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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL VRANCEA, PRIVIND STAREA
ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI PE ANUL
2018
Stimați cetățeni, domnilor consilieri.
Anul 2018 a fost un
implementarea unor proiecte
Prioritățile noastre au fost și în
investiții, pentru a ne bucura
investiții:

an in care a continuat dezvoltarea comunei noastre, prin
noi, continuarea celor începute și finalizarea altora.
acest an de a identifica surse de finanțare și de a realiza
cu toții de condiții normale, fiind realizate următoarele

ÎNVĂȚĂMÂNT
Construire si dotare grădiniță
cu
program
normal
și
prelungit
Faraoanele - an de finalizare - 2018;
Loc de joacă aferent grădiniței
Faraoanele : an de finalizare 2018.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Modernizare străzi în interiorul comunei
Virteșcoiu: în satele Beciu, Râmniceanca,Faraoanele - an
de finalizare 2018 (8 străzi).
Modernizare drumuri de interes local, străzi în
comuna Virteșcoiu, lucrări în curs de desfășurare. La
această dată se
lucrează
la
pregătirea
străzilor pentru
asfaltare.
În cadrul acestui
proiect
sunt
prinse 26 de
străzi, din care 9 au fost asfaltate in cursul
anului 2018.
După finalizarea acestor lucrări putem spune
că toate străzile din comuna noastră au fost
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modernizate.
Întocmirea documentație privind "Consolidare și refacere pod Mitoc", lucrările vor începe și
vor fi finalizate in cursul acestui an.
SPORT
Construire teren de sport
multifuncțional
aferent
școlii
Faraoanele: an de realizare 2018.
A fost semnat contractul
de finanțare cu A F I R Constanța
pentru investiția "Construire teren de
sport multifuncțional aferent școlii
Vârtescoiu", lucrările vor începe în
această primăvară.

CULTURĂ
Extindere, reabilitare și dotare cămin cultural Faraoanele, investiție începută în
anul 2017, urmând a fi finalizată în acest an.
Realizare imprejmuire,
sistematizare spațiu verde și
parcare aferentă căminului cultural
Faraoanele, investiție începută în
anul 2018, având termen de
finalizare in luna mai a acestui an.
SERVICII PUBLICE
Realizare documentație
"Înființare rețea gaze naturale în
comuna
Virteșcoiu,
județul
Vrancea.
A
fost
asigurată
cofinanțarea de 2%, aferentă
comunei noastre, privind lucrările
la sistemul de apă și canalizare.
MEDIU
Au fost achiziționate containere pentru deșeurile selective.
În continuare vreau să vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință, pentru a
face din comuna noastră, una dintre cele mai frumoase și dezvoltate dintre comune.
Pentru toate acestea vreau sa mulțumesc colegilor din cadrul primăriei,
Consiliului Local al comunei Vârteșcoiu si nu în ultimul rând cetățenilor comunei noastre
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pentru încrederea si sprijinul acordat.

Compartimentul Secretar, Stare Civilă și Resurse Umane
La nivelul compartimentului de stare civilă

Pe linie de stare civilă în anul 2018 s-au înregistrat un nr. de 8 acte de naștere,
fiind acte de transcriere ale copiilor născuti în străinatate ai căror cu parinți au domiciliu
în comuna Vârteșcoiu. De asemenea s-au înregistrat un număr de 21 căsătorii între
cetățeni din România și s-au înregistrat 48 acte de deces. Activitatea de stare civilă a fost
verificată de reprezentantul S.P.C.J.E.P. Vrancea nu s-au înregistrat nereguli și nu s-au
aplicat sancțiuni.

Pe linie de secretariat
S-au desfășurat 11 sedințe de consiliu ordinare și 7 sedințe extraordinare în
care s-au adoptat un nr. de 81 hotărâri, iar primarul a emis un nr. de 383 de dispoziții. Nu
au fost semnalate aspecte privind nelegalitatea actelor administrative emise de autoritățile
publice locale în urma controlului Instituției Prefectului Județului Vrancea .
Activitatea secretarului a fost controlată de reprezentanții Institutiei Prefectului
Judetului Vrancea și nu s-au constatat abateri profesionale.
În anul 2018 a avut loc Referendumul din 6 si 7 octombrie privind modificarea
art. 48 din Constituția Romaâniei. Nu au fost înregistrate incidente în perioada de
desfășurare a alegerilor, Registrul electoral a fost completat corect și nu au fost
înregistrate abateri privind gestionarea listelor electorale .
Cu privire la gestionarea patrimoniului s-a organizat licitație publică pentru
concesionarea unui teren din domeniul public și 5 terenuri din domeniul privat al comunei
Vârtescoiu .

