ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA VĂRĂDIA
Str.Principală ,Nr.379 Tel.-Fax:Nr.0255/576709
E-mail: primaria_varadia@yahoo.com
Nr. 251 / 20.02.2012

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ,SOCIALĂ ŞI DE
MEDIU A COMUNEI VĂRĂDIA , JUDEŢUL CARAŞ- SEVERIN ÎN ANUL 2011

Stimaţi consilieri ,
În conformitate cu prevederile art.63 lit a din Legea nr.215-2001 Legea administraţiei
publice locale ,republicată ,primarul comunei prezintă Consiliului Local un raport
anual

privind

starea

economică

,socială

şi

de

mediu

a

comunei

.

Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar in cele mai importante domenii
si avand permanent in vedere necesitatea dezvoltarii durabile a localitatii, toate
masurile stabilite in 2011, concretizate in Hotararile Consiliului si in Dispozitiile cu
caracter normativ emise de primar, au vizat implementarea unui sistem organizat cu
prezentarea lucrurilor în mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunitatile in
vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta comuna noastră.
STAREA ECONOMICĂ
Şi în acest an fenomenul crizei economice s-a prelungit atât în plan mondial cât şi pe
plan naţional, cu repercursiuni în special asupra nivelului de trai al populaţiei însă cu
toate acestea am reuşit să avem o serie de realizări care consider eu că au fost
semnificative pentru dezvoltarea comunităţii şi care se constituie în fundamentul
evoluţiilor viitoare . Ca şi în anul precedent am căutat să ne axăm pe proiecte de
infrastructură a localităţilor Vărădia şi Mercina ,mai precis pe continuarea proiectelor
de Alimentare cu apă în Comuna Vărădia - localitatea Mercina,Modernizarea de străzi
în Comuna Vărădia ,Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile Vărădia şi
Mercina iar pentru acest lucru au fost aprobate in Consiliul Local Vărădia în luna
aprilie a anului 2011 ,soluţiile tehnico-economice ce conţin datele generale şi tehnice
ale

acestor

investiţii

,care

au

fost

1

depuse

la

Guvernul

României

.

În ceea ce priveşte proiectele de hotarâre propuse şi adoptate în anul 2011 o să le
amintesc în continuare pe cele mai importante
-

Aprobarea Infiinţării S.C ECOSAL Caraş-Severin ca operator regional unic de
salubrizare

-

Modernizarea clădirii Primăriei de la Mercina

-

Susţinerea financiară a transportului elevilor din localitatea Mercina la Şcoala
Vărădia

-

Reabilitarea Casei Parohiale Ortodoxe din localitatea Vărădia cu lemn de
construcţie şi a Bisericii Catolice din localitatea Vărădia

-

Intabularea unor păşuni de pe raza Comunei Vărădia

-

Aprobarea documentaţiei tehnice P.U.Z - Bază turistică Vărădia situată în
extravilanul Comunei Vărădia al cărui beneficiar este domnul Cahniţă
Gheorghe

-

Extinderea, modernizarea şi echiparea

Căminului Cultural Vărădia prin

realizarea unei platforme betonate în faţa intrării acestuia .
-

Renovarea trotuarelor din localitatea Vărădia

-

Organizarea şi susţinerea financiară a evenimentelor privind Ruga satelor
Vărădia şi Mercina

În spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa
guverneze administratia publica locala, redau mai jos , sintetic activitatea Primăriei
Vărădia desfasurată in anul 2011 pe compartimentele de lucru şi pe domeniile de
activitate:
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE ,TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
In anul 2011 s-au realizat la bugetul local incasari in suma de 2.457.901 lei in
proportie de 97% fata de prevederile bugetare aprobate . Sumele defalcate din TVA
alocate pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru invatamintul preuniversitar
de stat si personae cu hamdicap au fost de 774255 lei. Din debitele stabilite pentru
impozite si taxe locale in suma de 435.576 lei la sfirsitul anului 2011 au ramas debite
neincasate in suma de 55.482 lei .La partea de cheltuieli , platile efectuate din bugetul
local au fost in suma de 2.341.711 lei.
Structuat pe titluri de cheltuieli platile s-au efectuat dupa cum urmeaza :
- cheltuieli de personal 613.637 lei
- bunuri si servicii

