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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VÎRTEȘCOIU
2014
Cuvânt înainte
Ca în fiecare an în care am prezentat Raportul de Activitate al
compartimentelor din cadrul Primăriei Vîrteșcoiu, cât și realizările privind
dezvoltarea și modernizarea comunei, vă prezentam și în acest an un material
privind activitățile desfășurate pe parcursul acestuia.
Putem afirma ca a fost un an cu realizări, unele începute, altele duse la bun sfârșit
în ceea ce privește modernizarea comunei noastre, realizări care au fost înfăptuite
cu finanțări europene, naționale cât și din bugetul local.
Pe această cale doresc să vă mulțumesc, dumneavoastră, tuturor locuitorilor
comunei Vîrteșcoiu, cât și echipei din cadrul Primăriei Comunei Vîrteșcoiu, care au
dezvoltat interes și s-au implicat alături de mine în parcurgerea activităților ce
trebuiau desfășurate pe parcursul acestui an.
Vă asigur că și pe viitor, prioritățile noastre vor fi atragerea în continuare de
fonduri pentru a asigura perpetuarea modernizării. Primăria Comunei Vîrteșcoiu
dorește o comună dezvoltată, modernizată și vom face tot ce ne stă în putință,
pentru ca fiecare locuitor să se bucure de condiții de trai decente.

Secretar UAT
Compartimentul: Secretariat /Starea civilă și-a desfășurat activitatea în anul 2014
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vîrteșcoiu cu un
funcționar public, secretarul comunei Vîrteșcoiu .
Pelinie de stare civilă, în anul 2014, s-au înregistrat 41 de decese, 14 căsătorii și 4
nașteri, reprezentând transcrierea unor acte de naștere ale copiilor cetățenilor din
comuna Vîrteșcoiu născuți în alte țări în special Republica Italiană. De asemenea
s-au înregistrat 62 mențiuni de stare civilă și s-au trimis 69 mențiuni către alte
compartimente de stare civilă .
Pe linie de secretariat s-au emis 333 Dispoziții ale primarului, controlate de către
Instituția Prefectului, din care 1 a fost considerată nelegală deoarece cuantumul
indemnizației a fost calculat greșit de către compartimentul financiar-contabil,
dispoziție care a fost revocată.
S-au adoptat de asemenea un nr. de 64 de hotărâri ale consiliului local al comunei
Vîrteșcoiu, toate apreciate ca fiind legale de către compartimentul juridic al
Instituției Prefectului Județului Vrancea .
Pelinia de arhivă : s-au inventariat dosare din perioada 2011-2013
ale
Compartimentului
Secretariat / Starea civilă, ale compartimentului asistență
socială, și parțial ale S.V.S.U.. Nu au fost predate documentele produse de către
celelalte compartimente pe motiv că în urma controlului Camerei de Conturi
Vrancea au fost stabilite sarcini care necesită consultarea acestor documente și că
sunt construcții în curs ale cărui termen de valabilitate a autorizației nu a expirat .

Compartiment Buget Contabilitate
În cursul anul 2014 activitatea compartimentului buget contabilitate s-a
concretizat în înregistrări contabile care să permită măsurarea, evaluarea,
cunoașterea, gestiunea și controlul tuturor activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii. Pe parcursul întregului an prin înregistrările cronologice efectuate s-au
asigurat informații permanente asupra execuției bugetului local și a bugetului de
venituri proprii plus subvenții, patrimoniul aflat în administrare precum și a
contului anual de execuție a bugetului local.
Astfel a fost fundamentat, întocmit și prezentat spre aprobarea Consiliului local
bugetul inițial pe anul 2014. Ulterior au fost de asemeni întocmite documentații
pentru rectificări ale bugetului inițial ca urmare a modificărilor survenite pe
parcursul execuției bugetare și a obținerii finanțărilor pentru invesții .
Au fost înregistrate lunar toate veniturile si cheltuielile efectuate urmărindu-se
depășirea prevederilor bugetare la partea de venituri, atragerea de noi surse de
venituri și încadrarea in limitele stabilite prin buget la partea de cheltuieli.
Lunar au fost întocmite raportări privind execuția bugetară , monitorizarea
cheltuielilor de personal, plăți restante și depuse în termen de AJFP Vrancea .
Trimestrial au fost întocmite și depuse în termen la AJFP Vrancea dări de seamă
contabile și situații financiare stabilite prin acte normative în vigoare.
S-a efectuat în termen și conform actelor normative în vigoare inventarierea
patrimoniului UAT Virtescoiu .
S-a întocmit darea de seamă anuală cu toate situațiile financiare conform
normelor de închidere anuale și au fost depuse la AJFP Vrancea la termenele
stabilite.

