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În  conformitate  cu  prevederile  art. 155, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, primarul prezintă Consiliului local un raport anual 

privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ – teritoriale.  

Pe baza acestor prevederi, prezint Consiliului Local acest raport. 

Raportul nu se doreşte a fi un bilanţ sec şi orientat doar pe aspectele pozitive 

ale activităţii noastre, el prezintă starea de fapt a localităţii. 
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1. Date generale 

 

 

Municipiul Roșiorii de Vede este situat în Câmpia Română, pe râul Vedea, într-o arie de 

intensă şi străveche circulaţie și este al doilea centru urban ca mărime demografică din județul 

Teleorman, după reședința de județ, municipiul Alexandria. 

Este menționat pentru prima dată cu numele de Russenart în anul 1385. Apoi, în 1512, 

apare cu numele „Rușii” într-un hrisov al lui Neagoe Basarab. Cu forma de „Rușii de Vede”, 

nume cu care va fi cunoscut până în secolul XIX, târgul apare pentru prima dată atestat într-un act 

emis de Radu de la Afumați în 1526. Era deja reședință a județului Teleorman, funcție pe care o 

va îndeplini timp de mai multe secole, până în 1837. Catagrafia din anul 1831 consemna în județul 

Teleorman un oraș (Rușii de Vede) și două târguri (Zimnicea și Mavrodin), iar în anul 1835, cu 

cele 669 gospodării, era considerat al patrulea oraș al Țării Românești. Pierderea funcției 

administrative, reședința județului Teleorman fiind mutată inițial la Zimnicea, apoi la Turnu 

Măgurele și apoi la Alexandria, va avea consecințe negative asupra dezvoltării orașului. O nouă 

etapă de progres a început la sfârșitul secolului al XIX-lea, când orașul devine un important nod 

feroviar și, ulterior, centru industrial. 

Localitatea se găseşte la întretăierea paralelei de 44°07’ latitudine nordică cu meridianul de 

25° longitudine estică. Se învecinează la vest cu comuna Măldăeni, la sud cu comunele Peretu şi 

Troianul, la est cu comuna Vedea şi comuna Drăgăneşti de Vede, iar la nord cu comuna 

Scrioaştea.  

Municipiul Roșiorii de Vede este situat la 33 km de municipiul Alexandria, reședința 

județului Teleorman, la 119 km (pe șosea) de București, capitala țării, la 77 km de municipiul 

Slatina, reședința județului vecin, Olt, 109 km de Craiova, reședința județului Dolj și la 103 km de 

municipiul Pitești, principalul oraș al Munteniei de Vest. 

Localizarea sa strategică pe una din liniile de forţă ale teritoriului Munteniei, pe traseul 

magistralei feroviare București – Craiova – Timișoara și al drumului național 6, București – 

Alexandria – Craiova – Timișoara, ar putea determina o dezvoltare susţinută (şi sustenabilă) şi în 

viitor. 

Relieful teritoriului pe care îl ocupă municipiul Roşiorii de Vede este caracteristic părţii de 

centru-vest a Câmpiei Române despărţită aici, de valea râului Vedea, în Găvan Burdea – la răsărit 

şi Câmpia Boian – la apus. 

În zona Roşiorii de Vede, pe malul drept al râului care completează numele municipiului, 

relieful se încadrează în caracteristicile Câmpiei Boian. Terenul este neted, cu o înclinare generală 

de la nord-vest spre sud-est, aproape imperceptibilă în oraş, localitatea fiind desfăşurată ca o fâşie 

îngustă, perpendicular pe direcţia generală de înclinare a solului. 

Câmpia din jurul oraşului este fragmentată de văile râurilor Vedea, Bratcov şi Urlui. Cea 

mai mare parte a caselor din oraş sunt aşezate în lunca înaltă a râului Vedea, la altitudinea 

absolută de 82,5 m. 

Municipiul Roşiorii de Vede ocupă o suprafaţă de 7.358 ha, din care 1.189 ha teren 

intravilan şi 6.169 ha teren extravilan, ceea ce reprezintă 1,24% din suprafaţa totală a judeţului 

Teleorman. 

Ca zone  de agrement sunt frecventate Parcul „Nicolae Bălcescu”, Grădina Publică „Mihail 

C. Mănciulescu”, Parcul central „Avocat Nicolae Popescu Vedea”, Zona de agrement „Vedea”, 

Pădurea „Vedea”,  Zona „Urlui”- unde se găsesc 5 iazuri piscicole şi o cabană turistică. 

 

Clima. Municipiul Roşiorii de Vede aparţine zonei de climă de tip continental (veri foarte 

calde, cu precipitaţii moderate, adesea sub formă de averse şi ierni reci cu viscole rare şi cu 

frecvente intervale de încălzire) cu influenţe ale topoclimatului de luncă (veri calde şi ierni 

blânde). 

Temperatura înregistrează o medie anuală de 10°C. Maximele absolute au fost de +41,7°C 

(la 20 august 1945) şi –34,6°C (la 25 ianuarie 1942). 
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Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 562,0 mm/strat de apă. 

Caracteristicile vânturilor sunt date de poziţia oraşului faţă de masele principale de aer, 

direcţiile dominante fiind cele din vest, est şi nord-est. Dintre acestea, cele din vest au la Roşiorii 

de Vede o frecvenţă medie anuală de 21,1% şi o viteză medie de 3,4 - 4 m/s, iar cele din est au o 

frecvenţă de 17%. Vânturile din est şi nord-est au o viteză medie de 3,5 - 5,3 m/s. 

 

Vegetația, fauna și solurile. Municipiul Roșiorii de Vede se situează la contactul dintre 

zona forestieră cu zona silvostepei unde, în condiții naturale, se întâlnesc pâlcuri de pădure și 

pajiști. Acestea au fost însă în mare parte îndepărtate prin intervenția antropică și transformarea în 

terenuri agricole. 

 Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului se suprapune pe unitatea din faţa Carpaţilor, 

denumită Platforma Moesică. La suprafaţă întâlnim depozite cuaternare de aluviuni constituite din 

mâluri, nisipuri şi pietrişuri ce corespund holocenului. Urmează spre adâncime, depozite ale unui 

regim marnos (marne cu intercalaţii nisipoase,  argile,  nisipuri  şi  pietrişuri) care s-au depus într-

un regim lacustru din pleistocenul mijlociu. Aceste structuri se suprapun stratelor de Cândeşti şi 

celor de Frăţeşti din cuaternar cu grosimi de 10 - 20 m – formaţiune întâlnită pe întreg teritoriul 

judeţului Teleorman şi care constituie un strat acvifer. Ele sunt constituite în partea superioară din 

nisipuri fine, iar la bază din pietrişuri.  

Conform constatărilor geotehnice, pământurile de pe raza municipiului Roşiorii de Vede 

sunt reprezentate prin argile şi argile prăfoase care conţin cele două orizonturi de lut – lut „B” şi 

lut „C” – cafeniu-roşcat cu concreţiuni calcaroase, stratul având o grosime de 6 - 8 metri. Ca 

principale caracteristici ale pământurilor se remarcă: compresibilitatea redusă, gradul ridicat de 

consolidare, fiind totodată contractile şi sensibile la umezire. 

Solurile fertile sunt în general exploatate agricol. Diversitatea condiţiilor naturale şi 

antropice determină o variabilitate ridicată 

a pretabilităţii solurilor pentru agricultură 

în judeţul Teleorman şi, implicit, în 

Roşiorii de Vede, iar condiţiile de relief 

permit lucrări agricole mecanizate.  

La nivelul municipiului suprafaţa agricolă totală este de 5.438 ha. Societăţile agricole şi 

comerciale – Cetatea, Delcel, Ciupi, Intercereal, Agrolaz – deţin în exploatare suprafaţa de 4.088 

ha. 

Pădurile de pe teritoriul municipiului Roșiorii de Vede au rol de protecție și mai puțin de 

producție. La aceste resurse, se adaugă nisipurile și pietrișurile din albia râului Vedea și a 

pâraielor Urluiu, Bratcov și Barâcea. 

Pădurile erau bine reprezentate în trecutul îndepărtat, chiar numele de Teleorman fiind o 

dovadă a prezenței și masivității acestora (Deli Orman = Pădurea Nebună). În prezent mai sunt 

prezente doar pâlcuri, inclusiv pe malul stâng al râului Vedea (Pădurea Vedea) în dreptul 

municipiului Roșiorii de Vede.Speciile reprezentative sunt stejarul pufos (Quercus pubescens), cer 

(Quercus cerris) și gârniță (Quercus frainetto), alături de care vegetează exemplare de tei, ulm, 

frasin, carpen, mărul și părul pădureț. Stratul arbustiv este alcătuit din păducel (Crataegus 

pentagyna), corn (Cornus mas) și sânger (Cornus sanguinea). Pajiștile au un caracter secundar, 

sunt în parte degradate, și se întâlnesc, de regulă, pe terenuri improprii culturilor agricole. 

Grupările caracteristice sunt cele de păiuș stepic (Festuca valesiaca), firuță (Poa angustifolia), 

coada cocoșului (Polygonum convolvulus). În luncă se întâlnește o vegetație higrofilă și hidrofilă, 

cu plop tremurător, salcie, răchită roșie, papură, trestie.  