368.707 lei
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- asistenta sociala
- active nefinanciare

97.572 lei
1.264.245 lei

Detalierea functionala privind platile efectuate in anul 2011 din bugetul local
este urmatoarea :
- Autoritati executive

542.054 lei

- Serviciul pentru situatii de urgenta

4.885 lei

- Invatamint

350.726 lei

- Cultura si religie

226.750 lei

- Asistenta sociala

120.305 lei

- Locuinte servicii si dezvoltare publica

896.445 lei

- Protectia mediului

33.052 lei

- Transport

167.494 lei

Fata de cele prezentate activitatea compartimentului contabilitate şi taxe locale
presupune si intocmirea situatilor financiare timestriale si anuale elaborarea bugetelor
si executia acestora.
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea: Astfel, in
anul 2011 suma incasata a fost de 463.374 lei, situatia detaliata pe fiecare sursa de
impozit fiind urmatoarea

Nr. crt.

IMPOZIT/TAXA

INCASARI 2011
- Ron -

1

IMPOZIT CLADIRI PERS. FIZICE

14.232

2

IMPOZIT TEREN PERS. FIZICE

19.110

3

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN

245.849

4

IMPOZIT AUTO PERS. FIZICE

15.116

5

TAXA CONCESIUNI PERS. FIZICE

52.931

6

IMPOZIT CLADIRI PERS.

100.692

JURIDICE
7

IMPOZIT TEREN PERS. JURIDICE

8.362

8

IMPOZIT AUTO PERS. JURIDICE

210

9

AMENZI CIRCULATIE

3.976

10

TAXA EXTRAJUDICIARA

2.258

TOTAL

463.374
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COMPARTIMENTUL AGRICOL CADASTRU ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- evidenta in registru agricol,a efectivelor de animale,pasari,familii de albine,miscarea
efectivelor de animale
-colaborarea

cu circumscriptia sanitar veterinara privind sanatatea animalelor si

introducerea starii de carantina cand se impune
-inscrierea in registru agricol a terenurilor agricole detinute de persoane fizice si
juridice ,evidentiindu-se modul de folosinta pe culturi,verificindu-se veridicitatea
declaratiilor facute si existenta actelor de proprietate
-preluarea cererilor de eliberare a certificatelor de producator agricol ,verificarea
corelarii declaratie privind culturile infiintate,productiile obtinute precum si existenta
produselor destinate vinzarii.
-eliberarea unui numar de 23 certificate de producator agricol
-s-au eliberat solicitantilor in baza unei cereri si a datelor ce rezulta din registru
agricol adeverinte pentru obtinerea de subventii,ajutoare sociale,obtinerea de
C.I.,abonamente telefoane-internet
-solutionarea sesizarilor si reclamatilor prin verificareala fata locului a celor reclamate
-finalizarea punerii

in posesie

a

terenurilor conform legii nr.18/1991,a Legii

nr.1/2000 si a Legii nr. 247/2005 si eliberarea titlurilor de proprietate conform
cererilor de solicitare depuse de cetateni
-rezolvarea sarcinilor primite de la sefii ierarhic superiori in activitatea de cadastru
-au fost efectuate masuratori la cererea cetatenilor in vederea verificarii suprafetelor
de teren

STAREA SOCIALĂ - ASISTENŢĂ SOCIALĂ
S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor si care s-au incadrat in prevederile legale.