Pe linie de resurse umane
În anul 2018 a fost transformat un post contractual în funcție publică de
execuție și s-a organizat concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante. De
asemenea s-au făcut delegări de atribuții pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale
personalului care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă (referent superior, Fănuță
Frăsina și guard, Cepoi Elena).
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Compartiment Taxe și Impozite Locale

Biroul taxe și impozite locale, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale,
constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane
fizice şi juridice, soluţionarea obiecţiunilor, cererilor şi petiţiilor legate de activitatea
desfasurată.
Întreaga 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;
 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-au realizat verificari 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-au realizat verificari între baza de date a Registrului Inmatriculări Auto
Vrancea şi matricola auto ;
 S-au întocmit dosare de transformare ale amenzilor cu munca în folosul
comunităţii şi depuse la Judecătoria Focşani;
 S-a intocmit si verificat actele de casa si banca aferente fiecarei luni;
 S-a intocmit registrele de casa si banca afrerente fiecarei luni.
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În baza de date a biroului de Impozite si Taxe Locale Vîrteșcoiu sunt
înregistrați un numar de 3580 contribuabili structurați astfel :
-

51 persoane juridice;

-

3529 persoane fizice ;

-

Poziții de rol noi deschise în cursul anului 190;

-

Poziții de rol achitate integral la sfârşitul anului 2103;

-

Mijloace de transport înregistrate 370;

-

Radieri mijloace de transport 112;

-

Borderouri debite emise în cursul anului 5301;

-

Borderouri de scadere în cursul anului 3560;

Pentru plata cu anticipație a impozitelor s-a acordat o bonificație de 10% din
suma pentru un numar de 1119 contribuabili.
Beneficiari de scutiri de impozit conform Codului Fiscal un numar de 120
contribuabili, din care 18 văduve şi veterani de război, 172 contribuabili persoane cu
handicap sau alte situații.
Obiectivele biroului de Impozite şi taxe locale pentru perioada perioada imediat
următoare sunt:
-

realizarea bugetului previzionat pentru anul 2019;

-

creşterea încasărilor realizate din obligaţii de plata neachitate pana la
31.12.2018;

-

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.
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Compartiment buget contabilitate 2018
În cursul anul 2018 activitatea compartimentului buget contabilitate a constat în
înregistrari contabile care sa 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 2018 în data de 12 martie 2018. Ulterior în lunile mai, iunie,
august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie au fost deasemeni întocmite
documentații pentru rectificări ale bugetului initial în numar de 9 ca urmare a modificărilor
survenite pe parcursul execuției bugetare.
Au fost înregistrate lunar toate veniturile și cheltuielile efectuate urmărindu-se
depașirea prevederilor bugetare la partea de venituri, atragerea de noi surse de venituri și
încadrarea în limitele stabilite prin buget la partea de cheltuieli.
Lunar au fost întocmite raportari privind execuția bugetară, monitorizarea
cheltuielilor de personal, plați restante și depuse în termen de A.J.F.P. Vrancea .
Trimestrial au fost întocmite și depuse în termen la A.J.F.P. 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 U.A.T. Vârteșcoiu și reevaluarea acestuia.
S-a întocmit darea de seama anuală cu toate situațiile financiare conform
normelor de închidere anuale și au fost depuse la A.J.F.P. Vrancea la termenele stabilite.
Ca un element de noutate începand cu 1 iulie 2017 paralel cu depunerea situațiilor
financiare la A.J.F.P. Vrancea acestea au fost depuse lunar și online în sistemul
centralizat FOREXEBUG conform reglementarilor legale în vigoare.
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realizari :

Contul anual al executiei bugetare al bugetului local prezinta urmatoarele

VENITURI
Nr.
Crt.