Fondul forestier, pe lângă rolul de protecție se constituie și într-o sursă importantă de masă 

lemnoasă. 

Puternica antropizare a formațiunilor vegetale inițiale a condus la reducerea elementelor 

faunistice terestre. Dintre mamiferele caracteristice, se numără rozătoarele (popândăul, șoarecele 

de câmp, dihorul de stepă, șobolanul cenușiu), iar în păduri, căpriorul. Dintre păsări, sunt 

caracteristice prepelița, potârnichea, prigoria, ciocârlia de câmp și fazanul. 

Clasele de calitate a solurilor pentru municipiul 

Roşiorii de Vede 

Arabil Păşune Vii Livezi 

II III II II 
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 Apicultura este o îndeletnicire de bază pentru roşioreni, fiind înregistrate peste 600 de 

familii de albine.   

Fondul piscicol este susţinut în special de ihtiofauna compusă din peşti de apă dulce. 

 

Seismicitate. Conform Legii nr. 575/2001 apărută în Monitorul Oficial nr.726/2001(anexa 

nr.3) municipiul Roşiorii de Vede este amplasat într-o zonă cu intensitate seismică de gradul VIII, 

exprimat în MSK (Medvedev – Sponheuer -Karnik). 

 

Riscuri naturale. În această categorie se încadrează inundaţiile şi alunecările de teren. 

Potrivit actului normativ amintit mai sus, municipiul Roşiorii de Vede nu prezintă riscuri de 

această natură. 

 

2. Date statistice la 31. 12. 2020 
 

INDICATOR UM VALOARE 

INDICATOR 

Populația după domiciliu la data de 31. 12. 2020 

 
Nr. persoane 

30.800 

(din care 15.918 femei) 

Suprafața totală a municipiului Roșiori de Vede, din care: Ha 7358 

Intravilan Ha 1189 

Extravilan Ha 6169 

Suprafață spații verzi Ha 85 

Drumuri, străzi (total) Metri 74988 

Drumuri cu beton asfaltic Metri 41789 

Drumuri cu pavaj Metri 21453 

Drumuri cu pământ Metri 11746 

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile Metri 65580 

Lungimea totală a rețelei de canalizare Metri 51830 

Blocuri proprietari (scări de bloc - 399) Nr. blocuri 185 

Blocuri ANL (scări de bloc) Nr. blocuri 13 

Apartamente ANL Nr. apartamente 198 

Blocuri sociale (scări de bloc) Nr. blocuri 1 

Apartamente sociale Nr. apartamente 20 

 

3. Populația 
 

Din datele oferite de Direcția Județeană de Statistică Teleorman, la 31 decembrie 2019 - 

având ca reper statistic populația după domiciliu, pe raza municipiului erau înregistrate 30.800 

persoane, din care: 15.918 femei și 14.882 bărbați. 

Populația după domiciliu pe sexe (tabel comparativ 2016 – 2020): 

 

 

Anul 0-4 

ani 

5-9 

ani 

10 -

14 

ani 

15 -

19 

ani 

20 -

24 

ani 

25 -

29 

ani 

30 -

34 

ani 

35 -

39 

ani 

40 -

44 

ani 

45 -

49 

ani 

50 -

54 

ani 

55 -

59 

ani 

60 -

64 

ani 

65-

69 

ani 

70 -

74 

ani 

75 

-79 

ani 

80 

-84 

ani 

85 

ani 

și 

peste 

2016 1416 1570 1661 1716 1724 2328 2221 2600 2421 2859 1970 2489 2616 - 969 575 915 390 

2017 1400 1512 1657 1667 1638 2077 2204 2431 2499 2854 1978 2302 2635 - 1031 614 844 379 

2018 1374 1491 1634 1664 1569 1908 2151 2241 2580 2482 2370 2116 2605 - 1177 648 784 401 

2019 1256 1448 1610 1636 1541 1681 2086 2114 2603 2343 2522 2001 2596 - 1324 640 808 400 

2020 1226 1408 1546 1627 1533 1462 2061 2061 2481 2287 2653 1875 2394 2306 1549 746 662 432 
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 Populația după domiciliu pe grupe de vârstă (tabel comparativ 2016 – 2020): 
 

 

Conform datelor înregistrate la Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Primăriei, 

pentru anul 2020 rezultă următoarea statistică: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere datele oferite de Compartimentul Stare Civilă, conform înregistrărilor din 

anul 2020, pe raza municipiului se înregistrează în continuare o dinamică negativă privind nivelul 

nașterilor în comparație cu cel al deceselor, astfel că la un total de 426 de decese se înregistrează 

doar 116 nașteri.  

 

4. Activităţi economice 

 

 

Bugetul local pentru anul 2020 a fost construit astfel încât să fie asigurată funcționarea și 

dezvoltarea municipiului.  

Potrivit prevederilor bugetului local al Municipiului Roșiori de Vede pe anul fiscal 2020 

veniturile totale au fost realizate în procent de 54,00 % (prevăzut în buget 101.483,67 mii lei și 

realizat 55.112,41 mii lei). 

         Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea 

funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni 

și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se principiul bunei gestiuni 

financiare. 

          Plățile au fost efectuate în limita creditelor aprobate prin bugetul local, cu respectarea 

clasificației bugetare, în raport cu obiectul și funcția căruia i-au fost destinate aceste cheltuieli, cu 

gradul de folosire a sumelor puse la dispoziției anterior și cu respectarea prevederilor Legii nr. 

500/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. 

          Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul cărora s-au angajat, 

ordonanțat și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea 

cheltuielilor prin buget s-a făcut numai în limita creditelor bugetare aprobate. 

          Înregistrarea cheltuielilor s-a efectuat pe baza documentelor justificative, cronologic și 

sistematic, potrivit planului de conturi în vigoare. 

          Documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor cheltuielilor au confirmat 

angajamentele contractuale privind prestări de servicii, executări de lucrări, plata salariilor și alte 

drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare și alte obligații. 

          La data de 31. 12. 2020 s-au înregistrat plăți nete în valoare de 52.566,65 mii lei, față de 

prevederea de 102.351,60 mii lei, respectiv 51,00 %, astfel: 

 

        

 

Anul Localitatea Total Feminin Masculin 

 

2016 Municipiul Roșiori de Vede 32.414 16.700 15.714 

2017 Municipiul Roșiori de Vede 31.850 16.412 15.438 

2018 Municipiul Roșiori de Vede 31.402 16.201 15.201 

2019 Municipiul Roșiori de Vede 30.800 15.918 14.882 

2020 Municipiul Roșiori de Vede 30.309 15.694 14.615 

Felul actului 
Număr total 

 

Acte de naștere 116 

Acte de deces 426 

Acte căsătorie 91 

Acte de divorț 13 
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     Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” 

 

          La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 11.592,65 mii lei, 

din care plăți efectuate în sumă de 7.860,03 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 67,80 %.                                                                             
-mii lei - 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Autorități publice și acțiuni externe din care : 12.345,95 11.592,65 7.860,03 

Cheltuieli de personal 7.020,00 6.300,00 5.830,54 

Cheltuieli materiale 1.733,50 1.902,40 1.461,62 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile 

2.839,57 2.839,57 95,59 

Alte cheltuieli 300,00 300,00 294,69 

Cheltuieli de capital 332,88 132,18 70,76 

Rambursări de credite 120,00 120,00 108,33 

Plăți efectuate în anii precedenți - -1,50 -1,50 

   

     Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” 

 

             La data de 31. 12. 2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 964,20 mii lei, din 

care plăți efectuate în sumă de 829,49 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 86,03 %.                                                                               
                                                                                                                        

-mii lei - 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31.12.2020 

Alte servicii generale, din care : 1.421,20 964,20 829,49 

Cheltuieli de personal 822,00 842,00 761,46 

Cheltuieli materiale 95,70 118,70 68,03 

Fond de rezervă 500,00 - - 

Cheltuieli de capital 3,50 3,50 0 

 

                Capitolul 55.02„Dobânzi” 

 

  La data de 31. 12. 2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 422,90 mii  

lei, din care plăți efectuate în sumă de 394,12 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 

93,19%.                                       
                                                                                                                                                                -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Dobânzi, din care : 612,00 422,90 394,12 

Cheltuieli materiale 12,00 12,00 1,00 

Dobânzi 600,00 410,90 393,12 

 

          Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 3.993,00 mii lei, din 

care plăți efectuate în suma de 3.510,66 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 87,92%.                                                                  
                                                                                                                                                   -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31.12.2020 

Ordine publică și siguranță 

națională, din care : 

 

3.993,00 

 

3.993,00 

 

3.510,66 

Cheltuieli de personal 3.660,00 3.660,00 3.322,10 

Cheltuieli materiale 161,00 161,00 79,31 

Cheltuieli de capital 172,00 172,00 109,25 

Plăți efectuate în anii precedenți - - - 
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  Capitolul 65.02 „Învățământ” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 5.281,03 mii lei, din 

care plăți efectuate în suma de 3.946,20 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 74,72 %.                                                                                
                                                                                                                                                                   -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Învățământ, din care : 4.909,73 5.281,03 3.946,20 

Cheltuieli de personal 85,00 37,40 31,69 

Cheltuieli materiale 2.936,00 3.296,66 3.180,69 

Asistență socială 254,60 295,94 135,56 

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile 

 

1.273,13 

 

1.273,13 

 

