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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VÎRTEȘCOIU,
JUDEȚUL VRANCEA, PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU
A COMUNEI PE ANUL 2017

Stimați cetățeni,domnilor consileri.

În acest raport vom sintetiza activitatea tuturor compartimentelor din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Vîrteșcoiu.
Anul 2017 a fost un an în care prioritățile noastre au fost în continuare implementarea
de proiecte și asigurarea finanțării prin fonduri europene,naționale, județene și locale,
continuând dezvoltarea satelor din comuna noastră prin finalizarea unora, continuarea altora și
inceperea altor investiții noi.
Doresc ca acest raport să ofere o imagine clară comunității noastre asupra modului
cum am reușit mai mult sau mai puțin să gestionăm fondurile publice.
În anul 2017 au fost începute la nivelul comunei noastre următoarele obiective de
investiții:
-“Construire și dotare grădinița Faraoanele”,investiție finanțată prin PNDL1-MDRAPFE
-“Extindere, reabilitare și dotare cămin cultural Faraoanele”, investiție finanțată prin CNI
-“Modernizare străzi în interiorul comunei Vîrteșcoiu, satele Beciu, Râmniceanca și
Faraoanele”-investiție finanțată prin PNDL 2-MDRAPFE.
Tot în aceast an au fost întocmite două proiecte și anume:
-“Construire teren de sport multifuncțional aferent școlii gimnaziale Vîrteșcoiu”
-“Construire teren de sport multifuncțional aferent școlii Faraoanele”
În cursul anului 2017 au fost semnate două contracte de finanțare cu MDRAPFE prin
PNDL 2 privind modernizarea a 32 de străzi în interiorul comunei, astfel încât după
finalizarea acestor lucrări toată infrastructura rutieră de la nivelul comunei va fi modernizată.
În continuare vreau să vă asigur că, împreună, îmi doresc ca și în viitor să putem duce
la final proiectele începute, cât și implementarea altora noi pentru a ne bucura cu toții de
condiții bune.

Pot afirma că un punct slab la nivelul comunei noastre este lipsa investitorilor, dar sper
că odată cu modernizarea infrastructurii rutiere, cât și prin acordarea unor facilități să putem
atrage anumiți investitori pe raza comunei noastre.
În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în cei aproape șase ani de
mandat și nu în ultimul rând colegilor din primărie, care au fost alături de mine la
implementarea proiectelor, venind cu idei constructive, cât și pentru aportul adus la buna
funcționare a serviciilor din cadrul primăriei.

Cu respect,
Viorel Mîrza, primarul comunei Vîrteșcoiu

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT SECRETARIAT/STARE CIVILĂ
-2017Compartimentul : Secretariat/Starea civilă și-a desfașurat activitatea in anul 2017 in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Virteșcoiu cu un ofiter de stare civila delegat
- secretarul comunei Virteșcoiu .
Pe linie de stare civilă, in anul 2017 , s-au inregistrat 43 de decese , 22 căsătorii și 4 nașteri,
reprezentand transcrierea unor acte de naștere ale copiilor cetățenilor din comuna Virteșcoiu ,
născuți in alte țări in special Republica Italiană.De asemenea s-au inregistrat 25 mențiuni de
stare civilă și s-au trimis 68 mențiuni către alte compartimente de stare civilă .Activitatea
compartimentului de stare civila a fost verificata in data de 15.05.2017 de catre S.P.C.J.E.P.
Vrancea in urma caruia s-a constatat faptul ca nu sunt neconformitati in activitatea de stare
civila .
Activitatea de secretariat se caracterizat prin faptul ca s-au emis 437 de Dispoziții ale
primarului si s-au adoptat de asemenea un nr. de 84 de hotărari ale consiliului local al
comunei Virteșcoiu in cursul anului 2017 .Nu s-au constatat aspect ale nerespectarii
conditiilor de legalitate a acestora cu ocazia verificarii de catre Institutia Prefectului Judetului
Vrancea .
Pe linia de arhivă : S-a intocmit lucrarea de selectie a documentelor care a fost aprobata de
Arhivele Nationale- Directia Judeteana Vrancea si s-au predat documentele expirate la centre
de colectie a maculaturii .
Activitatea compartimentului de stare civila si secretariat a fost auditata in cursul lunii iulie
a anului 2017 de catre Compartimentul de Audit Intern din cadrul A.C.O.R. Vrancea in urma
caruia s-a elaborat un raport de audit prin care s-a apreciat ca functional nivelul de desfasurare
a activitatii compartimentului .