Capitol, Sursa

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Impozit pe venituri din transferul proprietatilor
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume allocate de CJ ptr echilibrare
Impozit pe cladiri personae fizice
Impozit pe cladiri 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 ptr finantare chelt
descentralizate
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea
Bugetului local
Taxe mijl transport persoane fizice
Taxe Mijloace transport persoane jurid.
Taxe ptr eliberarea licente si autorizatii
Alte impozite si taxe
Venituri din concesionari si inchirieri
Venituri din imputatii
Venituri din amenzi
Venituri din recuperarrea cheltuielilor pentru
executarea silita
Subventii primite din fondul de interventii
Subventii ajutor inc locuintei
Finantrea PNDL
Sume alocate din bugetul ANCPI
Total venituri

13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Prevederi
bugetare
initiale
2018
10700
252000
282000
72300
30400
114800
3600
133000
8000
22600
814400

Prevederi
Bugetare
Definitive
2018
2700
242000
319000
76500
30400
85800
3600
143000
30000
23600
837900

Incasari
realizate

886000

1382000

1382000

112000
34000

120000
49000

21600

14600

135235
49066
1100
18
16184

107000

107000

118964

122600
2929000
5.956.000

119000
122600
2929000
58000
6695700

2639
285485
319000
82411
26806
92100
2859
144923
29527
24580
826071

95
119000
65687
2469578
6193328
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CHELTUIELI
NR
CRT
1

2

CAPITOL TITLU
51 02
Administratie publica total
Din care cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Transferuri
Cheltuieli din anii precedenti
recuperate in anul curent
5402
Serviciu pentru situatii de urgente
Din care : cheltuieli de personal
Cheltueili cu bunuri si servicii
Fond de rezerva bugetra

3

65.02
Invatamant total
Din care Cheltueili cu bunuri si servicii
Ajutoare sociale
Burse
Cheltuieli de capital(investitii)

4

66.02
SANATATE TOTAL
Din care Cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
67.02
Cultura total
Din care :cheltuieli de personal
cheltuieli cu bunuri si servicii
Transferuri
Sustinere culte
Cheltuieli de capital
6802
Asistenta sociala total
Din care Cheltuieli de personal
Ajutoare sociale
Recuperari sume anii precenti
7002
Servicii si dezvoltare publica total
Din care Cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli de capital ( investitii )
74.02
Protectia Mediului total
Din care Cheltuieli cu bunuri si servicii
84.02
Drumuri si poduri total
Din care cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli din anii precedenti
recuperate in anul curent
Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

4

5

6

7
8

Prevederi
initiale
2017

Prevederi
definitive

Plati
Efectuate

1238600
1000000
238600

1271350
992000
280600
7250
-8500

1158384
931084
230950
7250
-10900

187000
83600
58400
45000

189000
85600
103400

168977
81709
87268

1062500
176000
22000
3000
861500

1087000
201000
21500
3000
861500

1013772
197941
14101
1900
799830

62000
12000
50000

53565
9520
44045

348100
48100
35000
40000
20000
205000

294847
43596
34970
39109
20000
157172

848000
388000
460000

896750
418000
486000
-7250

816246
397808
425688
-7250

117000
82000
35000

423000
188000
235000

122761
75161
47600

304400
64400
35000
205000

4000
4000

4000
4000

2304
2304

2582500
25000
0

2802500
84000
0

2099970
26987
-10

2557500
6344000

2718500
7083700

2072993
5730826
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Situatia patrimoniului la 31 12 2018

Fondul bunurilor din domeniu public UAT Vartescoiu -

29.807.068 lei

Fondul bunurilor din domeniu privat UAT Vartescoiu -

512.533 lei

Rezultat reportat

-

4.333.253 lei

Rezultat patrimonial

-

2.299.792 lei

Active fixe necorporale

-

42.001 lei

Terenuri

-

2.047 825 lei

Constructii

- 28.272.4587 lei

Instalatii tehnice mijloace de transport

-

653.517 lei

Mobilier aparatura birotica

-

338.153 lei

active fixe corporale in curs

-

1.404.119 lei

amortizari ale activelor fixe necorporale

-

79.694 lei

amortizari ale activelor fixe corporale

-

286.946 lei

materiale consumabile

-

67.629 lei

Obiecte de inventar

-

443.659 lei

Personal salarii datorate

-

178.000 lei

Retineri din salarii

-

4.144 lei

Alte datorii in legatura cu personalul

-

195 lei

Asigurari sociale

-

85.908 lei

Impozit pe venit din salarii

-

18.345 lei

Debitori

-

86.030 lei

Creditori

-

31.565 lei

Creante neachitate ale bugetului local

-

957.709 lei

Disponibil al bugetlui local

-

851.125 lei

Disponibil din fonduri speciale ( garantii materiale)