338,29 

Alte cheltuieli 189,00 248,90 245,13 

Cheltuieli de capital 172,00 129,00 16,03 

Plăți efectuate în anii precedenți - - -1,19 

            

 Capitolul 66.02 „Sănătate” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 28.613,25 mii lei, 

din care plăți efectuate în sumă de 3.222,28 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 11,26 %.                                                                         
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Sănătate, din care : 25.429,45 28.613,25 3.222,88 

Cheltuieli de personal 600,00 600,00 450,69 

Cheltuieli materiale 28,30 954,10 583,66 

 Transferuri între unități 837,70 1.839,00 1.839,00 

Transferuri de capital - 1.259,70 206,75 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile 

23.951,45 23.951,45 133,79             

 

Cheltuieli de capital 12,00 9,00 8,99 

  

Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” 

 

           La data de 31. 12. 2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 13.640,43 mii lei, 

din care plăți efectuate în sumă de 6.637,18 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 48,66 %.      
                                                                           

                                                                                                                                                                  -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Cultură, recreere și religie, din 

care : 

12.607,61 

 

13.640,43 6.637,18 

Cheltuieli materiale 2.643,00 3.383,00 3.000,28 

Transferuri între unități 2.216,90 2.236,72 1.352,52 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile  

 

7.141,21 

 

7.141,21 

 

1.747,94 

Cheltuieli de capital 502,50 775,50 460,08 

Rambursări de credite 104,00 104,00 76,36 

       

   Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 13.223,81 mii lei, 

din care plăți efectuate în sumă de 9.555,55 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 72,26 %. 
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                                                                                                                                                                 -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Asigurări și asistență socială, din care : 12.163,81 13.223,81 9.555,55 

Cheltuieli de personal 5.366,40 5.529,40 4.261,33 

Cheltuieli materiale 737,33 737,33 675,11 

Asistență socială 4.044,70 4.338,70 3.823,64 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile  

2.002,88 2.605,88 783,74 

Cheltuieli de capital 12,50 12,50 12,29 

Plăți efectuate în anii precedenți - - 0,56 

 

           Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” 

 

           La data de 31. 12. 2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 7.286,90 mii lei, 

din care plăți efectuate în suma de 4.902,22 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 67,27 %. 

 
                                                                                                                                                              -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică,  din care: 

 

7.328,90 

 

7.286,90 

 

4.902,22 

Cheltuieli de personal 2.496,00 2.496,00 1.900,75 

Cheltuieli materiale 3.205,20 3.249,39 2.460,26 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile 

- 140,31 10,61 

Cheltuieli de capital 1.257,70 1.047,70 501,83 

Participare la capitalul social al 

societăților comerciale 

 

290,00 

 

290,00 

 

- 

Rambursări de credite 80,00 80,00 59,75 

Plăți efectuate în anii precedență - -16,50 -30,98 

 

 Capitolul 74.02 „Protecția mediului” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 5.030,00 mii lei, din 

care plăți efectuate în sumă de 4.502,70 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 89,52 %.                                                      
                                                                                                                                                               -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Protecția mediului,  din care : 5.200,00 5.030,00 4.502,70 

Cheltuieli materiale 5.200,00 5.030,00 4.502,70 

Cheltuieli de capital - - - 

 

            Capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice” 

 

           La data de 31. 12. 2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 300,00 mii lei, din 

care plăți efectuate în sumă de 205,53 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 68,51 %.    
  

                                                                                                                                                                  -mii lei- 

Denumire indicator Credite 

bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plăți efectuate 

31. 12. 2020 

Acțiuni generale economice,  din care: 300,00 300,00 205,53 

Cheltuieli materiale 300,00 300,00 205,53 
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Capitolul 84.02 „Transporturi” 

 

           La data de 31.12.2020 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 12.003,43 mii lei, 

din care plăți efectuate în sumă de 7.000,09 mii lei, reprezentând un grad de realizare de 58,32 %.                                                                  
                                                                                                                                                                  -mii lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 

aprobate inițial 

Credite bugetare 

definitive 

Plați efectuate 

31.12.2020 

Transporturi,  din care: 10.809,43 12.003,43 7.000,09 

Bunuri și servicii 2.320,00 3.529,50 2.984,88 

Subvenții 170,00 154,50 70,33 

Cheltuieli de capital 7.575,43 7.575,43 3.211,55 

Rambursări de credite 744,00 744,00 733,33 

 

            La data de 31. 12. 2020 bugetul local a înregistrat un excedent în sumă de 4.213,64 mii lei 

din care suma de 2.545,75 mii lei excedent an curent și suma de 1.667,89 mii lei excedent din anii 

precedenți.      
     

*** 

 

Pentru anul 2020, impozitele și taxele locale au fost reglementate prin Codul Fiscal, 

aprobat prin Legea nr. 227/2015 și Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, 

iar la nivelul municipiului Roșiori de Vede au fost stabilite prin HCL nr. 61/24.04.2019.  

      În cursul anului, activitatea Direcției Impozite și Taxe s-a concretizat în principal, în 

asigurarea colectării impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, 

impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, soluționarea obiecțiunilor, cererilor 

și petițiilor legate de activitatea desfășurată. 

  În ceea ce privește întreprinderea măsurilor de executare silită împotriva debitorilor răi 

platnici această activitate nu a putut fi realizată datorită suspendării prin legislația aprobata în anul 

2020, urmare pandemiei de Covid-19. 

Gradul de realizare a veniturilor proprii este: 
                                                                                                                       - mii lei - 

Nr. 

crt. Categorie venit 

Prevedere 

anuală 

2020 

Realizat 

2020 

Grad de realizare față de 

prevederea anuală 

%  

 VENITURI PROPRII  35.878,13 28.378,58 79,10 

 I. VENTURI CURENTE (A+B) 54.501,75 47.001,14 86,24 

A VENITURI FISCALE 43.842,80 43.321,29 98,81 

A.1 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital 16.990,00 16.539,99 97,35 

 Impozit pe venit din transferul proprietății 46,00 11,02 23,96 

 Cote și sume defalcate din impozit pe venit 16.944,00 16.528,97 97,55 

A.2 Impozite și taxe pe proprietate 6.402,00 6.364,59 99,42 

 Impozit clădiri 3.400,00 3.444,73 101,32 

 Impozit clădiri PF 1.700,00 1.497,26 88,07 

 Impozit clădiri PJ 1.700,00 1.947,47 114,56 

 Impozit teren 2.200,00 2.116,19 96,19 

 Impozit teren intravilan 1.660,00 1.609,41 96,95 

 Impozit teren intravilan PF 1.220,00 1.037,99 85,08 

 Impozit teren intravilan PJ 440,00 571,42 129,87 

 Impozit teren extravilan 540,00 506,78 93,85 

 Taxe judiciare de timbru 800,00 802,87 100,36 

 Alte impozite și taxe pe proprietate 2,00 0,80 40,00 

A.3 Impozite și taxe pe bunuri și servicii 20.400,80 20.369,40 99,85 
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 Sume defalcate din TVA 18.629,80 18.629,80 100,00 

 

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descent. la nivelul municipiului 6.214,80 6.214,80 100,00 

 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 12.415,00 12.415,00 100,00 

 Taxe pe servicii specifice 0,0 0,00 0 

 

Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 

activități 1.771,00 1.739,60 98,23 

 Impozit pe mijloacele de transport 1.600,00 1.441,53 90,10 

 Impozit pe mijloacele de transport pf 1.250,00 1.150,92 92,07 

 Impozit pe mijloacele de transport pj 350,00 290,61 83,03 

 

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 

autorizații de funcționare 160,00 295,89 184,93 

 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 

activități 11,00 2,18 19,82 

A.4 Alte impozite și taxe fiscale 50,00 47,31 94,62 

B. VENITURI NEFISCALE 10.658,95 3.679,85 34,52 

B.1 Venituri din proprietate 2.000,00 1.708,25 85,41 

 Venituri din chirii și concesiuni 1.950,00 1.667,84 85,53 

 Alte venituri din proprietate 50,00 40,40 80,08 

B.2 Vânzări de bunuri și servicii 8.658,95 1.971,60 22,77 

 Venituri din prestări servicii și alte activități 381,00 212,43 55,76 

 Venituri din prestări servicii 90,00 69,26 76,96 

 

Contribuția persoanelor beneficiare ale 

cantinelor de ajutor social 150,00 130,48 86,99 

 Taxe din activități cadastrale și agricultură 40,00 12,39 31,00 

 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 

judecată 100,00 0  

 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 

cheltuieli 1,00 0,29 29,00 

 

Venituri din taxe administrative, eliberări de 

permise 100,00 64,55 64,55 

 Taxe extrajudiciare de timbru 100,00 64,55 64,55 

 Amenzi, penalități și confiscări 1.100,00 935,52 85,05 

 Diverse venituri 7.058,13 739,28 10,47 

 Taxe speciale 1.050,00 691,89 65,89 

 Alte venituri 6.008,13 47,40 0,78 

 Donații și sponsorizări 19,82 19,82 100,00 

 II. Venituri din capital 26,00 27,06 104,07 

 Venituri din valorificarea unor bunuri 26,00 27,06 104,07 

 

Executarea silită a debitelor la bugetul local. 

