee drumuri comunale 
-lungimea drumurilor publice clasificate, din comună, este de 34 

km reprezentând 83% din totalul drumurilor din comună ( drumuri județene, 
comunale, vicinale, forestiere în total de 41km). 

-Din totalul drumurilor clasificate ( comunale),  13.2 km  drumuri 
sunt asfaltate. 

Total drumuri neclasificate neasfaltate- 2.9 km 
ASISTENȚA SOCIALĂ 

Asistența socială la nivelul comunei răspunde nevoilor grupurilor 
dezavantajate. Primăria acordă protecției sociale un rol deosebit. 

Obiectul principal îl reprezintă crearea unui sistem de protecție și 
suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de 
servicii, stabilind măsuri de intervenții în sprijinul persoanelor aflate în nevoie 
de protecție, a copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de 
marginalizare și excludere socială. 
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Pe parcursul anului 2020, un număr de 218  de persoane au 
beneficiat  de ajutorul social, fiind înregistrate un număr de 108 dosare. 

 În evidențe figurează 42 persoane încadrate ca asistenți personali. 
  
EDUCAȚIE 

Educația tinerilor se realizează în instituții de învățământ, cultură și 
artă, prin mijloace de informare, comunicare și acțiuni specifice. 

Analizând în contextul numărului de instituții de învățământ 
existente în comună, actul educației se desfășoară printr-o rețea care asigură 
școlarizarea la toate nivelurile. 

Finanțarea activităților din sistemul educațional se realizează prin 
bugetul comunei care în conformitate cu principiile descentralizării 
administrative și financiare dispun de alocări bugetare cu această destinație la 
care se adaugă fonduri din alte surse bugetare (HG, fonduri europene). 

Preocuparea comunei pentru modernizarea infrastructurii școlare se 
regăsește deasemenea, în finanțarea în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova 
( Scoala profesională Sângeru, Școala Mireș, Grădinița Mireș) a lucrărilor de 
investiții, reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, astfel încât, 
acestea să răspundă cerințelor unui proces educațional adoptat nevoilor pieții 
dinamice a muncii. 
 

CULTURA 

În comună există 4 cămine culturale  și un muzeu de interes 
județean (Muzeul Bozianu). 

Biblioteca situată în incinta Căminului Sângeru sub finanțarea 
consiliului local care le asigură baza materială și resursele financiare necesare. 
 

FACTORI DE MEDIU 

 

Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea 
autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor 
pesoanelor fizice și juridice. 

Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsidente ale mediului. 
La nivelul județului calitatea aerului este monitorizată printr-o 

rețea de supraveghere stabilită în funcție de impactul marilor poluări asupra 
mediului înconjurător. 
                        Tot în anul 2020, așa cum prevedere art.9, alin.(20)  şi alin.(22) din 
Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările 
ulterioare,  la nivelul comunei Sângeru s-a continuat  Programul de Îmbunătățire 
a Eficienței Energetice, program ce include măsuri pe termen scurt şi mediu (3-
6 ani), privind eficienţa energetică . 
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