-

27.723 lei

In depozit

-

3.842 lei

Disponibil al institutiilor publice

-

40.232 lei

Disponibil pentru sume de mandat si sume
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Compartiment Caserie
În anul 2018 s-au efectuat urmatoarele activități:
- încasarea amenzilor, taxelor și impozitelor locale de la cetățenii care dețin
terenuri, cladiri și mijloace de transport pe raza comunei Vârteșcoiu;
- predarea la Trezoreria Focșani a sumelor încasate și ridicarea de acolo a
sumelor privind indemnizații pentru persoane cu handicap, salarii și altele ;
- efectuarea plăților ajutorului de încalzire, a salariilor și indemnizatiilor
pentru persoane cu handicap;
- întocmirea certificatelor de atestare fiscală ale cetățenilor care dețin bunuri în
vederea înstrăinarii sau dezbaterii succesiunilor ;
- întocmirea de răspunsuri la adresele trimise de catre executorii judecatorești
privind bunurile mobile și imobile deținute de persoanele pentru care au fost solicitări de
executare;
- întocmirea de somații și înștiințări de plată pentru persoanele cu debite;
- întocmirea de porpiri pentru debitorii restanțieri .

Compartiment Agricol
Adeverințe eliberate cu date din registrul agricol pentru: acte identitate,
Electrica, BNP, OCPI, ASF, Spital, DAJ, Ajutor încalzire - 570
Adeverințe APIA s-au eliberat - 256
Documentații pentru atestate producator -165
Atestate de producator și carnete comercializare eliberate – 165
Operat în reg .agricol 331 acte vinzare cumparare și înscrise în opisul cu
evidența lor .
S-au înaintat modificările către serviciul taxe și impozite pentru toate
operațiunele efectuate și întocmit matricola pe 2018
S-au completat la zi reg. agricole electronic - partea scrisă 23 vol.
Au fost analizate și comunicate răspunsuri la 9 petiții ale cetățenilor.
S-au înregistrat , analizat și operat în evidențe 111 contracte de arenda
S-au întocmit situațiile statistice solicitate de DAJ Vrancea și alte instituții
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Compartiment Urbanism
Pe linie de urbanism :
- În anul 2018 s-au eliberat un număr de 43 certificate de urbanism în vederea
întocmirii de documentații pentru intabulare, instrainare și obținere autorizații de
construire;
- S-au eliberat un numar de 28 autorizații de construire și demolare, din care
25 autorizații de construire, după cum urmează:
- 10 autorizații construire locuințe și anexe;
- 9 autorizații alimentare cu enerie electrică;
- 4 autorizații construire pentru investiții;
- 1 autorizație exploatare agregate din albia râului Milcov;
- 3 autorizații de desființare;
În teren s-a urmărit ca datele tehnice din proiectele de construire să fie aplicate
și respectate, deasemenea din controalele efectuate atât pe teren cât și în documente nu
au fost constatate abateri de la respectarea Legii 50/1991 privind autorizarea construcțiilor
și a Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.
La sfarșitul anului 2018 au fost date în debit la serviciul ”Taxe și impozite” un
număr de 14 locuințe noi și o anexă gospodarească în vederea impunerii începand cu
01.01.2019.
Pe linie de investiții:
Au fost finalizate investițiile:
1.”Modernizare străzi în interiorul comunei Vârteșcoiu, satele Beciu,