În anul 2020, prin OUG nr. 29/2020 și, respectiv, OUG nr. 48/2020 au fost suspendate 

procedurile de executare silită prin emiterea de somații și titluri executorii respectiv, înființarea de 

popriri pe conturile de disponibilități și aplicarea de sechestre pe bunuri mobile sau imobile ale 

debitorilor, fapt pentru care au fost emise și transmise titluri executorii și somații doar pentru 15 

debitori persoane fizice, pentru suma de 38.230 lei. 

Din sumele cuprinse în somațiile emise și popririle înființate anterior anului 2020, au fost 

încasate impozite și taxe locale în sumă de 928.834 lei, din care: 

- 625.984 lei pentru persoane fizice; 
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- 302.850 lei pentru persoane juridice. 

Acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale: 

Pentru plata integrală, cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și 

impozitului pe mijloacele de transport până la 30 iunie 2020 s-a acordat bonificație de 10% pentru 

8799 contribuabili persoane fizice respectiv, suma de 279.550 lei, si de 5% pentru 257 

contribuabili persoane juridice respectiv, suma de 54.693 lei. 

Prin efectul aplicării prevederilor Codului Fiscal și a HCL nr. 61/2019 au beneficiat de 

scutire la plata impozitului pe clădire și teren: 
Tip scutire: Număr scutiri 

acordate 

Valoare debite scutite 

lei 

Legea nr. 44/1994 – veterani de război și văduve nerecăsătorite ale 

veteranilor de război 

51 16.645 

Decret-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice 

3 1.049 

OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului militar 

participant la acțiuni militare 

25 7.515 

Legea nr .189/2000 privind persoanele deportate 26 14.308 

Persoane cu handicap grav sau accentuat 475 124.109 

Legea nr. 341/2004 privind recunoștința față de eroii martiri care au 

contribuit la Victoria Revoluției din decembrie 1989 

5 3.013 

Beneficiari de ajutor social, șomeri și persoane cu venit net sub 575 

lei/luna 

54 8.864 

TOTAL 639 175.503 

Prin HCL nr. 137/ 17.11.2020 a fost aprobată procedura de acordare a anulării accesoriilor 

în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local, au beneficiat de 

această facilitate fiscală un număr de 49 contribuabili, pentru care au fost anulate majorări de 

întârziere în sumă de 81.792 lei și totodată au fost atrase venituri la bugetul local în sumă de 

140.996 lei. 

Activitatea de inspecție fiscală s-a concretizat în efectuarea de controale fiscale la un 

număr de 24 agenți economici pentru care au fost stabilite debite suplimentare în sumă de 4.115 

lei. Au fost întocmite 26 declarații de creanță pentru persoanele juridice aflate în procedura de 

insolvență, respectiv reorganizare judiciară sau faliment, pentru debite în sumă de 560.680 lei, 59 

declarații de creanță pentru persoanele fizice, pentru creanțe în sumă de 453.925 lei, 2 dosare de 

insolvabilitate pentru persoanele juridice insolvabile, pentru debite în sumă de 7.013 lei și 44 

dosare insolvabilitate pentru persoane fizice, pentru debite provenite din amenzi, în sumă de 

820.958 lei. 

Din acestea, au fost introduse în instanță, în vederea transformării amenzilor în muncă în 

folosul comunității – în temeiul art. 9 din OG nr. 2/2001, amenzi în valoare de 171.503 lei; 

Direcția Impozite și Taxe dispune de toate modalitățile de plată/încasare a impozitelor și taxelor 

locale precum și a celorlalte creanțe bugetare, atât pentru persoane fizice cât și juridice respectiv:  

- on-line, cu cardul bancar, prin ghiseul.ro;  

- cash sau cu cardul bancar prin POS la ghiȘeul Direcției Impozite și Taxe; 

- prin mandat poștal; 

- prin transfer bancar, cu ordin de plată. 

Pentru anul 2021, activitățile propuse a fi realizate sunt identice cu cele aferente anului 

2020 la care se vor adăuga activitățile noi, prevăzute în modificările legislative. 

 

 

5. Turism 

 

Având o aşezare strategică, municipiul poate promova turismul de tranzit şi, în egală 

măsură, turismul de agrement, datorită bălţilor existente cu caracter piscicol şi a zonei de pădure 

precum şi turismul cultural urmare manifestărilor desfăşurate de Direcţia pentru Cultură, Educaţie, 

Creaţie şi Sport, prin Casa de Cultură, Biblioteca Municipală „Gala Galaction” şi Muzeul 

Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu”. 
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Conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, cu modificările ulterioare, următoarele 

monumente istorice se află pe teritoriul municipiului Roșiorii de Vede: 
Cod LMI Denumire Adresă Datare 

TR-I-s-A-14221 
Fortificația de pământ de la Roșiorii de Vede, 

punct „Urluiu” 
„Urluiu” sec. II-III 

TR-I-s-B-14222 
Fortificația de pământ de la Roșiorii de Vede, 

punct „Cetatea Cazacilor” 
„Cetatea Cazacilor” început sec. XIX 

TR-II-m-B-14405 Depoul CFR Roșiori (ruine) incinta Gării de Est început sec. XX 

TR-II-m-B-14408 Ansamblul urban „Str. 9 Mai” Str .9 Mai nr 2-4  

TR-II-m-B-14412 Casa Parascopol Str. 9 Mai 2 sf. sec XIX 

TR-II-m-B-14413 Casa Bădescu Str. 9 Mai 4 1913 

TR-II-m-B-14443 Biserica „Sf. Cruce” Str. Avram Iancu 3 1849 

TR-II-m-B-14414 Biserica „Sf. Ilie” 
Str. Caragiale Ion Luca 

149 
1804 

TR-II-m-B-14415 Cinematograful „Carpați Bd. Carpați 20 început sec. XX 

TR-II-m-B-14416 
Protoieria Roșiorii de Vede, fosta Casă 

municipală de cultură 

Str. Cuza Alexandru Ioan 

1 
sf. sec XIX 

TR-II-m-B-14417 Casa Lincă, fost Notariat 
Str. Cuza Alexandru Ioan 

24 
1913 

TR-II-m-B-14406 Ansamblul urban „Str. Dunării” Str. Dunării nr 54-58  

TR-II-m-B-14420 
Casa Stângă, azi Muzeul municipal de istorie 

„Petre Voivozeanu” 
Str. Dunării 54 sf. sec. XIX 

TR-II-m-B-14419 Primărie Str. Dunării 58 1912 

TR-II-m-B-14421 
Școala veche, azi Școala gen. „Al. 

Depărățeanu” 
Str. Dunării 126 1892 

TR-II-m-B-14422 Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Str. Eminescu Mihai 12 1845 

TR-II-m-B-14423 Gara de Est  1889 

TR-II-m-B-14424 Turn de apă Aleea Gării de Est început sec. XX 

TR-II-m-B-14425 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Str. Ipătescu Ana 16 1836 

TR-II-m-B-14429 Moara Georgescu Str. Izbiceanu 4 1910 

TR-II-a-B-14411 Ansamblul urban „Str Mărășești”   

TR-II-m-B-14426 Uzina electrică Str. Mărășești 46 1914 

TR-II-m-B-14428 Baia publică Str. Mărășești 48 1916 

TR-II-m-B-14427 Judecătorie Str. Mărășești 52A 1912 

TR-II-a-B-14410 Ansamblul urban „Str Oltului”  1913 

TR-II-m-B-14431 Casa Burdescu Str. Oltului 29 1305 

TR-II-m-B-14418 Școala de meserii, azi Grup școlar agricol Str. Renașterii 21 1919 

TR-II-m-B-14432 Liceul „Anastasescu” Str. Republicii 9-11 1919 

TR-II-a-B-14430 
Ansamblul bisericii „Sf. Împărați” - 

Serdăreasa 
Str. Republicii 10 1832-1835 

TR-II-m-B-

14430.01 
Biserica „Sf. Împărați” - Serdăreasa Str. Republicii 10 1832-1835 

TR-II-m-B-

14430.02 
Zid de incintă Str. Republicii 10 sec. XIX 

TR-II-m-B-14433 Fabrica de ulei - unitatea nr 2 Str. Republicii 47-49 1947 

TR-II-a-B-14409 Ansamblul urban „Str. Sf Teodor”   

TR-II-m-B-14441 Catedrala „Sf. Teodor Tiron” Str. Sf Teodor 1A 1818 

TR-II-m-B-14434 Casa Olimpia Popescu Str. Sf Teodor 4 început sec. XX 

TR-II-m-B-14435 Casa Nicu Trăilă Str. Sf Teodor 5 început sec. XX 

TR-II-m-B-14436 Casa Ionel Anastasescu Str. Sf Teodor 7 început sec. XX 

TR-II-m-B-14437 Casa dr. Ștefan Noica Str. Sf Teodor 9 sf sec XIX 

TR-II-m-B-14439 Casa Manolescu Str. Sf Teodor 11 început sec. XX 

TR-II-m-B-14440 Casa Mamut Str. Sf Teodor 13 1899 
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Cod LMI Denumire Adresă Datare 

TR-II-m-B-14438 Casa Daia Str. Sf Teodor 16 început sec. XX 

TR-II-m-B-14442 Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Str. Sfânta Vineri 47 1836 

TR-II-a-B-14407 Ansamblul urban „Str. Tudor Vladimirescu” 
Str. Tudor Vladimirescu 

nr. 11-15 
 

TR-III-m-B-14519 Bustul lui Nicolae Bălcescu 
în parcul Nicolae 

Bălcescu 
1957 

TR-IV-m-B-14520 Cavoul Arizan Str. Popescu Stelian sf. sec XIX 

 

6. Investiții 

 

În anul 2020 au fost finalizate lucrările de investiții pentru reabilitarea și modernizarea 

străzilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL): 

- Modernizare str. 1 Mai – valoare 1.001.458,13 lei cu TVA inclus;  

- Modernizare str. Oituz  - valoare  1.054.599,75 lei cu TVA inclus; 

- Modernizare str. Renașterii - valoare 996.693,69 lei cu TVA inclus; 

- Modernizare str. Mărășești - valoare 940.754,63 lei cu TVA inclus; 

- Modernizarea și reabilitare trotuarelor pentru un număr de 23 străzi:  

Valoare totală de contract (proiectare și execuție) este de 9.319.301,42 lei – finalizate: 

Aleea CFR,  Bulevardul Comercial, Bulevardul Sfânta Vineri, str. str. Alexandru Ioan Cuza 

(tronson între str. Ion Luca Caragiale - str. Renașterii),  str. Cpt. Corlătescu (tronson cuprins între 

str. A. I. Cuza - str. Teilor), str. Dobrogeanu Gherea (tronson cuprins între str. Dunării - str. I. L. 