Contul anual al execuției bugetare al bugetului local prezintă următoarele
realizări :
VENITURI
în lei
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Capitol, Sursa
Impozit pe venituri din transferul
proprietăților
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume allocate de C.J. ptr. echilibrare
Impozit pe clădiri persoane fizice
Impozit pe clădiri persoane juridice
Impozit pe teren persoane fizice
Impozit pe teren persoane juridice
Impozit pe teren extravilan
Taxe judiciare de timbru
Alte impozite și taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA ptr. Finanțare
cheltuelilor descentralizate
Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea
Bugetului Local
Taxe mijloace transport persoane fizice
Taxe mijloace transport persoane jurid.
Taxe ptr. eliberarea licențe și autorizații
Alte impozite și taxe
Venituri din concesionări și închirieri
Venituri din imputații
Venituri din amenzi
Alte transferuri voluntare
Subvenții ajutor incălzirea locuinței
Finanțrea subprogramului Modernizarea
Satului Romanesc
Subventii de la agentia de cadastru
Sume FEN postaderare
Total venituri

Prevederi
bugetare
2014
15000

Debite
totale

Încasări
realizate

17261

17261

149000
360000
75100
64900
74700
8000
126730
7500
28000

149000
353657
140720
292058
152821
9675
346292
9583
35449

149000
353657
76007
35857
70603
2659
123433
9321
32730

1537000
100000

1535765
100000

1535765
100000

882000
69000
24000

40000
25770
98500

882000
164316
61612
150
5203
49483
786
1068323
24569
11060

882000
84496
20899
150
5203
11254
490
49497
24659
11060

24000
442510
4977710

23278
210140
6295183

23278
210140
4481311

6000
12000

CHELTUIELI
Nr.
Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOL TITLU
51.02
Administrație publică total
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Recuperari sume anii
precedenti
Cheltuieli decapital
54.02
Serviciu pentru situații de urgență
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltueili cu bunuri și servicii
Cheltuieli de capital
65.02
Învățământ total
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltueili cu bunuri și servicii
Burse
67.02
Cultură total
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
68.02
Asistență socială total
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Ajutoare sociale
70.02
Servicii și dezvoltare publică total
Din care: Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Cheltuieli de capital
Recuperari sume anii
precedenti
74.02
Protectia Mediului total
Din care: Cheltuieli cu bunuri si servicii
84.02
Drumuri și poduri total
Din care: Cheltuieli cu bunuri si servicii
Recuperari sume anii
precedenti
Proiecte cu finantare FEADR
Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

Prevederi
2013

în lei

Plați
efectuate

909400
418100
446300

869480
417169
415886

45000

-5575
42000

127000
14400
32600
80000

121875
14150
28552
79173

1339400
1180000
155700
3700

1336823
1179058
154065
3700

83500
11700
61800
10000

77271
11436
55835
10000

569600
181200
24400
364000

467450
180145
23200
264105

159800
28600
131200

147928
28349
124579
-5000

10000
10000

6855
6855

1779010
78000

1509272
45236

541010
1160000
4977710

-3000
517153
949883
4536954

Situatia patrimoniului la 31.12.2014
Fondul bunurilor din domeniu public Uat Virtescoiu
Fondul bunurilor din domeniu privat UAT Virtescoiu
Rezerve din reevaluare
Rezultat reportat
Rezultat patrimonial
Provizioane
Active fixe necorporale
Terenuri
Constructii
Instalatii tehnice mijloace de transport
Mobilier aparatura birotica
active fixe corporale in curs
amortizari ale activelor fixe
materiale consumabile
Obiecte de inventar
Furnizori neachitati
Personal salarii datorate
Retineri din salarii
Alte datorii in legatura cu personalul
Asigurari sociale
Asigurari pentru somaj
Impozit pe venit din salarii
Debitori
Creditori
Creante neachitate ale bugetului local
Decontari privind stocurile
Disponibil al bugetlui local
Disponibil din fonduri speciale
Disponibil al institutiilor publice

- 12529361 lei
359795 lei
26136 lei
- 6126756 lei
- 1943960 lei
485048 lei
66162 lei
46828 lei
- 12843005 lei
420830 lei
257168 lei
- 5934192 lei
383075 lei
77651 lei
398249 lei
61809 lei
73133 lei
1439 lei
303 lei
41330 lei
1033 lei
12066 lei
99045 lei
18283 lei
- 1796758 lei
3145 lei
142858 lei
18283 lei
33522 lei