Râmniceanca și Faraoanele”, proiect finanțat din bugetul local și buget de stat prin
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Publice – Programul
Național de Dezvoltare Locală ( OUG 28/2013).
2.”Construire și dotare Gradiniță, Sat.Faraoanele, Comuna Vârteșcoiu,Județul
Vrancea”, proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice și
Fondurilor Publice – Programul Național de Dezvoltare Locală ( OUG 28/2013) și buget
local.
3.”Amenajare și împrejmuire spațiu de joacă aferent Gradiniței Faraoanele,
Comuna Vârteșcoiu, Județul Vrancea”, proiect finanțat din buget local.
4.”Construire teren de sport multifunctional aferent Școlii Gimnaziale
Faraoanele, Comuna Vârteșcoiu, Județul Vrancea”, proiect finanțat din buget local.
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Avem ca lucrari în continuare investițiile:
1.”Extindere, Reabilitare și dotare Cămin Cultural”, sat. Faraoanele, Comuna
Vârteșcoiu, Județul Vrancea, proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale ,
Administrației Publice și Fondurilor Publice prin Consiliul Național de Investiții (CNI) și
buget local.
2.,”Modernizare drumuri de interes local - străzi în Comuna Vârteșcoiu, Judetul
Vrancea”, finanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale ,
Administratiei Publice si Fondurilor Publice – Programul National de Dezvoltare Locală
(OUG 28/2013) și buget local.
3. ”Realizare împrejmuire, bazin vidanjabil etanș, sistematizare spațiu verde și
parcare aferentă Căminului Cultural din sat Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, județul
Vrancea”, proiect finanțat din buget local.
4.”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Virtescoiu”, finanțat din
buget local.
Sunt în curs de demarare lucrări pentru anul 2019 la următoarele investiții :
1.”Construire teren de sport multifuncțional aferent Școlii Gimnaziale
Vârteșcoiu, Județul Vrancea”, proiect finanțat prin Grupul de acțiune Locala (GAL) Ținutul
Viei și Vinului Vrancea, măsura M5/6B – ” Îmbunătățirea infrastructurii de baza a
serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local”.
Sunt în curs de implementare urmatoarele proiecte:
1. ”Modernizarea străzilor Fântânele, Mitoc, Deleanu, Foisor și Fdt. Maior Gh.
Pastia, șanțuri betonate pe străzile Maior Gh. Pastia, Olanelor, Matului, Troiței și Mihai
Eminescu, Comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”.
2. ”Înființare rețea gaze în Comuna Vârteșcoiu, Județul Vrancea”.
3. ”Consolidare și refacere pod peste Pâraul Seaca, punct Mitoc”
4. ”Construire și dotare dispensar uman, Sat Vârteșcoiu, Comuna Vârteșcoiu,
Județul Vrancea”.
Pe linie de achizitii :
A fost realizată o singura achiziție prin procedura cerere de oferta / procedura
simplificată pentru investiția: ”Modernizare drumuri de interes local - străzi în Comuna
Vârteșcoiu, Județul Vrancea”.
Celelalte achiziitii de produse și servicii s-au realizat prin cumpărare directă din
catalog SICAP în procent de peste 90%.
Realizarea acestor proiecte au dus și vor duce la creșterea gradului de
educație, cultură, confort și siguranța a cetățenilor comunei.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI VÂRTEȘCOIU
TELEFON : 0237 675 211 FAX : 0237 675 265
E-MAIL : primar@virtescoiu.ro