Secretar
Pavel Sandu Gabriel

RAPORT DE ACTIVITATE
BIROU IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
-2017-

Biroul taxe și impozite locale, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale,
constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane
fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silita a creanţelor bugetare, soluţionarea
obiecţiunilor, cererilor şi petiţiilor legate de activitatea desfasurată.
Intreaga structura organizatorică a biroului de Impozite şi taxe locale a fost adaptată
astfel încat să raspundă tuturor necesitaţilor cetaţenilor comunei.
În cadrul acestui compartiment s-au realizat următoarele:
S-a analizat, soluţionat şi operat în baza de date a cererilor în vederea
scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale a persoanelor fizice şi
juridice .
Certificatele de atestare fiscala s-au eliberat pe loc.
S-a efectuat emiterea deciziilor de impunere şi încetărilor de rol pentru
bunurile impozabile deţinute de către contribuabili.
S-au întocmit răspunsurile în conformitate cu legislaţia fiscală, în termen
legal, la toate cererile depuse de către contribuabili/instituţii;
Pentru reglementarea situaţiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a
constatat a fi necesar, s-au întocmit borderouri de debite si/sau scăderi;
S-au întocmit referate în vederea restituirilor şi compensărilor de sume
provenite în urma modificarilor efectuate la rolurile fiscale aparute în
decursul anului (scutiri, sume achitate în plus, modificări ale suprafeţelor
impozabile apărute în urma efectuării măsuratorilor cadastrale etc.).
S-a realizat punctajul între baza de date a registrului agricol şi baza de date
a impozitelor şi taxelor locale, acolo unde s-a constatat diferenţe de
suprafeţe s-au întocmit borderouri de debite sau scăderi.
S-a realiat punctajul între baza de date a Registrului înmatriculări auto
Vrancea şi matricola auto .

S-au întocmit dosare de transformare ale amenzilor cu munca în folosul
comunităţii şi depuse la Judecătoria Focşani.
S-au întocmit dosare de urmărire şi executare silită precum şi dosare de
insolvabilitate acolo unde s-a impus.

În baza de date a biroului de Impozite si Taxe Locale Vîrteșcoiu sunt înregistrați un
numar de 3502 contribuabili structurați astfel :
- 45 persoane juridice;
- 3457 persoane fizice ;
- Poziții de rol noi deschise în cursul anului 123;
- Poziții de rol achitate integral la sfârşitul anului 2141;
- Mijloace de transport înregistrate 350
- Radieri mijloace de transport 112;
- Certificate fiscale eliberate 1306;
- Borderouri debite emise în cursul anului 5321;
- Borderouri de scadere în cursul anului 3589;
- Chitanțe emise în cursul anului 12651 din care: 10436 în format electronic și 2215 manual
(pe teren)
Pentru plata cu anticipație a impozitelor s-a acordat o bonificație de 10% din suma
pentru un numar de 1213 contribuabili.
Beneficiari de scutiri de impozit conform Codului Fiscal un numar de 123
contribuabili, din care 20 văduve şi veterani de război, 170 contribuabili persoane cu
handicap sau alte situații.
În anul 2017 au fost întocmite un numar de 960 somații însoțite de titluri executorii ,
50 popriri şi 63 acorduri de plata.

Obiectivele biroului de Impozite şi taxe locale pentru perioada perioada imediat următoare
sunt:
-

realizarea bugetului previzionat pentru anul 2018;

-

creşterea încasărilor realizate din obligaţii de plata neachitate pana la 31.12.2017;

-

cresterea gradului de satisfacţie a contribuabililor în raport cu activitatea;

-

desfăşurată de angajaţii biroului de taxe şi impozite locale;

-

menţinerea timpului mediu redus de răspuns la solicitările contribuabililor şi
identificarea speţelor cu timp mai mare de răspuns în vederea diminuării acestora;

-

dezvoltarea de proiecte de colaborare cu diverse instituţii, pentru simplificarea
accesării datelor necesare în desfăşurarea activităţii curente;

-

îmbuntatirea softului de gestiune a impozitelor şi taxelor locale;

-

formarea şi pregatirea continua a angajaţilor biroului de impozite şi taxe locale.

