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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI VĂRĂDIA
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SOCIALĂ ŞI DE MEDIU PE ANUL 2012

Prezentul Raport se întemeiază pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera “a”,din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.
Principalul obiectiv al anului 2012, a fost acela de a continua demersurile
începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor,de aplicarea în mod
corect a actelor normative şi a legislaţiei emise de autorităţile competente.
Obiectivele mele s-au bazat pe orientarea comunei,înspre dezvoltare
continuă,modernizare şi prosperitate.
Am
avut
în
vedere
de
asemenea,crearea
unei
administraţii
efieciente,echilibrate,bazată pe o gândire obiectivă asupra problemelor cu care se
confruntă comunitatea.
Am avut în vedere o informare cât mai corectă asupra priorităţilor,perspectivelor
de dezvoltare a comunei,oportunităţilor care există în jurul instituţiei,clarificarea
resurselor care se pot folosi,identificarea acţiunilor care trebuie întreprinse.
Toate aceste obiective au ca bază, capacitatea de a forma grupuri comune de
lucru în cadrul aparatului de specialitate,menite să implementeze,să monitorizeze,să
evalueze programele şi priorităţile propuse de mine,să încadreze în cadrul
legal,oportunităţile de dezvoltare a comunei,având ca fundament Obiectivele de
interes local propuse pentru realizare în anul 2012 şi aprobate în Consiliul local.
Aceste obiective care sunt gândite şi stabilite pentru fiecare an,prin sprijinul
consiliului local,sunt construite în două direcţii principale:de rezolvare a problemelor
existente la nivelul comunei şi de anticipare a eventualelor probleme care se pot
ivi,pe parcursul unui an de lucru.
Un rol important în demersurile mele de implementare a politicilor publice
concepute şi bazate pe nevoia de,nou şi pe dezvoltare a comunităţii ,l-a avut Consiliul
local,care şi-a acordat sprijinul în aplicarea programului de investiţii şi obiective de
interes local pe anul 2012.
În acest sens,consiliul local a demonstrat chiar dacă uneori şi abilitate,dar şi
multă supleţe colegială,reuşind să simplifice prin deliberările sale,proiectele de
hotărâre iniţiate de primar,proiecte a căror scop,era unul comun,primar-consiliu
local,menite să ducă la o mai bună dezvoltare locală.

Maturitatea consiliului local,s-a materializat în trei direcţii principale:
rezolvarea problemelor locale,cu respectarea interesului general,
luarea deciziilor în condiţiile legii,
colaborare şi consultare cu primarul comunei.
Un alt sprijin, în implementarea politicilor publice de dezvoltare locală,l-a avut
aparatul de specialitate al primarului şi viceprimarul,cu sprijinul căruia am reuşit să
încheiem un an pozitiv.Activitatea personalului de specialitate,a fost direcţionată spre
responsabilizarea deciziilor în ramura de activitate,ceea ce a dus la intensificarea
autoperfecţionării,la o cunoaştere mai profundă a legislaţiei de specialitate din cadrul
ariei de acţiune şi la creşterea ambiţiei profesionale.
În anul 2012 am fost un reprezentant activ şi prezent,la toate întâlnirile sau
şedinţele la care am fost invitat,achitându-mă de rolul de reprezentant al comunei
sau al consiliului local,cu succes.
În baza obligaţiilor care îmi revin în baza Legii nr.215/2001,am întreprins atribuţiile
referitoare la:
relaţia cu Consiliul local,
atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor,
atribuţii referitoare la bugetul comunei.
În concret,în prezentul Raport am încercat să cuprind în linii mari activitatea
anului 2012,încercând o structurare cât mai clară pe domenii de activitate,în
principiul transparenţei şi a legalităţii.
În acest sens ,am să fac o informare pe cele mai importante linii,începând cu:
procesul de eliberare a actelor normative şi luarea deciziilor
urmând ca pe parcursul raportului să se identifice,date referitoare la:
partea economică,buget,finanţe,
socială,mediu,urbanism,educaţie,
cultură,culte,investiţii,
priorităţi pentru anul 2012.
1.Procesul de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor
În cursul anului 2012 au fost întocmite,adoptate,emise :
-un număr de 67 de Hotărâri de Consiliu local
-un număr de 179 Dispoziţii emise de primarul comunei
Proiectele de acte normative sunt întocmite şi pregătite ,prin intermediul
secretarului comunei ,în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate.
În baza principiului transparenţei funcţionează pagina web a primăriei,unde
sunt aduse la cunoştinţa publică,activităţile derulate de către administraţia locală
precum şi activitatea consilierilor .
Aceste informaţii se pot găsi la www.primariavaradiacs.ro , celor care au
conexiune la internet.
Programul de audienţe al primarului,afişat la sediul instituţiei a fost respectat
întocmai,uneori transformându-se din discuţii simple în consultaţii juridice,pe
anumite teme care interesează pe cetăţean:asistenţă şi protecţie socială,intabularea
proprietăţii,stare civilă,urbanism,conflicte familiale etc.In mod deosebit problemele
sunt legate de proprietăţi de corectări de titluri de proprietate şi de nerezolvarea
juridică a trenurilor proprietate personală a persoanelor .
Întâlnirea cu cetăţenii a avut loc nu numai în cadrul programului de audienţe
ci ori de câte ori a fost nevoie,am fost deschis la dialog şi maleabil în tot ceea ce
priveşte rezolvarea situaţiilor ivite în raport cu cetăţenii.Am avut această ocazie ,dat

