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RAPORTUL 
privind  starea economică, socială  şi de mediu  

a Comunei Aluniş, judeţul Prahova 
 
 În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3) litera a) din Legea 
administraţie publice nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, permiteţi-mi să prezint în şedinţa de azi a Consiliului local  raportul 
privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Aluniş. 
 
1.Situaţia economică a Comunei Aluniş în anul 2018 
 Principala activitate economică în localitatea noastră rămâne agricultura, deşi 
aceasta se află în declin. 
 În evidenţele Primăriei Aluniş, referitor la desfăşurarea acestei activităţi 
economice, la finalul anului 2018 se regăseau următoarele date: 
 

Nr.crt. Categoria terenului 
Suprafaţă 

-ha- 
1. Teren arabil 128 
2. Pajişti 1.512 
3. Livezi 133 

Total teren agricol 1.773 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr.crt. Animale 
Cantitate 
(capete) 

1. Bovine 137 
2. Ovine 2.036 
3. Caprine 268 
4. Cabaline 60 
5. Porcine 444 
6. Păsări 4.469 
7. Familii de albine 424 



Nr.crt. Cultura 
Suprafaţa cultivată 

-ha- 
1. Porumb 6,21 
2. Mazăre 0,40 
3. Fasole 0,90 
4. Cartofi 3,94 
5. Legume 0,82 
6. Sfeclă furajeră 0,04 
7. Plante pentru nutreţ 0,07 

Total suprafaţă cultivată 12,38 
 
 Analizând evoluţia indicatorilor prezentaţi mai sus în ultimii 3 ani, conform 
tabelelor de mai jos, putem trage următoarele concluzii privind evoluţia în această 
perioadă a activităţii agricole în localitatea noastră. 
 

Nr.crt. 
Categoria 
terenului 

Suprafaţă 
-ha- 
2016 

Suprafaţă 
-ha- 
2017 

Suprafaţă 
-ha- 
2018 

1. Teren arabil 126 127 128 
2. Pajişti 1.482 1.497 1.512 
3. Livezi 127 128 133 

Total teren agricol 1.735 1.752 1.773 
 
 

 
 

Nr.crt. Cultura 

Suprafaţa 
cultivată 

-ha- 
2016 

Suprafaţa 
cultivată 

-ha- 
2017 

Suprafaţa 
cultivată 

-ha- 
2018 

1. Porumb 6,82 6,76 6,21 
2. Mazăre 0,50 0,50 0,40 
3. Fasole 1,10 0,90 0,90 
4. Cartofi 5,21 4,54 3,94 

Nr.crt. Animale 
Cantitate 
(capete) 

2016 

Cantitate 
(capete) 

2017 

Cantitate 
(capete) 

2018 
1. Bovine 197 133 137 
2. Ovine 3.344 2.498 2.036 
3. Caprine 351 213 268 
4. Cabaline 74 64 60 
5. Porcine 689 214 444 
6. Păsări 7.519 5.699 4.469 
7. Familii de albine 634 454 424 



5. Legume 1,40 1,16 0,82 
6. Sfeclă furajeră 0,08 0,06 0,04 

7. 
Plante pentru 

nutreţ 
0,07 0,07 0,07 

Total suprafaţă cultivată 15,18 13,99 12,38 
 

- Suprafaţa de teren agricol a crescut cu 17 ha în anul 2017 faţă de anul 2016 şi 
cu 21 ha în anul 2018 faţă de anul 2018. Pincipalul motiv al acestor 
schimbări de  categorie de folosinţă se datorează lucrărilor de cadastrare şi 
înscriere în cartea funciară realizate de cetăţeni, prin aceasta modificându-se 
categoriile de folosinţă conform realităţii din teren; 

- Efectivele de animale au înregistrat scăderi  pe toate speciile analizate, ceea 
ce ne conduce la concluzia că activitatea agricolă de creştere a animalelor se 
află în declin; 

- Suprafeţele cultivate atât cu plante pentru consumul uman cât şi cu plante 
furajere, pentru animale au înregistrat scăderii în perioada analizată; 

- procentul de utilizare a terenului arabil (suprafaţa cultivată de teren 
arabil/suprafaţa totală de teren arabil) a scăzut de la 12% în anul 2016 la 
9,7% în 2018, ceea ce ne ne conduce la concluzia  că şi activitatea agricolă 
de cultivare a plantelor este în declin. 
 