Referent impozite si taxe locale
Vasiliu Ioana Nela

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE
-2017-

In cursul anul 2017 activitatea compartimentului buget contabilitate s-a concretizat
in inregistrari contabile care sa permita masurarea, evaluarea, cunoasterea,
gestiunea si
controlul tuturor activelor, datoriilor si capitalurilor proprii . Pe parcursul intregului an prin
inregistrarile cronologice efectuate s-a asigurat informatii permanente asupra executiei
bugetului local si a bugetului de venituri proprii plus subventii, patrimoniul aflat in
administrare precum si a contului anual de executie a bugetului local.
Astfel a fost fundamentat, intocmit si prezentat spre aprobarea Consiliului local bugetul
initial pe anul 2017 in data de 14 martie 2017 . Ulterior in lunile mai, iunie,
iulie ,august,septembrie,octombrie, decembrie au fost deasemeni intocmite documentatii
pentru rectificari ale bugetului initial in numar de 9 ca urmare a modificarilor survenite pe
parcursul executiei bugetare.
Au fost inregistrate lunar toate veniturile si cheltuielile efectuate urmarindu-se
depasirea prevederilor bugetare la partea de venituri , atragerea de noi surse de venituri si
incadrarea in limitele stabilite prin buget la parteade cheltuieli.
Lunar au fost intocmite raportari privind executia bugetara , monitorizarea
cheltuielilor de personal, plati restante si depuse in termen de AJFP Vrancea .
Trimestrial au fost intocmite si depuse in termen la AJFP Vrancea dari de seama
contabile si situatii financiare stabilite prin acte normative in vigoare.
S-a efectuat in termen si conform actelor normative in vigoare inventarierea
patrimoniului UAT Virtescoiu si reevaluarea acestuia.
S-a intocmit darea de seama anuala cu toate situatiile financiare conform normelor de
inchidere anuale si au fost depuse la AJFP Vrancea la termenele stabilite. Ca un element de
noutate incepand cu 1 iulie 2017 paralel cu depunerea a situatiilor financiare la AJFP
Vrancea acestea au fost depuse lunar si online in sistemul centralizat FOREXEBUG
conform reglementarilor legale in vigoare.

Contul anual al executiei bugetare al bugetului local prezinta urmatoarele realizari :
VENITURI
Nr

Capitol,Sursa

crt

in lei
Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi

Incasari
realizate

2017

Definitive

Bugetare

2017
1

Impozit pe venituri din transferul
proprietatilor

19000

19000

10757

2

Cote defalcate din impozitul pe venit

321000

321000

349574

3

Sume allocate de CJ ptr echilibrare

333000

421000

410886

4

Impozit pe cladiri personae fizice

70000

73000

72375

5

Impozit pe cladiri persoane juridice

36000

30000

30541

6

Impozit pe teren persoane fizice

112000

114829

7

Impozit pe teren personae juridice

6000

6000

3640

8

Impozit pe teren extravilan

128000

134000

133046

10

Taxe judiciare de timbru

4000

4000

7959

11

Alte impozite si taxe pe proprietate

36000

36000

22708

12

Sume defalcate din TVA ptr finantare chelt
descentralizate

2117000

2411600

2372840

13

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

14

Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea

571000

575000

575000

112000

Bugetului local
15

Taxe mijl transport personae fizice

88000

115000

111975

16

Taxe Mijloace transport persoane jurid.

34000

34000

34292

17

Taxe ptr eliberarea licente si autorizatii

17

Alte impozite si taxe

18

Venituri din concesionari si inchirieri

19

Venituri din imputatii

20

Venituri din amenzi

21

Venituri din recuperarrea cheltuielilor pentru
executarea silita

22

Subventii ajutor inc locuintei

23

Finantrea PNDL
Total venituri

1000

1000

396

26000

26000

21696
87

89000

89000

107280

48
121000

4.112.000

121000

89018

2201100

635960

6729700

5104907

CHELTUIELI

NR

CAPITOL TITLU

Prevederi

Prevederi
Plati

initiale

CRT

definitive

2017
1

51 02
Administratie publica total
Din care cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii

1122000

1143000

1049667

786000

810000

791132

336000

336000

266473

-3000

-7938

Cheltuieli din anii precedenti
recuperate in anul curent
2

Efectuate

5402
Serviciu pentru situatii de urgente

140700

309800

252653

Din care : cheltuieli de personal

58700

64800

62721

Cheltueili cu bunuri si servicii
Transferuri catre ADI

77000

114000

61530

5000

5000

2500

126000

125902

2031014

Cheltuieli de capital ( investitii )
3

65.02
Invatamant total

1526300

2541300

Din care cheltuieli de personal

1271000

1547000

191300

221300

216911

29000

23000

19566

5000

5000

2500

30000

745000

245632

Cultura total

70500

82700

71597

Din care :cheltuieli de personal

28000

40200

37615

42500

42500

33982

Asistenta sociala total

808000

832600

765887

Din care Cheltuieli de personal

316000

326000

311581

492000

506600

454306

205500

180200

158878

29500

30700

29609

120000

119500

107244

30000

30000

22025

26000

0

0

Cheltueili cu bunuri si servicii
Ajutoare sociale
Burse
Cheltuieli de capital(investitii)

4

67.02

cheltuieli cu bunuri si servicii
5

6802

Ajutoare sociale
6

7002
Servicii si dezvoltare publica total
Din care cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Subventii
Cheltuieli de capital ( investitii )

7

1546405

74.02

8

Protectia Mediului total

20000

15000

4454

Din care Cheltuieli cu bunuri si servicii

20000

15000

4454

219000

2192100

949709

Din care cheltuieli cu bunuri si servicii

45000

55000

24982

Cheltuieli din anii precedenti
recuperate in anul curent

0

0

-967

174000

2137100

925694

4112000

7296700

5283859

84.02
Drumuri si poduri total

Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

Situatia patrimoniului la 31 12 2017

Fondul bunurilor din domeniu public Uat Virtescoiu

- 25.892.844 lei

Fondul bunurilor din domeniu privat UAT Virtescoiu

-

496.488 lei

Rezultat reportat

-

3.283.754 lei

Rezultat patrimonial

-

2.798.314 lei

Active fixe necorporale

-

63.178 lei

Terenuri

-

2.043.876 lei

Constructii

- 24.345.455 lei

Instalatii tehnice mijloace de transport

-

575.316 lei

Mobilier aparatura birotica

-

116.689 lei

active fixe corporale in curs

-

2.196.705 lei

amortizari ale activelor fixe necorporale

-

20.710 lei

amortizari ale activelor fixe corporale

-

502.352 lei

materiale consumabile

-

47.588 lei

Obiecte de inventar

-

264.605 lei

Personal salarii datorate

-

69.013 lei

Retineri din salarii
Alte datorii in legatura cu personalul

-

1.050 lei
195 lei

Asigurari sociale

-

34.978 lei

Asigurari pentru somaj

-

901 lei

Impozit pe venit din salarii

-

12.168 lei

Debitori

-

124.644 lei

Creditori

-

27.345 lei

Creante neachitate ale bugetului local

-

977.116 lei

Disponibil al bugetlui local

-

388.623 lei

Disponibil din fonduri speciale ( garantii materiale) -

25.403 lei

Disponibil pentru sume de mandat si sume
In depozit

-

1.942 lei

Disponibil al institutiilor publice

-

26.108 lei

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT AGRICOL
-2017-

Adeverinte eliberate cu date din registrul agricol pentru :acte identitate , electrica ,
BNP , OCPI , ASF,spital ,DAJ, ajutor incalzire - 610
Adeverinte APIA s-au eliberat - 243
Dosare intocmite Legea 17/2014 ( oferte de vinzare terenuri ) inaintate DAJ Focsani
-13
Documentatii eliberate pentru vinzare conform Legii 17/2014 -21
Documentatii pentru atestate producator -115
Atestate de producator si carnete comercializare eliberate – 100
Operat in reg .agricol 315 acte vinzare cumparare si inscrise in opisul cu evidenta lor .
S-au inaintat modificarile catre serviciul taxe si impozite pentru toate operatiunele
efectuate si intocmit matricola pe 2017.
S-au completat la zi reg. agricole electronic - partea scrisa 20 vol.
Au fost analizate si comunicate raspunsuri la 13 petitii ale cetatenilor.
S-au inregistrat si analizat 153 contracte de arenda
S-au intocmit situatiile statistice solicitate de DAJ Vrancea