Caragiale), str. Lt. Dogeanu, str. Dorobanți, str. Gala Galaction, str. Dunării (tronson cuprins între 

str. Rahovei - str. Dobrogeanu Gherea), str. Ion Luca Caragiale, str. Sergent Ilie Izbiceanu, str. 

Soldat Măgureanu, str. Mărăști, str. Oltului, str. Sănătății.  

A fost realizată recepția finală la următoarele obiective de investiții: 

-  Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, lot 1 - Tronson T3 și Tronson T4, 

St+P+3E-24 unități locative, situat în str. Aleea Parc Nord fn, municipiul Roșiori de Vede; 

- Rețea apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, sistematizare verticală locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, tronson T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8; 

Lucrări care vor continua în anul 2021: 

- Modernizarea și reabilitare trotuarelor pentru un număr de 23 străzi: str. Mihail 

Kogălniceanu, str. Nicolae Bălcescu, Aleea Parc Nord, str. Plt. Rădulescu, str. 1 Decembrie, str. 

Dunării, str. 1917, str. Rahovei.  

- Construire bloc locuințe pentru tineret St+P+3E- 24 unități locative, Aleea Parc Nord, lot 

2 (tronson 7+8) municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman – valoare 9.219.686,13 lei cu TV, 

din care: 8.762.513,5 lei (cu TVA) finanțare de la bugetul de stat prin Agenția Națională a 

Locuinței și 457.172,63 lei (cu TVA) de la bugetul local;   

- Modernizare, consolidare și extindere Cinematograf „Modern”, municipiul Roșiori de 

Vede, județul Teleorman – valoare 10.727.611 lei cu TVA, din care: 9.918.757 lei (cu TVA) 

finanțare de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții  și 808.854 lei (cu TVA) de la 

bugetul local. 

Atragerea fondurilor nerambursabile, atât fonduri guvernamentale, cât și fonduri europene 

reprezintă un deziderat pentru administrația publică locală, astfel: 

„Verde prezent în cartierele din Roșiori de Vede”, proiect depus în cadrul Programului 

Operațional Regional, Axa prioritară 5 — Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni 

destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului – 3.394.00,78 lei 

„O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural și natural din Regiunea 

transfrontalieră România – Bulgaria proiectul „The Innovative Approach for Promotion of 

Cultural/Natural Heritage in the Bulgaria - Romania Cross-Border Region/Abordarea inovatoare 
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pentru promovarea patrimoniul cultural si natural din Regiunea transfrontalieră Bulgaria-

România”. Proiectul se implementează în parteneriat cu municipiul Gorna Oryahovitza - 

6.602.407,25 lei; 

„Durabilitate. Eficiență. Sănătate – Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din Municipiul 

Roșiori de Vede” are ca obiectiv general îmbunătățirea calității infrastructurii medicale, prin 

creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C, D, D' și SB ale spitalului municipal Caritas, 

prin punerea la dispoziția populației a unei infrastructurii moderne și prietenoase cu mediul 

înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie - 13.351.446,35 lei; 

„Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului Roșiori de Vede” are ca obiectiv 

general sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate, diminuarea sărăciei prin 

facilitarea accesului nediscriminatoriu al populației municipiului Roșiori de Vede la servicii 

publice social - culturale oferite de obiectivele de investiții ale proiectului - 24.363.045,27 lei; 

„SEPA - Simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative” are ca obiectiv general 

în îmbunătățirea capacități administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la 

nivelul UAT Municipiul Roșiori de Vede prin investiții integrate și complementare conform 

reglementarilor europene și naționale și prin mecanisme și proceduri standard implementate la 

nivel local, pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung - 

3.880.363,06 lei; 

„Niciodată singur - Sprijin pentru bunicii comunității” are ca obiectiv general creșterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza Municipiului Roșiori de Vede, prin înființarea 

serviciului de îngrijire la domiciliu și furnizarea serviciilor sociale specifice, adaptate nevoilor 

grupului țintă - 2.792.791,38 lei. 

 

7. Administrarea domeniului public 

 

Pe parcursul anului 2020 au fost realizate o serie de lucrări de reparații, astfel: 

- s-a executat pavaj cu bolovani de râu pe str. Traian (parțial) - 130.542,15 lei; 

- amenajare parcare Parc „Nicolae Bălcescu”- intrarea dinspre Stația CFR Roșiori Nord –

2.999,7 lei; 

- lucrări de asfaltare a carosabilului pe str. Anton Ionescu - 929.626,84 lei; 

- lucrări de asfaltare a carosabilului pe str. Alexandru Dobrescu – 338.918,78 lei; 

- amenajare parcare de reședință, 60 locuri, în str. Aleea CFR – 376.242,81 lei; 

- reparații îmbrăcăminte asfaltică la alea dintre blocurile PP și C din str. Izbiceanu –19.200 lei; 

- amenajare parcări pentru blocurile C și H-uri din str. Izbiceanu – 86.591,54 lei; 

- lucrări de refacere alei în scuarul din str. Căpitan Corlătescu – valoare 2300,32 lei; 

- reparat și renovat podețul peste râul Bratcov – 23.941 lei; 

- s-a executat pavaj cu bolovani de râu pe str. Cantemir Vodă– valoare 255.285,96 lei; 

- s-a executat pavaj cu bolovani de râu pe str. Alexandru Depărățeanu (parțial) – 88.463,9 lei; 

- reparații cu plombe asfaltice a străzilor municipiului, pe o suprafață de 1200 mp–101.150 

lei; 

- s-a executat pavaj cu pavele a la pasajul adiacent străzii Rahova (la „ceas”) – 18.904,58 lei; 

- s-au executat lucrări de pavaj cu pavele a aleilor adiacente străzii Rahovei, zona blocurilor 

L2 - L3 și L4 - L5 – 37.840, 95 lei; 

- s-a executat pavaj cu bolovani de râu pe Fundătura nr. 1 și Fundătura nr. 2 Stelian Popescu – 

86.366,89 lei; 

- amenajare parcare în str. Uzinei – 13.211,38 lei; 

- s-a demarat lucrarea de pavare cu bolovani de râu a str. Lotrului, urmând a se finaliza în 

anul 2021 – 14.780,21 lei; 

- s-au achiziționat și montat 100 de indicatoare rutiere – 13.064,79 lei; 

- s-au achiziționat și montat 672 indicatoare străzi – 30.000 lei; 

- s-au efectuat lucrări de marcaj rutier longitudinal și transversal – 94.800 lei; 
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- s-a executat parțial amenajarea parcării din str. Plt. Rădulescu, cu continuare în anul 2021 

– 41.989,80 lei; 

- au fost executate lucrări de reparare și decolmatare pe strada Sf. Vineri și Bulevardul 

Comercial; 

- s-a refăcut rețeaua de canalizare pe Fundătura 1 Stelian Popescu; 

- s-au reparat 13 complexe și aparate de joacă – 23.800 lei; 

- a fost achiziționat și montat covor tartan pentru teren de joacă blocuri ANL S1 – S5 și în 

Parcul „Nicolae Bălcescu” (parțial) -– 68.426 lei; 

- s-a amenajat loc de joacă în Parcul din fața Stației CFR Roșiori Est (aparate 

recondiționate); 

- a fost montat gard împrejmuitor la locurile de joacă, 250 ml, din: Asociația de proprietari 

„Bălăcescu” (bl. D12), Asociația de proprietari „Izbiceanu”, blocurile ANL S1 – S5, intersecția 

străzilor Dorobanți - Frumoasa și Dorobanți - Uzinei - 24.571 lei; 

- s-a achiziționat pistă de skateboard – 13.342,61 lei; 

- s-au efectuat lucrări de modernizare a terenului de minifotbal amplasat în Parcul „Nicolae 

Bălcescu” – 38.921 lei; 

- s-au achiziționat patru foișoare cu mese și băncuțe pentru Zona de picnic „Vedea” – 

51.699,16 lei; 