Alte activităţi economice desfăşurate pe raza Comunei Aluniş, judeţul Prahova 
- Activităţi de comerţ- la finele anului  2018 îşi desfăşurau activitatea  în 

localitatea noastră un nr. de 12 societăţi comerciale şi persoane fizice 
autorizate cu profil de  activitate   comerţ cu amănuntul; 

-  Activităţi de producţie- la finele anului 2018  îşi desfăşura activitatea  în 
localitatea noastră o singură societate comercială cu activitate de producţie, 
în domeniul panificaţiei ; 

- Activităţi de turism- la finele anului 2018 îşi desfăşurau activitatea  în 
localitatea noastră două pensiuni. 
 

2.Situaţia socială a Comunei Aluniş, judeţul Prahova în anul 2018 
 Populaţia localităţii la 01 ianuarie 2018, conform datelor de la Institutul 
Naţional de Statistică, era de 3.281 locutori. 
 Având în vedere naşterile şi decesele înregistrate în Comuna Aluniş în anul 
2018 (54 persoane decedate şi 23 de nou născuţi) putem aprecia că numărul de 
locuitori la data de 31.12.2018 în localitatea noastră era de  3.250 locuitori. 
Evoluţia populaţiei Comunei Aluniş, în ultimii 3 ani, se prezintă astfel: 
 

An Nr.locuitori 
2016 3.397 
2017 3.388 
2018 3.281 

 
 



 
 Densitatea populaţiei în anul 2018 a fost de 1,2 persoane/m.p. ( 3.821 
persoane /26.800.000 m.p.) 
 
Mişcarea migratorie 
       Fenomen ce constă în deplasarea unor mulţimi de persoane dintr-o arie 
teritorială în alta, urmată de schimbarea domiciliului şi/sau de încadrarea într-o 
formă de activitate în zona de sosire. Migraţia dinspre rural spre urban determină 
întinerirea populaţiei din urban, şi reciproc îmbătrânirea celei din rural, fapt prezent 
şi în comuna Aluniş. Migraţia este în primul rând determinată de atracţia spre 
centrele urbane puternice din  punct de vedere economic. Oportunităţile de pe piaţa 
muncii, cele de instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei ce părăsesc 
mediul rural. Lipsa oportunităţilor este în fapt motorul migraţiei. 
       Migraţia internaţională determină fluxuri importante  de persoane care părăsesc 
comuna pentru a pleca în căutarea unui loc de muncă în alte ţări. Migraţia forţei de 
muncă a afectat o parte importantă din populaţia din comuna Aluniş, aproximativ 
25%. 
 
Sănătate 
       În  ceea ce priveşte  infrastructura de sănătate Alunişul are un Centru Medical, 
finalizat din fonduri publice în anul 2016, în care îşi desfăşoară activitatea un 
cabinet medical pentru medicina de familie, un cabinet medical de stomatologie şi 
o farmacie . 
      Personal angajat: 

- 2 medici : -1 medic de familie; 
                       -1 medic stomatolog 
- 1 asistent medical; 
- 1 îngrijitor; 

       Unitatea  spitalicească cea mai apropiată este spitalul orăşenesc Vălenii de 
Munte aflat la distanţă de  28 km. 
 În comuna Aluniş funcţionează punctele de lucru a două farmacii. 
 
Educaţie 
       Astăzi sistemul educaţional din comuna Aluniş numără 2 grădiniţe şi 2 şcoli 
gimnaziale,  unde la sfârşitul anului 2018 erau înregistraţi 275 de elevi şi 73 de 
preşcolari. 
 
  Asistenţă  Socială 
       Activitatea de asistenţă socială este desfăşurată în comuna Aluniş de către 
Primăria comunei Aluniş. Prin această activitate sunt asigurate prestaţiile sociale 
prevăzute  de acte normative în vigoare.  
Numărul beneficiarilor de prestaţii sociale în anul 2018 se prezintă astfel: 
 
 
 



 
    
Nr. 
Crt. 