ÎNTOCMIT
FĂNUȚĂ FRĂSINA

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT URBANISM ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
Pe linie de urbanism :
- In anul 2017 s-au eliberat un numar de 24 certificate de urbanism in vederea intocmirii de
documentatii pentru intabulare,instrainare si obtinere autorizatii de construire;
- S-au eliberat un numar de 25 autorizatii de construire si demolare din care :
a.20 autorizatii de construire din care:
- 12 autorizatii construire locuinte si anexe;
- 8 autorizatii alimentare cu enerie electrica;
b.5 autorizatii de desfiintare;
In teren s-a urmarit ca datele tehnice din proiectele de construire sa fie aplicate si
respectate ,deasemenea din controalele efectuate atat pe teren cat si in documente nu au fost
constatate abateri de la respectarea Legii 50/1991 privind autorizarea constructiilor si a Legii
10/1995 privind calitatea in constructii.
La sfarsitul anului 2016 au fost date in debit la serviciul,, Taxe si impozite” un numar de 12
locuinte noi in vederea impunerii incepand cu 01.01.2018.
Pe linie de investitii:
Avem ca lucrare in continuare investitia:
,, Modernizare strazi in interiorul comunei Virtescoiu, satele Beciu,Rimniceanca si
Faraoanele’’, proiect finantat din bugetul local si buget de stat prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Publice – Programul National de Dezvoltare
Locala ( OUG 28/2013).
Au fost demarate lucrarile la investitiile;
1.,,Extindere ,reabilitare si dotare Camin Cultural ‘’ ,sat.Faraoanele, Comuna Virtescoiu,
Judetul Vrancea, proiect finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice
si Fondurilor Publice prin Consiliul National de Investitii (CNI) si buget local.
2.,,Construire si dotare gradinita ,Sat.Faraoanele, Comuna Virtescoiu,Judetul
Vrancea”,proiect finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si
Fondurilor Publice – Programul National de Dezvoltare Locala ( OUG 28/2013) si buget
local
Sunt in curs de demarare lucrari pentru anul 2018 la urmatoarele investitii :
1.,,Modernizare drumuri de interes local - strazi in Comuna Virtescoiu,Judetul Vrancea”,
finantat de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si
Fondurilor Publice – Programul National de Dezvoltare Locala ( OUG 28/2013) si buget
local.

2. ,,Amenajare si imprejmuire spatiu de joaca aferent Gradinitei Faraoanele,Comuna
Virtescoiu,Judetul Vrancea”, proiect finantat din buget local.
3. ,,Realizare imprejmuire, bazin vidanjabil etans, sistematizare spatiu verde si parcare
aferenta Caminului Cultural din sat Faraoanele,comuna Virtescoiu, judetul Vrancea”, proiect
finantat din buget local.
4. ,,Construire teren de sport multifunctional aferent Scolii Gimnaziale Faraoanele, Comuna
Virtescoiu, Judetul Vrancea”, proiect finantat din buget local.
4. ,, Construire teren de sport multifunctional aferent Scolii Gimnaziale Virtescoiu, Judetul
Vrancea’’, proiect finantat prin Grupul de actiune Locala(GAL) Tinutul Viei si Vinului
Vrancea,masura M5/6B –,, Imbunatatirea infrastructurii de baza a serviciilor, conservarea si
valorificarea patrimoniului local’’
5.,,Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Virtescoiu”, finantat din buget local.
Pe linie de achizitii :
A fost realizata o singura achizitie prin procedura cerere de oferta /procedura simplificata
pentru investitia: ,,Modernizare drumuri de interes local - strazi in Comuna Virtescoiu,Judetul
Vrancea”.
Celelalte achiziitii de produse si servicii s-au realizat prin cumparare directa din catalog SEAP
in procent de peste 90%.
Realizarea acestor proiecte au dus si vor duce la cresterea gradului de educatie, cultura,
confort si siguranta a cetatenilor comunei.
Consilier principal,
Fotia Gabriel