- s-au făcut reparații și s-a montat tâmplărie PVC la clădirea administrativă din incinta 

Oborului – 4.472 lei; 

- cu operatorul zonal SC Polaris M Holding SRL a fost semnat contractual pentru 

implementarea instrumentului de plată „Plătește pentru cât arunci” și s-au realizat în acest sens 

acțiuni de informare a populației; 

- s-au amenajat două platforme betonate în strada Renașterii pe care ADI Teleorman a 

amplasat module pentru depozitare containere pentru colectarea selective, cu acces pe bază de 

cartele magnetice; 

- pentru eliminarea depozitării necontrolate a deșeurilor, în zona Oraca s-au plantat 300 de 

pieți de salcâm; 

- pentru asigurarea optima a iluminatului public stradal s-a extins rețeaua în zona parcului 

central „Avocat Nicolae Popescu – Vedea”, parcul „Nicolae Bălcescu”, parcul din zona Stației 

CFR Roșiori Est și s-au înlocuit 1050 de becuri de 125w și 550 de becuri economice de 20w;   

- pe spațiul verde s-au plantat 6.500 de fire din speciile crăițe și gazania pe străzile Rahovei 

și Dunării – 16.001 lei; 16.600 bulbi de lalele și zambile pe strada Rahovei – 22.268,7 lei; 1.600 

trandafiri pe străzile Rahovei și Dunării – 29.241 lei; 14.000 de fire din speciile panseluțe și 

părăluțe pe străzile Rahovei și Dunării – 29.900 lei; 

- s-au toaletat arborii din parcuri, asociații de proprietari, din curțile unităților școlare și de 

pe aliniamentele stradale – 118.520 lei; 

- achiziție gard de delimitare stații verzi pe strada Dunării, în lungime de 450 m – 80.650 lei; 

- realizarea instalațiilor de udare pe strada Rahovei – 56.127 lei; 

- achiziație mobilier stradal personalizat format din 50 bănci – 44.553,60 lei și 50 coșuri de 

gunoi – 18.000 lei. 

 

8. Protecţie socială 

 

Prin serviciul de specialitate sunt identificate și soluționate, în limitele de competență, 

problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, familiilor și persoanelor singure care, datorită veniturilor reduse sau a 

stării de sănătate se află în situație de risc social. Măsurile ce pot fi aplicate sunt din categoria 

prestațiilor financiare de asistență socială și/sau complementar prin servicii sociale. 

Municipalitatea gestionează, coordonează și finanțează o diversitate de servicii sociale prin 

Direcția de Asistență Socială: 
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Denumirea serviciului social 

Nr. mediu de beneficiari 

 
Sume încasate la bugetul local 

pentru prestarea serviciului social 

în 2020 Ianuarie 2020 Decembrie 2020 

Centrul de zi 9 9 Serviciul este prestat gratuit 

Cantina de Ajutor Social 48 37 
5.795 lei de la 4 persoane asistate 

contra-cost 

Căminul de bătrâni Sf. Teodor 19 15 114.451 lei 

Adăpostul temporar 18 12 Serviciul este prestart gratuit 

 

Direcția de Asistență Socială coordonează și activitatea serviciilor sociale prestate gratuit 

în comunitate din: 

- Creșa Municipală situată pe str. Mihai Eminescu (în localul Grădiniței nr. 1) – asistare 

pentru 19 copii din grupa de vârstă 2-3 ani; 

- Clubul Pensionarilor situat pe str. Renașterii (lângă Poliția Municipală);  

- Cabinetul medical școlar cu cele două componente: cabinetul stomatologic situat în incinta 

Liceului Tehnologic Virgil Madgearu și cabinetul medical școlar situat la parter în clădirea 

Ambulatoriului de Specialitate „Caritas” din str. Carpați, asigură asistența medicală pentru 5.261 

copii înscriși în cele 14 unități de învățământ în anul școlar 2020 – 2021, ca părți integrante din 

domeniul social.  

Numărul de beneficiari ai ajutoarelor financiare sociale, la începutul și finele anului 2020, 

se prezintă astfel: 
Denumirea beneficiului social 2020 

 

Sume totale 

Venitul minim garantat  

(ajutorul social), cf. Legii nr. 416/2001 

193 familii / ianuarie 

188 familii / decembrie 

Media anuală: 195 familii 

Sumele se achită de la 

bugetul de stat în 

cuantumuri diferite și 

totalizează 606,328 lei 

Ajutoare de urgență/prestații financiare 

excepționale 

(situații deosebite), cf. HCL pentru 

minori/adulți/persoane vârstnice 

19 cazuri 35.400 lei 

Sumele au fost acordate din 

bugetul local. 

Beneficii financiare pentru veteranii de 

război, cf. HCL nr. 194/2018; 

5 cazuri 6500 lei din bugetul local 

Alocația pentru susținerea familiei, cf. 

Legii nr. 277/2020 

119 familii la finele anului 2020  Sumele se achită de la 

bugetul de stat în 

cuantumuri diferite 

Alocația de stat, cf. Legii nr. 91/1993 170 copii Sumele se achită de la 

bugetul de stat 

Indemnizația pt. creșterea copilului în 

vârstă de până la 2, resp. 3 ani sau 

stimulent de inserție, cf. OUG 111/2010 

 

157 părinți 

Sumele se achită de la 

bugetul de stat 

Protecția persoanelor cu handicap grav 

– încadrarea asistentului personal, cf. 

Legii nr. 448/2006;  

 

60 asistenți personali 

2.050.000 lei 

 

 

Protecția persoanelor cu handicap grav 

– acordarea indemnizaței cuvenite 

asistentului personal, cf. Legii nr. 

448/2006; 

 

222 indemnizații la finele anului 2020 

 

3.708.288 lei 

 

 

Acordarea stimulentului educațional – 

sub formă de tichete sociale, cf. Legii 

248/2015 

 

8 copii  

50 lei / tichet/ lună/copil 

de la bugetul de stat 

Facilități pentru transportul cu metroul, 

conform Legii 448/2006 

2 persoane cu handicap accentuat (din 

care una cu handicap auditive cu drept 

de însoțitor) 

2.160 lei / 2020 

din buget local 

 

Pentru sezonul rece s-au acordat ajutoare de încălzire cu lemne și cărbuni, energie 

electrică, gaze naturale pentru 282 de beneficiari, familii sau persoane singure, astfel: 
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Tipul de încălzire Nr. familii beneficiare Suma 

Lemne - Cărbuni – case LC 57 familii / ianuarie 

34 familii / decembrie 

2.054 lei 

1.308 lei 

Beneficiarii de VMG  13 familii / ianuarie 

169 familii / decembrie 

50.286 lei 

Gaze Naturale GN 100 familii / ianuarie 

69 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul de 

stat 

Energie Electrică EE 15 familii / ianuarie 

10 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul de 

stat 

Total familii beneficiare: 282 / decembrie 2020 - 

În anul 2020, persoanele vârstnice din municipiu, cu venituri nete sub 1000 lei/persoană, 

au primit tichete sociale în valoare totală de 25.400 lei: 

- Sărbători Pascale – 123 beneficiari - 12.300 lei; 

- Sărbători de Crăciun – 131 beneficiari - 13.100 lei. 

 

Aplicare acte normative emise in contextual pandemiei de COVID -19: 
Tip beneficiu Act normativ Numțr beneficiari 

Tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional 

 

OUG nr. 133/2020 

304 copii din învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial 

Carduri electronice pentru „masă 

caldă” 

 

OUG nr. 115/2020 

203 persoane înscrise pe liste 

169 de carduri distribuite beneficiarilor 

finali 

Măști de protecție pentru categorii 

defavorizate 

 

OUG nr. 78/2020 

85.000 de bucăți repartizate de DSP pentru 

UAT Roșiori de Vede 

67.700 de bucăți distribuite beneficiarilor 

finali eligibili 

Pachete alimente de bază pentru 

persoanele/familiile izolate în 

perioada stării de urgență instituită la 

nivel național 

 

HCL nr. 53/2020 

200 pachete x 150 lei / pachet pentru o 

persoană, calculate per familii și perioada 

de izolare necesară de acoperit 

(30.000 lei din fondul de rezervă) 

În cursul anului 2020 s-a derulat Programul Operațional de Ajutorarea persoanelor 

Defavorizate din Fondul de Ajutor European destinate celor mai defavorizate persoane (POAD).  

În cadrul acestui program au fost distribuite: 

-  1155 pachete cu produse alimentare de baza; 

-  1155 pachete cu produse de igienă. 

În cursul anului au fost analizate solicitările din evidența Direcției de Asistență Socială 

pentru locuințe cu chirie ANL și a fost elaborată Lista definitiva de priorități (H.C.L. nr. 18/2020) 

pe care au fost incluse 28 de familii urmând ca pe baza acesteia să fie repartizate apartamentele 

ANL rămase libere în exploatare.   

De asemenea, s-a întocmit lista solicitanților de locuințe sociale, aprobată prin HCL nr. 

95/2020, aceasta cuprinzând un număr de 21 de familii. 

 

9. Învăţământ 

 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiu cuprinde un 

număr de 5.261 elevi. 

S-au alocat 1.595,90 mii lei din bugetul local unităților de învățământ ca finanțare 

complementară pentru asigurarea cheltuielilor de capital, cheltuielilor sociale și altor cheltuieli 

asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat. 