Biroul taxe și impozite locale
În baza de date de la Biroul de impozite și Taxe Locale de la nivelul UAT
Vîrteșcoiu sunt înregistrați un număr de 2.845 contribuabili structurați astfel :
-

36 persoane juridice
2809 persoane fizice
Poziții de rol noi deschise în cursul anului 99
Poziții de rol achitate integral la sfârșitul anului 1112
Mijloace de transport înregistrate în cursul anului 26
Mijloace de transport înmatriculate în cursul anului 101
Radieri mijloace de transport 63
Certificate fiscale eliberate 391
Borderouri debite emise în cursul anului 1682
Borderouri de scădere în cursul anului
463
Chitanțe emise în cursul anului 6011 din care:
2731 in format electronic și
3280 manual (pe teren)

Pentru plata cu anticipație a impozitelor s-a acordat o bonificație de 10% din
suma pentru un număr de 691 contribuabili.
Beneficiari de scutiri de impozit conform Codului Fiscal un număr de 71
contribuabili, din care 22 văduve sau veterani de război și 49 contribuabili
persoane cu handicap sau alte situații.
În anul 2014 au fost întocmite un număr de 322 somații, însoțite de titluri
executorii; s-au reeșalonat la plată un număr de 22 dosare și au fost înființate 15
popriri.

Principalele surse de venituri realizate în cursul anului 2014, au fost structurate
astfel :
in lei
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Capitol, Sursa
Impozit pe venituri din transferul proprietăților
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de CJ pt. echilibrare
Impozit pe clădiri persoane fizice
Impozit pe clădiri persoane juridice
Impozit pe teren persoane fizice
Impozit pe teren persoane juridice
Impozit pe teren extravilan
Taxe judiciare de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA pt. finanțare cheltuieli
descentralizate
Taxe mijloace transport persoane fizice
Taxe mijloace transport persoane juridice
Taxe pt. eliberarea licențe si autorizații
Alte impozite si taxe
Venituri din concesionări și închirieri
Venituri din imputații
Venituri din amenzi
Alte transferuri voluntare
Subvenții de la agenția de cadastru
Total venituri

Debite
Incasari
totale
realizate
17261
17261
149000
149000
353657
353657
140720
76007
292058
35857
152821
70603
9675
2659
346292
123433
9583
9321
35449
32730
1535765
164316
61612
150
5203
49483
786
1068323
24569
23278
4650771

1535765
84496
20899
150
5203
11254
490
49497
24659
23278
2836269

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vîrteșcoiu s-au
derulat pe întreaga perioada a anului cu precădere perioada de primăvară și
toamnă.
Acestea constând în intervenții la incendii în majoritatea cazurilor,
prevenire, pregătire, îndrumare și informare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale și instituțiilor de învățământ, fiind executate cel puțin 2 exerciții de
alarmarea elevilor beneficiind de prezența inspectorilor de la Inspectoratul pentru
Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea, care au executat un
control de fond pe teritoriul de competenta al Comunei Vîrteșcoiu in perioada 1318.04.2014 și 03-05.03.2015 fiind analizată activitatea acestuia.
SVSU este constituit din 27 de voluntari conform organigramei, dar
intervenția se face doar de către șeful serviciului cu colaborarea Primarului sau
Vicelui sau a d-lui Fotia Gabriel sau a d-lui Șaigău Dănuț. Serviciul este aprobat și
avizat de către ISUJ, fiind avizat și ca teritoriu de competență. S-a îmbunătățit
dotarea acestuia cu materiale de primă intervenție și dotarea cu sistem de
avertizare și alarmare de tip PAVIAN 600W îmbunătățindu-se astfel capacitatea de
alarmare a populației, a fost achiziționat cu un grup electrogen, 2 furtunuri de tip
C cu ștuțuri de refulare, cat si cu hidrant mobil, pentru realimentare sau
intervenție pentru a se folosi hidranții instalați din cadrul Sistemului de Alintare cu
Apa al comunei, aceștia fiind semnalizați corespunzător dar avem probleme cu
distrugerea carcaselor din fonta a acestora.
S-a asigurat circulația, fără a fi întreruptă pentru perioada de iarna prin
grija continua asupra căilor de acces de către Președintele CLSU neînregistrânduse evenimente majore.
Din punct de vedere al intervenției Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență am înregistrat cca 31 de intervenții din care 10 intervenții mai
importante, fără a înregistra victime sau răniți, datorate în majoritate,
nerespectării condițiilor de exploatare a sistemelor de încălzire sau construcția
neconformă a coșurilor de fum a acestora, cât și a incendierilor vegetației de pe
terenurile agricole.
Dintre acestea: 1 cu urmări dezastruoase fiind distrusă integral locuința
familiei Munteanu Costică, proprietatea Stan Maria, iar 4 cu urmări minime
datorită observării din fază incipientă a acestora cât și intervenției rapide a
Serviciului cu colaborarea SVSU dotat cu Autospeciala de Intervenție F16205
contractata, iar 1 cu pagube totale constând in arderea in întregime a unei anexe
dotate cu mijloace de pregătire a hranei, lăsat nesupravegheat.
Neglijențe predominante au fost: folosirea focului la curățarea resturilor
vegetale de pe terenurile agricole, fără controlul și supravegherea acestora până
la eliminarea lor de către angajați sau lucrători cu ziua pe terenurile anumitor
proprietari care nu si-au controlat sau instruit angajații; cu toate ca activitățile de
avertizare și înștiințare a proprietarilor de terenuri s-au realizat în întregime prin
punerea în vedere a acestora și prin colaborarea cu APIA. Incendiile se datorează

nerespectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, cât și a măsurilor de
igienizare întreprinse de către cetățeni, proprietari, la nivelul gospodăriilor sau a
gunoaielor depozitate necontrolat, a distrugerii acestora prin incendiere pe fondul
vremii nefavorabile cum ar fi condiții de vânt puternic. Aceste activități sunt strict
interzise! cu toate acestea ne confruntam cu un val de asemenea evenimente.
Doresc să mulțumesc în mod deosebit, persoanelor, cetățenilor, din afara
serviciului, ce au contribuit la intervențiile acestuia, pentru preîntâmpinarea,
localizarea, sau chiar înlăturarea evenimentelor ce s-au înregistrat pe durata
anului trecut cât și începutul acestui an înregistrând deja 8 intervenții marea
majoritate fiind incendieri de curățare a resturilor vegetale in condiții de vânt
puternic.
Mulțumesc Consiliului Local Al Comunei Vîrteșcoiu pentru sprijinul
Financiar acordat la începutul anului 2014, cât și la aprobarea bugetului pentru
2015, respectiv aprobarea sumelor propuse Serviciului și sper să ca și pe viitor să
putem beneficia de un mai mare sprijin în ceea ce privește desfășurarea activității
deoarece ne confruntăm cu o creștere a intervențiilor, cât și a deficitului de
voluntari prin faptul ca nu sunt recompensate acțiunile acestora conform art.19
din Legea 481/2004, cât și statutului personalului voluntar.

Serviciul de Asistență Socială
Activitatea de asistență socială pe anul 2014 s-a desfășurat astfel:
 S-au întocmit 21 dosare de alocație de stat pentru copii;
 S-au întocmit 14 dosare pentru indemnizație pentru copii nou
născuți;
 S-a întocmit 1 dosar pentru acordarea indemnizației pentru
creșterea copilului cu handicap pana la 7 ani;
 S-au întocmit 35 dosare pentru alocațiile susținere conf. Legii
277/2010
 S-au încetat 42 dosare pentru alocațiile de susținere a familiei și
revizuirea unui număr de 130 dosare - cerere la 3 luni și anchete
sociale la 6 luni;
 S-au întocmit 26 dosare pentru acordarea ajutorului social în baza
Legii 416/2001;
 S-au încetat 5 dosare pentru ajutorul social acordat în baza Legii
416/2001 și revizuirea unui număr 57 dosare - cerere la 3 luni și
anchete sociale la 6 luni;
 S-au întocmit anchete sociale după cum urmează:
 Anchete sociale pentru banii de liceu și rechizite unui număr de
280 de persoane și acelașii număr de adeverințe ce atestă starea
materială a acestora;
 Anchete sociale pentru persoanele cu handicap care necesită
revizuirea la comisia de expertiză medicală, unui numar de 40 de
persoane din care 11 copii;
 Anchete sociale pentru numirea de curator, unui numar de 2
persoane;
 S-au întocmit un număr de 7 dosare pentru acordarea indemnizației
persoane cu handicap;
 Au încetat 3 dosare pentru acordarea indemnizației persoane cu
handicap;
 S-au stabilit drepturi pentru ajutorul de încălzire cu lemne pentru
un număr de 579 persoane;
 Anchete sociale pentru 10 cazuri de copii ai căror părinți se afla în
divorț;
 Anchete sociale pentru 15 cazuri de copii aflați în centre de îngrijire
și ocrotire a D.G.A.S.P.C. Vrancea și monitorizarea lor;
 Înregistrarea corespondentei generale a Primăriei;
In această perioadă s-a efectuat monitorizarea a 13 persoane cu handicap grav
care beneficiază de asistent personal unde s-a urmărit modul de îngrijire și
sprijinului moral dat acestor persoane.