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT S.V.S.U.
-2017-

Activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vîrteșcoiu s-au derulat
pe întreaga perioada a anului 2017 cu precădere perioada de primăvară și toamnă.
S-a actualizat în data de 20.02.2017, Contractul de Prestări Servicii și Intervenție,
încheiat de către Primăria Vîrteșcoiu pentru intervenție în caz de situații de urgență cu
Primăria Odobești prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Odobești pentru
furnizarea de autospecială de intevenție necesară în caz de incendiu.
S-a achiziționat și înscris în circulație, utilitara multifuncțională de tip MercedesBenz – UNIMOG, dotată cu lamă de deszapezire și sărăriță și braț de curățare a
acostamentelor, acestea fiind mijloacele cu care s-a executat deszăpezirea pe totaliatea căilor
de acces din comună fără a exista probleme deosebite de blocare a căilor de acces, amintind
că s-a achizitionat cupa pentru Incarcatorul frontal tip FARMTRAC Europeline 685DT pentru
a facilita intervenția rapidă în caz de calamități și dezastre cu care s-au desfășurat activități de
reabilitare și intervenții pe toate zonele ce au fost calamitate.
S-a aprobat în data de 07. februarie 2017 prin dispoziția 7, în urma referatelor
făcute de Șef SVSU către Secretar, pentru actualizarea Palnului de Analiză și Acoperire a
riscurilor Vîrteșcoiu pentru anul 2017.
S-a aprobat în data de 30. aprilie 2017 prin dispoziția 22, în urma referatelor
făcute de Șef SVSU către Secretar, pentru actualizarea Proiectului de buget pentru întocmirea
Palnul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de
urgență pentru anul 2017 avându-se în vedere fondurile alocate Serviciului Voluntar.
S-a aprobat și transmis spre avizare Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Anghel Saligny” Vrancea, Planul de Pregătire a CLSU pentru anul 2017.
S-a actualizat și transmis spre informare Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Anghel Saligny” Vrancea, Compartimentului Prevenire, Lista Operatorilor Economici și a

Instituțiilor ce își desfăsoară activitatea pe teritoriul de competență al SVSU Vîrteșcoiu
conform anului 2017.
S-a aprobat conform Planului de pregătire a CLSU Vîrteșcoiu pentru anul 2017 și
Planul de Pregătire a SVSU pentru anul 2017 în data de 28.02.2017.
În perioada 20-23.03.2017 a fost controlat SVSU Vîrteșcoiu de personal abilitat
din cadrul I.J.S.U. Vrancea - control comun, Scopul : verificarea operaționalizării serviciului
voluntar, verificarea aplicării măsurilor P.S.I si P.C., Deasemenea au fost controlate unitățile
de învățământ, instituțiile de cult, instituțiile medicale cât și operatorii economici de pe raza
localității, urmărindu-se analiza securității și apărării împotriva incendiilor și a activității de
protecție civilă.
Controlul a fost executat potrivit prevederilor Legii, și s-au aplicat sancțiuni tip:
puncte-avertisment pentru Seful Serviciului, cât și puncte-avertisment pentru Președintele
CLSU.
S-au întocmit Rapoarte operative pentru evenimente în urma căderilor abundente
de precipitații sau Calamitarea unor suprafețe agricole insemnate pe teritoriul de competență
sau care au pus în pericol culturile acestor suprafețe, sau la erodările create de torenții de pe
teritoriul de competență.
Au fost înregistrate 37 de incendii din care 3 incendii la locuințe, acestea fiind
consemnate împreună cu 2 incendii de vegetație uscată consemnate de asemenea, datorită
amplorii lor cât și a faptului că au participat și forțe de sprijin cerute sau trimise de către I.S.U.
Vrancea, restul de 32 fiind nefiind înregistrate.
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 că 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,
evenimentelor ce s-au înregistrat pe durata anului trecut.
În încheiere aș dori să mulțumesc Consiliului Local al Comunei Vîrteșcoiu, pentru
aprobarea sumelor necesare Serviciului și sper să ca și pe viitor să putem beneficia de un mai
mare sprijin, în ceea ce privește desfășurărea activității deoarece ne confruntăm cu o creștere a

intervențiilor, cât și a deficitului de voluntari, prin faptul că nu sunt recompensate acțiunile
acestora.
Florea Ciprian

martie 2018

RAPORT DE ACTIVITATE
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
-2017-

Activitatea de asistenta sociala pe anul 2017 s-a desfasurat astfel:
•

S-au intocmit 40 dosare de alocatie de stat pentru copii;

•

S-au intocmit 15 dosare pentru acordarea indemnizatiei pentru copii nou

•

S-au intocmit 9 dosare pentru acordarea stimulentului de insertie;

nascuti;

•
S-au intocmit
sustinere a familiei;

20 dosare pentru acordarea dreptului la

alocatia de

•

S-au intocmit 11 dosare pentru acordarea ajutorului social;