Denumire prestaţie socială 
Număr 

beneficiari 
0 1 2 

1. Ajutor social 57 

2. 
Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav 
22 

3. 
Indemnizaţia lunară dată, dacă persoana cu handicap 

grav sau reprezentantul ei optează pentru aceasta 
18 

4. 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri 
45 

 
TINERET ŞI SPORT 
       Activitatea în domeniului tineretului şi sportului se bazează în comuna Aluniş  
pe următoarea infrastructură sportivă: 

- terenul de sport din satul Ostrov; 
- terenul polivalent pentru minifotbal, handbal şi tenis, un teren cu suprafaţă 

artificială şi instalaţie  de iluminat nocturn. 
       În comuna Aluniş îşi desfăşoară activitatea asociaţia sportivă “Progresul 
Aluniş” având ca activitate fotbalul, echipa de fotbal aflându-se  astăzi în liga 
judeţeană de fotbal. 
CULTURĂ 
       Activitatea culturală în comuna Aluniş s-a desfăşurat într-un cadru organizat 
odată cu construirea  actualului Cămin Cultural în anul 1972. 
       Căminul Cultural Aluniş organizează în fiecare an activităţi specifice, cum ar 
fi: spectacole aniversare, tabăra de pictură, serbările şcolare de sfârşit de an, cercuri 
de teatru şi dans popular şi modern, cursuri pentru studiul diverselor instrumente 
muzicale, expoziţii de artă populară locală. 
       Din punct de vedere al dotărilor fizice Căminul Cultural Aluniş dispune de o 
sală de spectacol cu o capacitate de 250 de persoane şi o sală de repetiţie. 
         În clădirea Căminului Cultural funcţionează şi Biblioteca comunală Aluniş, 
bibliotecă publică care deţine în prezent 9.844 de volume, iar pragul îi este trecut 
de aproximativ 300 de persoane. Ea vine în întâmpinarea cititorilor cu diverse 
activităţi culturle, medalioane aniversare, momente poetice. 
       Biblioteca comunală Aluniş  deţine carte şcolară şi pentru copii în procent de 
25% din total fond de carte şi  vine să completeze  astfel activitatea bibliotecilor 
şcolare. 
ORDINE PUBLICĂ 
       Liniştea publică în comuna Aluniş este asigurată de serviciul guvernamental 
descentralizat al Inspectoratului Naţional de Poliţie . Postul local de poliţie este 
încadrat  cu trei  funcţii  de agenţi de poliţie, din care la finele anului 2018 erau 
ocupate două. 
În anul 2018 principalele obiective ale lucrătorilor Postului de Poliție Comunal 
Aluniș au fost: 



-asigurarea unui climat de siguranță civică și creșterea gradului de siguranță publică 
a cetățeanului; 
-îmbunătățirea calității serviciului polițienesc și creșterea nivelului de încredere al 
populației în instituția poliției 
-creșterea capacității operaționale și instituționale în prevenirea și combaterea 
violenței, protecției patrimoniului public și privat, prevenirea și combaterea 
infracțiunilor care aduc atingere vieții, integrității și sănătății persoanei, 
identificarea autorilor în cauzele cu A.N. și recuperarea prejudiciilor create prin 
săvârșirea de infracțiuni; 
-combaterea infractionalității stradale; 
-prevenirea și combaterea violenței în școli și a delicvenței juvenile; 
-creșterea eficienței, operativității și calității în activitatea de cercetare penală; 
-creșterea siguranței traficului rutier si combaterea infractionalitatii in acest 
domeniu; 
-îmbunătățirea cooperării instituționale; 
În cursul anului 2018 lucrătorii postului de poliție au desfășurat activități pe toate 
liniile de muncă obținând următoarele rezultate: 
Nr. dosare penale cu A.C (autor cunoscut) existente la începutul anului 
2018= 11 
Nr. dosare penale cu A.C înregistrate în anul 2018 = 24; 
Nr. dosare penale cu A.C soluționate în anul 2018 = 24 ( din care trei cu 
trimitere în judecată); 
Nr. dosare penale cu A.C rămase în lucru la sfârșitul anului 2018 = 11; 
Nr. dosare penale cu A.N. (autor neidentificat) înregistrate în anul 2018 = 2 Nr. 
dosare penale cu A.N. soluționate în cursul anului 2018 = 3 ( din care 
unul soluționat prin identificarea autorului în cauza privind furtul din locuință) 
La nivelul Postului de poliție comunal Aluniș au fost constatate un număr de 295 
sancțiuni contravenționale după cum urmează: 
• Lg. 61/1991R =75 
• Lg. 12/1990 = 6 
• OUG 195/2002= 190 
• Lg. 171 / 2012 = 3 
• Alte acte = 21 
• permise reținute = 8 
• certificate de înmatriculare reținute = 6 
• material lemnos confiscat = 4,43 mc 
Alte activități 