Serviciul pentru Situații de Urgență Vârteșcoiu
Activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vîrteșcoiu s-au derulat
pe întreaga perioada a anului 2018 cu precădere perioada de primăvară și toamnă.
S-a actualizat în data de 29.01.2018, 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 autospecială de intevenție necesară în caz de incendiu.
S-a utilizat autoutilitara multifuncțională de tip Mercedes-Benz – 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
actionat 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 în perioada ploioasă a anului.
S-a aprobat în data de 05 februarie 2018 prin dispoziția 2, în urma referatelor
făcute de Șef SVSU către Secretar, pentru actualizarea Palnului de Analiză și Acoperire a
riscurilor Vîrteșcoiu pentru anul 2018.
S-a aprobat în data de 22 februarie 2018 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 2018 avându-se în vedere fondurile alocate
Serviciului Voluntar.
S-au actualizat și transmis în dat de 28 februarie, către ISU Vrancea, Fișa
Localității cât și Fișa Serviciului Voluntar fiind înregistrate la aceștia la nr. 305382din
01.03.2018
S-a aprobat și transmis spre avizare Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Anghel Saligny” Vrancea, Planul de Pregătire a CLSU pentru anul 2018 fiind înregistrat la
nr. 305426 din 02.03.2018 de către ISU Vrancea .
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 2018.
S-a aprobat conform Planului de pregătire a CLSU Vîrteșcoiu pentru anul 2018
și Planul de Pregătire a SVSU pentru anul 2018 în data de 22.02.2018 vizat de catre ISU
Vrancea sub nr. 305426 din 02.03.2018.
În perioada 20-23.03.2018 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..
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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 cu executarea de
exercitii privind analiza pregătiirii în domeniul protecției civile a elevilor .
S-au întocmit Rapoarte operative pentru evenimente în urma căderilor
abundente de precipitații sau/și calamitarea suprafețelor agricole de pe teritoriul de
competență sau care au pus în pericol culturile acestor suprafețe mai puțin pentru secetă,
sau la erodările create de torenții de pe teritoriul de competență asupra căilor de acces
sau a anumitor suprafețe.
Au fost înregistrate 25 de incendii din care 1 incendii la locuință și 1 incendiu de
mijloc mobil, acesta fiind consemnat împreună cu 4 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 19 nefiind consemnate și
raportate sau înregistrate deoarece Am intervenit cu forțe proprii pentru localizarea și
limitarea acestora până la lichidare .
Neglijențe predominante au fost: folosirea focului la curățarea resturilor vegetale
de pe terenurile agricole, fără controlul și supravegherea proprietarilor 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 a căror beneficiari sunt.
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
fiind strict interzise! cu toate acestea ne confruntam cu un val de asemenea evenimente
din pricina faptului că nu conștientizăm riscurile.
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.
Mulțumesc Consiliului Local al Comunei Vîrteșcoiu, pentru aprobarea sumelor
necesare funcționarii Serviciului și sper, 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 aș reveni cu propunerea de a găsi soluții în ceea ce priveste analiza și
implementarea unei taxe de 5 (cinci)lei pentru fiecare gospodarie ce se află în raza de
actiune, intervenție a mijloacelor de intervenție.
Această sumă de 5 lei, fiind modică, nu ar afecta bugetele gospodarilor
contribuabili, dar ar contribui la creșterea și asigurarea resurselor specifice intervențiilor,
cât și/sau la constituirea unui fond de recompensare a voluntarilor, cetățeni ai comunei,
care pot și vor interveni în cazurile de intervenție pentru eficientizarea lichidării situațiilor
de urgență.
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COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Activitatea privind Compartimentul de Asistenţă Socială pe anul 2018
 S-au întocmit 21 de dosare pentru acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei;
 S-au întocmit 16 dosare pentru acordarea dreptului la ajutor social;
 Au încetat 17 drepturi la ajutor social;
 Au încetat 29 de drepturi la alocaţia pentru susţinerea familiei;
 Au încetat drepturi la acordarea indemnizaţiei de însoţitor;
 S-au întocmit 11 dosare pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor;
 Au fost angajate în funcţia de asistent personal 4 persoane;
 S-au întocmit 273 de dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
cu lemne
 S-au întocmit dosare acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
 S-au întocmit dosare pentru acordarea stimulentului de inserţie;
 S-au întocmit 36 de dosare de alocaţie de stat pentru copii;
S-au întocmit anchete sociale după cum urmează:
 anchete sociale pentru bani de liceu şi rechizite;
 anchete sociale având drept scop verificarea periodică a familiilor beneficiare de
venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei;
 anchete sociale pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 anchete sociale pentru numirea unui curator;
 anchete sociale privind familiile care au copii în centre de îngrijire şi ocrotire a
D.G.A.S.P.C. Vrancea.
În această perioadă s-au efectuat rapoarte de monitorizare privind activitatea
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap vizând modul de îngrijire şi sprijinul
acordat acestora precum și rapoarte de monitorizare a familiilor cu copii aflaţi în atenţia
D.G.A.S.P.C. Vrancea, în cazul cărora nu s-a impus luarea unei măsuri de protecţie
specială.
Primar,
Mîrza Viorel