Compartimentul s-a ocupat

si de protectia copiilor cu probleme si a familiilor acestora ,de prevenire a
abandonului familial a abandonului scolar. Au fost elaborate planurile de servicii si
s-a asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati. S-a raspuns in timp util la solicitarile
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judecatoriei ,a organelor de politie , si a tuturor adreselor solicitate de catre Consiliul
Judetean si de catre Protectia Copilului fiind intocmite anchete sociale . Au fost
indeplinite urmatoarele prestatii si servicii:
-ajutor social

-79 cereri familii si persoane singure

-alocatii noi nascuti

-13

-ASF complementare

-27 familii

-ASF monoparentale

-8

-indemnizatii persoane cu handicap

- 12

-subventii incalzirea locuintei

-93 cereri

-anchete sociale

-173

-consiliere primara in vederea obtinerii prestatiilor si a drepturilor conferite de lege
-consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicate minori
-planuri de servicii pentru prevenirea abandonului familial.
COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ
Actele de stare civilă sunt înregistrate în 2 exemplare ,ambele originale ,cu cerneală
specială ,de culoare neagră .Întocmirea actelor se face în baza documentelor primare
,care sunt arhivate la sediul primăriei .Menţiunile de stare civilă sunt operate pe actele
proprii şi comunicate la exemplarul II pentru operare la Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Caraş-Severin şi primăriile corespunzătoare . C.N.P –urile sunt corect
preluate şi atribuite pe actele de stare civilă .Listele cu C.N.P –urile precalculate sunt
arhivate la sediul primăriei pentru anii 1980- 2011 ,lipsesc listele cu C.N.P-uri pentru
anul 2010 .Comunicările de deces şi de naştere sunt făcute în termen la S.P.C.L.E.P al
oraşului Oraviţa unde este arondată Primăria Vărădia .
Eliberarea extraselor de uz oficial se face la cererea autorităţilor şi instituţiilor
prevăzute în legislaţia în materie de stare civilă .
Certificatele de stare civilă sunt eliberate la cerere ,conform prevederilor legale cu
achitarea taxelor prevăzute de lege .
In anul 2011 au fost inregistrate :
- 26 acte deces
- 7 acte casatorie

din care 1 transcriere
din care 2 transcrieri

- 4 acte de naştere din care 3 transcrieri
In urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele indreptatite nu au fost
semnalate deficiente.
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STAREA MEDIULUI
Salubrizarea Comunei Vărădia este realizată de către S.C Ecologica S.A ,care îşi
continuă la fel ca şi anul precedent activitatea de salubrizare. Noutatea în acest an care
a trecut o reprezintă înfiinţarea la nivel regional a S.C ECOSAL Caraş-Severin ca
operator regional unic de salubrizare, care vine să sporească şi să eficientizeze
salubrizarea la nivel de zonă .
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
În anul 2011 au fost emise un numar de 418

Dispozitii ale Primarului, marea

majoritate cu caracter individual( stabiliri si aprobari de ajutoare sociale) şi 89 de
Hotărâri ale Consiliului Local Vărădia .
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si Hotararile
Consiliului local au fost afisate la punctul de afisaj din afara Primariei , cât şi pe siteul Primăriei Vărădia , www.primariavaradiacs.ro
Referitor la audiente , putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent ,
cetatenii fiind obisnuiti sa intre in audienta la Primar fara un program dinainte stabilit.
Consideram ca dotarile Primariei ( acces la internet, fax, telefon) permit institutiei
sa raspunda exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta.
Aceasta este prezentarea succinta a starii economico-sociale şi de mediu a Comunei
Vărădia ,judeţul Caraş-severin
Nu putem fi multumiti in totalitate de conditiile pe care le ofera comuna mai ales daca
ne raportam la standardele europene. Sperăm ca proiectele depuse şi valorificarea
potentialului natural si uman, va conduce la inscrierea localitatii noastre in randul
comunelor europene in adevaratul sens al cuvantului cu implicatii directe in primul
rand în determinarea tinerilor de a rămâne şi de a trăi în satul lor natal.

PRIMAR,
MUŞA DĂNUŢ-IONEL
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