•

Au incetat drepturile a unui nr. de 38 dosare de alocatie de sustinere a

•

Au incetat 18 drepturi la ajutorul social;

familiei;

•
Au incetat 5 drepturi la acordarea indemnizatiei pentru persoana cu
handicap si s-a stabilit un drept la aceasta indemnizatie;
•
Au fost angajate in functia de Asistent personal al persoanei cu handicap
un numar de 3 persoane;
S-au intocmit anchete sociale dupa cum urmeaza:
•

Anchete sociale pentru banii de liceu si rechizite unui numar de 168 de

copii;
•
Anchete sociale pentru persoanele cu handicap care necesita revizuirea la
comisia de expertiza medicala, unui numar de 27 de persoane din care 5 copii;

•

Anchete sociale pentru numirea de curator, unui numar de 1 persoana;

•
Anchete socile pentru 10 cazuri de copii aflati in centre de ingrijire si
ocrotire a D.G.C.A.S.P.C. Vrancea;
•
12 rapoarte de monitorizare a familiilor cu copii aflati in atentia
D.G.A.S.P.C. Vrancea, unde nu au fost intrunite conditiile instituirii unei masuri de protectie
speciala;

In aceasta perioada s-a efectuat monitorizarea a 15 persoane cu handicap grav care
beneficiaza de asistent personal unde s-a urmarit modul de ingrijire si sprijinului moral dat
acesor persoane.
Pentru sezonul rec, s-au intocmit 446 dosare pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne a famililor si persoanelor singure, cu venituri mici.
ÎNTOCMIT
CONSILIER
RUSEN IULIANA

RAPORT DE ACTIVITATE
VICEPRIMAR
-2017Subsemnatul VLAD MARIAN, in calitate de viceprimar
com.VIRTESCOIU ,jud.VRANCEA ,avand atributii pe protectia si refacerea mediului cat si
in gestionarea deseurilor ,prezint spre cunoastere activitatea desfasurata pe parcursul anului
2017.
Intreaga activitate din cadrul compartimentului de mediu al Primariei
VIRTESCOIU, s-a desfasurat cu respectarea legislatiei si procedurilor specifice Agentiei
Pentru Protectia Mediului.
Primaria VIRTESCOIU are incheiat contract de prestari servicii in vederea
colectarii si transportului deseurilor menajere cu S.C. GEMINA SERVEXIM S.R.L.
Activitatea de colectare si transport este efectuata de doua ori pe luna in zilele de Miercuri.
Pentru aceasta activitate este stabilita o taxa de 8 lei pe luna pentru fiecare familie si de 4 lei
pe luna pentru o singura persoana conform H.C.L NR. 80/29.12.2017.
Au fost si sunt depuse eforturi in vederea informarii populatiei, de a reduce
considerabil cantitatea de gunoi menajer,prin selectarea acestuia la sursa adica la fiecare
gospodarie.
In acest scop Primaria VIRTESCOIU,vine in sprijinul populatiei prin
colectare separata a deseurilor selective [plastic,hartie ,carton,sticla,cauciuc si material textil]
atat prin colectarea directa cat si prin punctele de colectare amenajate pe raza comunei
VIRTESCOIU. Aceste deseuri sunt preluate de catre S.C. LANPROD S.R.L firma cu care
Primaria VIRTESCOIU, are incheiat contract de prestari servicii.
Aceste cantitati de deseuri provenite ca urmare a colectarii selective,sunt
declarate semestrial catre AGENTIA FONDULUI DE MEDIU,in vederea diminuarii cu pana
la 70% a cantitatilor de gunoi menajer conform Legii 105/2006.
In conformitate cu ORD.80/2005 si cu O.U.G.NR.47/2005 in care se prevede
obligatia de a avaea incheiet contract cu o firma specilaizata in colectarea si neutralizarea
deseurilor de subproduse de origine animala, Primaria VIRTESCOIU, are incheiat contract cu
S.C. PROTECT COLECTOR S.R.L.
Pentru a pastra curatenia pe intreg perimetrul U.A.T VIRTRESCOIU,sunt
desfasurate periodic actiuni cu beneficiarii de ajutor social cat si cu prestatorii de munca
neremunerata conform Legii nr. 253/2013,intreaga cantitate de deseuri ridicata fiind selectata
si predata catre operatorii de salubrizare contractati.

INTOCMIT
VICEPRIMAR
VLAD MARIAN