- Petiții soluționate = 26 
- Sesizări SNUAU 112 la care s-a intervenit = 67 

       -   Au fost executate un număr de 6 ședințe cu elevii si cadrele didactice din 
cadrul Școlii Gimnaziale Gheorghe Costescu, pe linia delicvenței juvenile, 
absenteismului școlar, prevenirii și combaterii infracțiunilor cu violență, în incinta 
unităților școlare si zonelor adiacente. 
3.Situaţia de mediu a Comunei Aluniş, judeţul Prahova în anul 2018 



       Pe teritoriul comunei Aluniş nu există surse majore de poluare şi degradare a 
mediului, poluarea producându-se la nivel scăzut în special prin deversările ce se 
fac în cursurile de apă a produselor biologice din gospodări. 
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR 
       Deşeurile menajere de pe raza localităţii Aluniş  sunt gestionate prin serviciul 
public local înfiinţat  de Consiliul Local Aluniş  şi concesionat  în anul 2016, în 
cadrul parteneriatului  A.D.I.  Managementul Deşeurilor Prahova, către  S.C. 
ROSAL GRUP  S.A.  Cantitatea de deşeuri  colectată lunar în anul 2018 , pe tipuri 
de deşeuri se prezintă astfel: 
Nr. 
Crt. 

Luna Tipul deseurilor colectate 
Cantitatea 

-tone- 
1. IANUARIE Deseuri municipale   amestecate 25,86 

2. FEBRUARIE 
Deseuri municipale   amestecate 22,12 

Deseuri hartie-carton 0,62 

3. MARTIE 
Deseuri municipale   amestecate 29,98 

Deseuri hartie-carton 0,18 
Deseuri plastic 0,28 

4. APRILIE 
Deseuri municipale   amestecate 38,02 

Deseuri hartie-carton 0,4 
Deseuri plastic 0,3 

5. MAI 

Deseuri municipale   amestecate 33,20 
Deseuri hartie-carton 0,18 

Deseuri plastic 0,54 
Deseuri sticla 0,76 

6. IUNIE 
Deseuri municipale   amestecate 38,48 

Deseuri hartie-carton 0,70 

7. IULIE 

Deseuri municipale   amestecate 44,10 
Deseuri hartie-carton 0,9 

Deseuri plastic 0,42 
Deseuri sticla 1,00 

8. AUGUST 
Deseuri municipale   amestecate 42,14 

Deseuri hartie-carton 0,36 
Deseuri plastic 1,32 

9. SEPTEMBRIE 
Deseuri municipale   amestecate 34,68 

Deseuri hartie-carton 0,52 
Deseuri plastic 0,50 

10. OCTOMBRIE 
Deseuri municipale   amestecate 36,10 

Deseuri hartie-carton 0,24 
Deseuri plastic 0,48 

11. NOIEMBRIE 
Deseuri municipale   amestecate 32,62 

Deseuri hartie-carton 0,30 
Deseuri plastic 0,84 

12. DECEMBRIE 
Deseuri municipale   amestecate 21,94 

Deseuri plastic 0,80 



Total Deseuri municipale   amestecate 399,24 
Total Deseuri plastic 5,48 
Total Deseuri hartie-carton 4,40 
Total Deseuri sticla 1,76 

TOTAL 410,88 
   
 La finalul anului 2018 beneficiari ai serviciului local de salubritate erau 
2.153  de persoane fizice şi 13 persoane  juridice. 
 
Investiţii ale autorităţilor publice în anul 2018 
Obiective de investiţii finalizate în anul 2018: 

1. Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în  comuna Aluniș-Etapa I-sat Ostrovu 
2. Modernizare drum local Uliţă Giumuc 
3. Reparaţii curente  la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna 

Aluniş 
4. Achiziţie buldoexcavator 
5. Modernizare iluminat public cu lămpi multiled 

 
Obiective de investiţii începute în anul 2018: 

1. Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian; 
2. Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică; 
3. Modernizare drum local Uliţă Tisa Mare; 
4. Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa. 

 
 

          Primar, 

Iulian-Cristian-Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Aluniş din data de 28.03.2019 