Compartimentul Agricol
1. S-au eliberat 530 adeverințe cu date din registrul agricol pentru:
-acte identitate, Electrica, BNP, OCPI, deduceri salariale, ASF,
VMG, spital, DADR, etc.
2. S-au eliberat 254 adeverințe pentru subvenții APIA.
3. Au fost întocmite 37 dosare conform Legii 17/2014 cu oferte vânzare
teren, înaintate la DADR 37, adeverințe eliberate pentru BNP 35.
4. S-au eliberat 50 certificate de producător .
5. S-au operat în registrul agricol, 285 acte vânzare teren și alte
modificări.
6. S-au completat 2856 poziții ale registrului agricol pe anul 2014.
7. S-au eliberat documentații pentru proiecte „măsura 1.1.2 și 1.4.1„
8. Au fost analizate și comunicate răspunsuri la 11 petiții ale cetățenilor
9. S-a întocmit matricola cu terenuri și s-a înaintat la serviciul taxe și
impozite.
10.
S-au întocmit situațiile statistice solicitate de DADR Vrancea

Compartimentul Urbanism
Pe linie de urbanism :
- În anul 2014 s-au eliberat un număr de 20 certificate de urbanism în vederea
întocmirii de documentații pentru intabulare, înstrăinare și obținere autorizații de
construire;
- S-au eliberat un număr de 14 autorizații de construire și demolare din care :
a. 12 autorizații de construire;
b. 2 autorizații de desființare;
În teren s-a urmărit ca datele tehnice din proiectele de construire să fie aplicate și
respectate, de asemenea din controalele efectuate atât pe teren cât și în
documente a fost constatată o singura abatere de la respectarea Legii 50/1991
privind autorizarea construcțiilor și a Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.
Aceasta abatere s-a constatat la numita Bogdan Liliana care a renovat acoperișul
imobilului fără autorizație de construire fiind sancționată cu amendă în cuantum
de 1000 lei în 48 ore și intrarea în legalitate.
La sfârșitul anului au fost date în debit la serviciul Taxe și impozite un număr de
17 locuințe noi și 7 anexe gospodărești în vederea impunerii.
Serviciul de apă:
Referitor la Serviciul public de alimentare cu apă, programul de
facturare până în momentul actual are un număr de 1238 contracte de distribuire
apă ceea ce reprezintă un procent de 99 %. Distribuirea facturilor se face pe
sectoare de către personalul primăriei făcându-se economie la bugetul comunei
nefolosind serviciile PTTR.
Pe linie de investitii:;
A fost finalizată investiția ”Modernizare alimentare cu apă Comuna
Virteșcoiu, Județul Vrancea”, ceea ce a dus la asigurarea necesarului de apă
pentru populația comunei.
Au fost implementate următoarele proiecte :
1. ”Modernizare străzi în interiorul Comunei Vîrteșcoiu” finanțat prin Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plați pentru Dezvoltare Rurală și
Pescuit (prin GAL), proiect realizat in procent de 98 % .
2. ”Modernizare drumuri în interiorul comunei Vîrteșcoiu, Str. Olanelor, Str. Maior
Gh. Pastia, Str. Troiței, Str. Garofiței parțial și Str. Matului parțial” finanțat prin
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice – Programul Național de
Dezvoltare Locală (OUG 28/2013), proiect realizat în procent de 44%.
3. ”Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Faraoanele, Com. Vîrteșcoiu, Județul
Vrancea” finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice –
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud–Est (POR), proiect realizat în procent de
aproximativ 60%.

4. ”Refacere străzi în interiorul com. Vîrteșcoiu, Str. Cantonului, Str. Dogarilor, Str.
Fântânele și Fundătura Maior Gh. Pastia“ finanțat de Guvernul României din
fondul de rezervă pus la dispoziția acestuia în caz de calamități naturale care este
realizat în procent de 90 %.
5. Prin forțe proprii a fost realizat în satul Faraoanele părculețul ”Prichindel”, loc
de joacă pentru copii, care a fost dotat două tobogane, balansor și leagăne.
Realizarea acestor proiecte vor duce la creșterea gradului de confort și siguranță a
cetățenilor comunei.
Primar: Mîrza Viorel