Au fost asigurate cheltuielile: 

- pentru acordare de 546 burse școlare (din care 395 burse de merit și 151 burse sociale) 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 

- cu transportul elevilor şi navetă cadre didactice; 

- de organizare și desfășurare a concursurilor şcolare şi a activităţilor educative extraşcolare 

organizate în cadrul sistemului de învăţământ;  
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- de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi; 

pentru investiții și reparaţii curente. 

 

10. Siguranţa cetăţeanului 

 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat 

permanent o prioritate pentru autorităţile publice. Evoluţia generală a societăţii roşiorene şi 

dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor infracţionale, care pun în 

pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale 

cetăţenilor, impun o abordare coerentă a elementelor care stau la baza bunei funcţionări a 

serviciilor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, având ca prioritate 

ordinea şi siguranţă publică. 

Odată cu decretarea stării de urgență, Direcția Poliție Locală a trecut, operațional, în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Odată cu înăsprirea măsurilor dispuse prin ordonanțe 

militare, Direcția Poliția Locală își ajustează activitatea din teren, prin completarea atribuțiilor, 

alocând tot mai multe resurse activităților punctuale dispuse în contextul stării de urgență și, 

ulterior, stării de alertă, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile 

cu virusul SARS-CoV-2. 

De la intrarea în vigoare a ordonanțelor militare, polițiștii locali au aplicat un număr de 93 

sancțiuni contravenționale, totalizând 96.850 lei. 
Ordonanța militară Număr 

sancțiuni 

Valoarea totală a 

sancțiunilor 

Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 

4 400 lei 

Ordonanța militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 

89 96.450 lei 

Pentru combaterea fermă a infracționalității și activității antisociale și creșterii nivelului de 

securitate a cetățeanului, sistemul de supraveghere și monitorizare video a zonelor centrale intens 

circulate este eficient armonizat programului comun de pază şi ordine publică, derulat de cele trei 

structuri municipale. 

Conform prevederilor legale, personalul de pază din cadrul Direcției Poliție Locală au 

asigurat paza bunurilor la obiectivele aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului, 

stabilite de Consiliul Local și anume: sediul Primăriei, SPASAT, Sera de flori, Târgul săptămânal, 

zona Urlui.   

Polițiștii locali au fost angrenați în mai multe acțiuni privind: asigurarea ordinii și liniștii 

publice în locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Roșiorii de 

Vede, prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind curățenia municipiului, actelor 

de comerț ilicit stradal, de combatere a cerșetoriei, gestionarea situației persoanelor fără adăpost, 

supravegherea parcărilor, unităților școlare, a parcurilor, a zonelor de agrement și comerciale, a 

pieței, a cimitirelor, a bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea 

municipalității ori a altor instituții publice de interes local, măsuri de ordine în timpul 

manifestărilor cultural-artistice și sportive, disciplina în construcții, protecția mediului 

înconjurător, circulația pe drumurile publice. 

Pe tot parcursul anului s-a acţionat pentru prevenirea producerii unor evenimente negative 

în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ de pe raza localităţii cât şi pe traseele pe care se 

efectuează transportul elevilor de la şi către unităţile şcolare. Activităţi specifice au fost executate 

în imediata apropiere a Şcolilor Gimnaziale „Zaharia Stancu” şi „Dan Berindei”, unde prin 

colaborarea cu directorii respectivelor unităţi şcolare s-a asigurat un climat de linişte la cursurile 

şcolare. 

  În anul 2020, polițiștii locali au aplicat un număr de 494 sancțiuni contravenționale, din 

care 111 avertismente și 384 amenzi contravenționale însumând 295.310 lei. 
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Legea/O.U.G./Hotărârile Consiliului Local aplicate Număr 

sancțiuni 

Valoare totală a 

sancțiunilor 

Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor 

norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 

64 24.600 lei 

H.C.L. nr. 47/2002 privind asigurarea participării cetățenilor, 

instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate 

juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei 

în interiorul localităților și asigurarea unui mediu sanitar de viață 

85 20.400 lei 

H.C.L. nr. 70/2012 privind aprobarea Regulamentului de conviețuire 

urbană în Municipiul Roșiori de Vede 

63 30.250 lei 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții 

26 83.000 lei 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 61 12.760 lei (și 111 puncte 

de penalizare) 

H.C.L. nr. 246/2014 privind folosirea necorespunzătoare a locurilor 

de parcare amenajate 

1 

(avertisment) 

- 

H.C.L. nr. 116/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

a traficului autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 

3,5 tone 

47 15.000 lei 

H.C.L. nr. 44/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a activității de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

6 

(avertismente) 

- 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

47 12.450 lei 

 

 

11. Situații de urgență 

 

În anul 2020 activitatea Compartimentului Situații de Urgență s-a desfășurat în toate cele 3 

domenii de competență: 

- Protecție Civilă,  

- Prevenirea și Stingerea Incendiilor,  

- Securitatea și Sănătatea în Muncă,  

la care se adaugă într-o măsură mai mică gestionarea documentelor clasificate.  

Astfel, în domeniul protecției civile, componenta de prevenire, s-a urmărit actualizarea 

planului de analiză și acoperire a riscurilor de câte ori a fost necesar.  

 În vederea prevenirii populației s-au întocmit protocoale cu unele instituții de învățământ 

privind pregătirea elevilor în gestionarea situațiilor de urgență și identificarea riscurilor la care pot 

fi expuse unitățile de învățământ.  

În luna mai s-a desfășurat pe stadionul municipal, în colaborare cu ISU Teleorman și 

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman concursul de prim ajutor la care au participat  

  Pentru prevenirea incendiilor s-au transmis către toate asociațiile agricole de pe raza 

municipiului măsurile de protecție menite a evita pagubele produse de acestea. 

La capitolul PSI s-au făcut instructaje periodice și s-au luat măsuri concrete de prevenirea 

și stingerea incendiilor.  

Pentru securitatea și sănătatea în muncă s-a acționat pe linia instruirii individuale, 

organizarea controlului medical anual, verificarea și autorizarea internă a electricienilor. 

 

12. Ecarisaj 

 

 Fenomenul câinilor fără stăpân a impus găsirea de soluții legale, menite a armoniza grija 

pentru animalele străzii cu securitatea și sănătatea cetățenilor din municipiu.  

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân a fost concesionat, prin licitație publică, 

către Societatea Urbis Servconstruct SA Roșiorii de Vede. Până la finele anului 2020 efectuându-

se lucrări de ecarisaj prin strângerea a 234 de câini comunitari de pe străzi și transportul lor la 
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adăpostul special amenajat, aceștia fiind cazați, deparazitați, vaccinați, hrăniți, crotaliați și 

sterilizați. 

 

13. Starea de mediu 

 

Mediul şi sănătatea populaţiei sunt afectate de calitatea necorespunzătoare a aerului. 

Impactul poluanţilor atmosferici este clar – dăunează sănătăţii pe termen lung şi scurt, de cele mai 

multe ori afectează ecosistemele şi duce la corodarea şi impurificarea materialelor, inclusiv a celor 

care fac obiectul unei comori culturale.  

Preocuparea pentru un mediu nepoluat a devenit un deziderat pentru lumea contemporană 

și totodată pentru administrația locală. Modul nostru de implicare în dezvoltarea unor soluții 

viabile în acest domeniu major a determinat includerea localității în rândul celor cinci municipii 

din România care fac parte din proiectul „Orașe Verzi – Regiuni Verzi” (Green Cities - Green 

Regions), implementat de Fundația „Terra Mileniul III” în parteneriat cu organizația 

neguvernamentală „R20 - Regiuni pentru Acțiuni Climatice din Elveția”  și  Asociația 

Municipiilor din România. Proiectul este finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin 

intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă având ca scop realizarea 

inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și 

Climă - PAEDC.  

Prin hotărâre a Consiliului Local, Municipiul Roșiorii de Vede a aderat la Convenţia 

Primarilor, asumându-și atingerea obiectivului de reducere cu 40% a emisiilor de CO2 până în 

2030, ceea ce va conduce la diminuarea riscurilor la care locuitorii municipiului și diferitele tipuri 

de infrastructuri sunt expuse ca urmare a schimbărilor climatice. 

 

  Calitatea aerului  

Agenţia de Protecţie a Mediului Teleorman nu dispune de o staţie de monitorizare 

automată a calităţii aerului în municipiul Roşiorii de Vede, calitatea aerului fiind evaluată 

permanent la staţiile disponibile.  

În perioada analizată pe teritoriul oraşului Roşiorii de Vede nu au fost înregistrate depăşiri ale 

valorilor admise pentru dioxidul de azot, oxizii de azot, dioxidul de sulf, amoniac, monoxidul de 

carbon, benzen.  

Problemele cele mai importante privind poluarea aerului sunt generate de emisiile 

poluante. În absenţa unor surse industriale specifice, traficul rutier are ponderea cea mai mare la 

poluarea atmosferei cu monoxid de carbon şi oxizi de azot.  

Măsurile propuse pentru contracararea deteriorării atmosferei sunt reprezentate de: 

întreţinerea corespunzătoare a drumurilor publice din interiorul oraşului Roşiorii de Vede, 

organizarea corespunzătoare a activităţilor de colectare a deşeurilor şi monitorizarea emisiilor 

produse de către agenţii economici din oraş. 

Pe teritoriul oraşului Roşiorii de Vede nu au fost identificate surse majore de poluare a 

aerului, dar datorită intensificării circulaţiei şi a transporturilor rutiere acestea devin un factor de 

poluare Pentru a se evita efectele traficului intens, oraşul Roşiorii de Vede beneficiază de o 

variantă ocolitoare a oraşului care este destinată în principal traficului greu. 

 

  Calitatea apelor 

Teritoriul municipiului este supus riscului de inundaţii, care se produc pe valea râului 

Vedea şi a pârâului Bratcov. Pentru evitarea acestora au fost efectuate lucrări de îndiguire şi 

regularizare a cursurilor de apă, atât în zona municipiului cât şi în amonte. 

În perioada analizată, pe teritoriul municipiului Roşiorii de Vede nu au fost semnalate 

poluări accidentale sau accidente majore de mediu pe factorul apă. 

În Municipiul Roşiorii de Vede, aproximativ 77% din populaţie este conectată la reţeaua 

de apă, restul de locuitori alimentându-se din surse proprii. Întrucât sursele de apă de mică 

adâncime utilizate încă în sistem propriu în gospodării individuale nu sunt de natură să asigure 
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calitatea corespunzătoare a apei, în municipiu se execută lucrări de extindere a rețelei de apă și 

canalizare în cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare în județul Teleorman”, derulat prin S.C. Apa Serv S.A.  

Societatea Comercială „Apa Serv” Teleorman, în calitate de operator judeţean licenţiat ANRSC al 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, asigură furnizarea apei potabile, respectiv 

preluarea şi epurarea  apelor uzate pentru Municipiul Roşiorii de Vede. 

Apa potabilă furnizată populaţiei provine din două surse de apă subterană de mare 

adâncime (aproximativ 90 m): Măldăeni și Vedea. Astfel, există 28 de puţuri pe frontul de captare 

de la Măldăeni, amplasat în bazinul hidrografic al pârâului Bratcov, cu un debit de 15 mc/oră/puţ, 

aceste puţuri fiind forate între anii 1974  – 1991, având o lungime de 5,9 km. Din totalul acestora, 

10 puţuri au fost reabilitate în etapa I a Masterplan, asigurându-se 8 l/s (28,8 mc/h/puț). Restul de 

18 puţuri fiind în conservare de rezervă.  

Din frontul de captare Vedea fac parte 13 puţuri captate în incinta Uzinei de apă şi în jurul 

acesteia, forate între anii 1962-1982 . Aceste puţuri au un debit de 10 mc/oră/puţ şi vor intra în 

reabilitare în etapa a II-a a Masterplanului. 

Capacitatea de stocare a apei la Uzina de apă se face în bazine ce însumează o capacitate 

de 6500 mc. 

De la începutul proiectului de extindere a rețelei de apă s-au realizat 6,47 km. La aceasta se 

adaugă cei 65,58 km din reţeaua publică de distribuţie a apei cu o vechime de zeci de ani. 

În ceea ce priveşte apele uzate, în Roşiorii de Vede funcţionează corespunzător staţia de epurare 

care aparţine SC Apa Serv SA.  

 Reţeaua de canalizare lucrează în regim unitar, având o lungime de 51,83 km și deservind 

peste 60% din populația municipiului. Prin proiectul de reabilitare rețelei de canalizare sau realizat 

7,63 km. 

În anul 2019, SC APA SERV SA a lansat licitația pentru adjudecarea contractelor de 

lucrări în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Teleorman”. 

 

Calitatea solului 

În perioada analizată, conform datelor de la APM Teleorman terenurile din judeţ sunt 

afectate într-o măsură mai mare sau mai mică de fenomene nefavorabile precum: eroziune, exces 

periodic de apă, sărăturare, acidifiere, tasare, poluare cu petrol şi apă sărată.  

Zona Municipiului Roşiorii de Vede este afectată de tratamentele chimice aplicate 

suprafeţelor agricole. Implementarea unei politici adecvate de gestionare a deşeurilor, precum şi 

punerea în aplicare a „Sistemului Integrat de Management al deşeurilor”, au contribuit la 

diminuarea semnificativă a efectelor nocive provocate de acestea.  

În scopul colectării selective a deșeurilor reciclabile și reziduale, au fost amplasate 80 de 

containere de 1,1 m.c. la platformele de gunoi din cadrul asociațiilor de proprietari. 

În același scop, au fost distribuite cetățenilor peste 800 de pubele, precum și saci de 

colectare a acestor deșeuri. 

În ceea ce privește HCL nr. 47/2002 pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor 

publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de 

înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și asigurarea unui mediu sanitar de 

viață, Direcția Poliția Locală a Municipiului Roșiorii de Vede a aplicat 117 de amenzi în valoare 

de 23.425 de lei.  De asemenea, pentru încălcarea Regulamentului de conviețuire urbană în 

Municipiul Roșiorii de Vede (HCL nr. 70/2012) s-au aplicat 35 amenzi în cuantum de 15.450 lei. 

Pe linia protecţiei mediului au fost verificate condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industriale de către operatorul desemnat în acest sens  

 

Biodiversitatea 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Roşiorii de Vede nu au fost identificate arii 

protejate de interes național, dar a fost identificat un sit Natura 2000, râul Vedea (ROSCI0386). 

Situl este localizat de-a lungul râului Vedea, 5% din suprafaţa acestuia aflându-se pe teritoriul 
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administrativ al municipiului analizat. Acest sit este important deoarece constituie un coridor 

ecologic în Câmpia Română, care conectează platourile din Platforma Cotmeana cu Lunca 

Dunării. În albia majoră şi pe terasele învecinate apar trupuri de păduri pe bază de cvercinee 

aparţinând tipurilor de habitate de interes comunitar. În cadrul sitului apar cca. 43 ha de zăvoaie 

de salcie albă şi plop alb (cca. 0.06 % din sit). Acest habitat are un rol ecologic foarte important în 

cadrul Luncii Râului Vedea (consolidarea malurilor, reglarea temperaturii apei prin umbrire, 

filtrarea şi retenţia unor poluanţi şi a suspensiilor, menţinerea biodiversităţii, etc.). 

De asemenea este important pentru conservarea speciilor de amfibieni şi reptile: buhai de 

baltă cu burta roşie, triton cu creastă, a speciilor de peşti precum: pitroc, dunarinţă, zvârlugă şi 

boarță, dar şi a unor specii de nevertebrate precum: croitor, rădaşcă. 

În perioada analizată nu au fost semnalate poluări accidentale sau accidente majore de 

mediu pe acest factor. 

 

Spații  verzi 

Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi amenajate pe teritoriul Municipiului Roşiorii de Vede 

însumează 85 hectare, din care:  

- 77 hectare reprezintă zone verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente),  

- 3 hectare pădure,  

- 3 hectare Stadionul Municipal,  

- 1,4 hectare Stadionul Obor,  

- 0,3 hectare zona „Pescăruş”  

- 0,3 hectare Zona de Agrement „Vedea”. 

Raportat la numărul populației din municipiu, fiecărui locuitor îi revin aproximativ 32 mp 

de zonă verde. 

Pe raza Municipiul Roşiorii de Vede sunt amenajate 5 parcuri:  

- Parcul „Avocat Nicolae Popescu Vedea” – 0,85 hectare;  

- Grădina Publică „Mihail C. Mănciulescu” – 2,77 hectare;  

- Parcul „Nicolae Bălcescu” – 12,75 hectare;  

- Parcul Antreprenorul – 0,4 hectare;  

- Parcul Gara de Est – 0,32 hectare.  

În scopul creşterii calităţii vieţii în Municipiul Roşiorii de Vede, în anul 2019, la sectorul zone 

verzi au fost efectuate lucrări de:  

 

Poluarea fonică 

Aceasta se datorează în principal traficului rutier, manifestărilor cultural - sportive, 

restaurantelor cu terase în aer liber, precum şi traficul feroviar. Traficul rutier generează nivele 

ridicate de disconfort acustic pe direcţiile principale ale fluxurilor de circulaţie, vorbind aici de 

intrările dinspre Craiova, Alexandria şi arterele principale din interiorul municipiului (str. Dunării, 

str. Carpaţi, str. Republicii, str. Oltului, str. I.L. Caragiale, str. Mărăşeşti, str. Viilor). Traficul 

feroviar afectează liniştea locuitorilor din zona staţiilor C.F.R.  

Parcurile din municipiu, considerate oaze de linişte, sunt la rândul lor expuse în special 

zgomotului rutier şi feroviar, iar aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului rutier vor avea un 

impact pozitiv şi pentru aceste zone verzi. 

Reducerea poluării fonice se face și prin aplicarea Regulamentului local de organizare a 

traficului autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare  de 3,5 tone, astfel traficul greu 

realizându-se în afara zonelor rezidenţiale. 
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*** 

 

Acest raport a fost întocmit pe baza informaţiilor actualizate la data de 31. 12. 2020, 

cu sprijinul şi colaborarea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Roşiorii de Vede, Direcției Județene de Statistică Teleorman și Agenției 

Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Roșiori de Vede,  

Mulţumesc pe această cale Consiliului Local pentru sprijinul acordat în 

desfăşurarea activităţii mele. 

 

 

 