fiind faptul că în cursul anului 2012 lucrările de investiţii au fost multe şi am avut
ocazia de a fi mereu în mijlocul şantierului şi implicit al cetăţenilor.
Acest demers de a fi în contact permanent cu cetăţeanul,a condus la eliminarea
multor probleme,prin oferirea de soluţii autorizate de lege,creând astfel o încredere
în administraţia locală şi un real suport în soluţionarea problemelor.
2.Situaţia economică
buget-finanţe,impozite şi taxe locale
urbanism,agricultură,investiţii şi dezvolatare rurală,mediu
Creşterea economică a comunei şi continuitatea la nivel local,a politicilor
publice locale elaborate,a fost una din priorităţile anului 2012,prin implicarea
factorilor locali,în procesul de realizare şi dezvoltare economico-socială,indiferent
dacă resursele financiare au fost asigurate din fonduri guvernamentale,venituri
proprii sau împrumuturi. Activitatea economico-socială s-a bazat pe servicii de
diferite tipuri,agricultură,transporturi,etc.
În prezent pe raza comunei funcţionează un număr de 5 firme pe diverse domenii de
activitate,comerţ,agricole,transport
, comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,
creşterea
animalelor,
construcţii
clădiri
etc.
La nivelul acestui compartiment s-a urmarit in continuare pastrarea evidentelor
curente a registrelor agricole in care se regasesc 642 de gospodarii.
Preocuparea de bază a locuitorilor comunei Vărădia ,a rămas agricultura
creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în
extravilan,ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală.
În evidenţele compartimentului agricol,al primăriei în anul 2012 au fost
înregistrate 39 de exploataţii agricole,structura lor fiind mixtă.
Culturile principale au rămas cele tradiţionale .Aceste culturi au cunoscut o
creştere în ultima perioadă,ceea ce demonstrează un interes al micilor producători
spre aceste culturi.
În anul 2012,s-au eliberat un număr de 12 certificate de producător.
Au fost inregistrate un numar de 169 contracte de arenda intre diferite societati sau
persoane fizice si proprietarii de teren agricol si operarea acestora in registrul agricol .
S-a solicitat intr-un numar foarte mare, eliberarea unui numar mare de adeverinte
pentru bursa, rechizite scolare, calculatoare, deducere impozit, spital, contracte cu
SC Electrica SA, politie, telefonie mobila, vinzari teren, somaj, ajutor social, alocatie
complementara, adeverinte pentru valorificarea produselor agricole si a diferitelor
subventii, notariat, etc. S-au intocmit documentatiile necesare pentru subventii in
agricultura si calamitati. De asemenea s-a acordat asistenta persoanelor fizice care
au solicitat pozitionarea suprafetelor de teren in blocuri fizice pentru APIA.
Completarea registrelor agricole presupune inregistrarea suprafeteleor de teren si
evolutia acestora, precum si modul lor de utilizare, evolutia efectivelor de animale si
pasari,
utilaje,
pomi
fructiferi,
evidenta
scrisa
si
computerizata.
O condiţie esenţială în ceea ce priveste partea economică a unei localităţi,prin
atragerea posibilelelor investiţii, o reprezintă aspectul general al localităţii, starea
infrastructurii fizice,care este importantă pentru funcţionarea optimă a civilizaţiei
moderne.
În ceea ce priveşte bugetul local, practicile aplicate în elaborarea acestuia, au
contribuit la creşterea transparenţei fiscale,a eficienţei operaţionale şi de alocare a

cheltuielilor bugetare,precum şi aşezarea pe baze echitabile a impozitelor şi taxelor
locale,ca principala sursă de finanţare a bugetului local.
În anul 2012, partea de venituri şi cheltuieli s-a structurat astfel:
-venituri 1201 mii lei
-cheltuieli 1176 mii lei
Prin compartimentul de contabilitate au fost derulate fără probleme plăţile
facturilor precum şi onorarea salariilor angajaţilor,neexistând întârzieri voite în acest
sens.S-au întocmit la timp toate procedurile privind rectificările de buget.
De asemenea s-a efectuat inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al comunei.
Prin biroul de impozite şi taxe locale,s-au efectuat operaţii de introducere date,
privind debitele persoanelor fizice;privind debitele persoanelor juridice.S-a urmărit
identificarea surselor de atragere de venituri la bugetul local,prin urmărirea
persoanelor restante şi prin înaintarea înştiinţărilor de plată .S-au luat în debit
amenzile,urmărindu-se modul de rezolvare a acestora prin înştiinţări scrise.
Având în vedere colaborarea apartului de specialitate, în cadrul birourilor
contabilitate-impozite şi taxe,nu am avut probleme deosebite în ceea ce priveşte
colectarea impozitelor locale.
S-au eliberat un număr de 108 certificate fiscale pentru personae fizice şi 8 pentru
persoane juridice.
Referitor la investiţiile şi lucrările efectuate în cursul anului 2012,aprobate de
către Consiliul local,acestea se prezintă astfel:












S-a finalizat construcţia Școlii Gimanziale Romulus Fabian din Vărădia
S-au finalizat lucrările de Modernizare a Căminului Cultural Vărădia
S-au finalizat lucrările de reparații curente la sediul Primăriei Vărădia
S-au finalizat lucrările de instalare a stației de epurare și canalizare menajeră
la Școala Romulus Fabian din Vărădia
S-a reparat și modernizat ceasul din centrul Comunei Vărădia
S-au finalizat lucrările de instalare a centralei termice cu gazificare de la Școala
Romulus Fabian din Vărădia
S-a organizat cu succes manifestarea culturală Ziua comunei,precum şi alte
manifestări culturale (comemorări,aniversări –zile semnificative) în colaborare
cu Şcolile de pe raza comunei
S-au organizat serbările de iarnă precum şi iluminatul ornamental
S-au executat lucrări de execuţie a trotuarului din localitatea Vărădia
S-a implementat serviciul de strângere selectivă a deşeurilor
S-au executat lucrări de întreţinere (stropiri succesive,plombări,nivelări
drumuri,reparaţii drumuri văruiri)

Referitor la partea de mediu ,vă pot informa că,spaţiile verzi,au fost în atenţia
mea,încercând menţinerea celor existente .S-au întreţinut în cursul anului spaţiile
verzi de pe domeniul public al comunei.
Salubrizarea comunei este asigurată de o firmă de specialitate,SC Ecologica
Oravita,cu care avem o colaborare bună şi care asigură colectarea şi transportul
gunoiului menajer în condiţii bune.

Sunt mulţumit , că am reuşit să responsabilizăm populaţia în ceea ce priveşte
respectarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale,modificată şi completată,înaintând adrese de avertizare privind curăţenia din
faţa şi din jurul imobilelor deţinute,acţiune care va continua şi în anul în curs.
Nu am avut probleme în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor autorităţilor
locale privind protejarea mediului înconjurător.
3.Starea socială
Protecţie socială , stare civilă
Învăţământ
Cultură,sănătate,culte
Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin
programe,servicii de protejare a persoanelor,grupurilor sociale aflate în dificultate şi a
celorlate măsuri menite să îmbunătăţească această categorie de persoane,este
urmărită şi implementată în cadrul compartimentului de asistenţă socială şi
secretar,prin stricta colaborare cu primarul comunei.
Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate responsabil
de asistenţa socială se remarcă următoarele:
-beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,au fost în număr mediu de 33 de familii/lună, 380 familii/an compuse din
1,2,3,4,5 sau peste 5 membrii de familie.Aceste familii au beneficiat şi de ajutor
pentru încălzirea cu lemne pe perioada sezonului rece în sumă de 11890 lei
-au fost depuse 33 de cereri noi pentru obţinerea ajutorului social,din care au fost
aprobate 32 dosare,ca fiind complete.
-au fost depuse 21 de cereri pentru acordarea alocaţiei de stat
-a fost depusa 1 cerere pentru acordarea indemnizatiei de cresterea copilului.
-au fost efectuate un numar de 210 anchete sociale pentru acordare VMG , ASF,
intocmire dosare personae cu handicap , burse elevi si la cererea Judecatoriei ,
politiei ,parchet.
-s-au preluat un număr de 75 cereri pentru subvenţia cu lemne (altele decat
beneficiarii Legii 416/2001) din care s-au aprobat un numar de 74 de cereri.
În cursul anului am avut o serie de acţiuni privind distribuirea alimentelor
conform HG nr.600/2009,acţiune condusă de către viceprimar în colaborare cu
biroul de asistenţă sociala.
În conformitate cu atribuţiile care îmi revin în baza art.64 alin.(1) din legea
nr.215/2001 privind atribuţiile de stare civilă,acestea au fost delegate prin dispoziţie
secretarului.
Având în vedere importanţa întocmirii actelor de stare civilă,am asigurat buna
desfăşurare a activităţii în acest sens,actele de stare civilă fiind păstrate şi
gestionate în condiţiile prevăzute de lege.
Cetăţeni ai comunei solicită transcrieri pentru acte întocmite în Italia,Franţa,
Germania,Spania,Austria .Transcrierile de acte de stare civilă, sunt deja de
competenţă judeţeană respectiv locală,prin aprobarea primarului,ceea ce necesită o
atenţie şi o cunoaştere riguroasă ,în vederea aprobării acestora.

În anul 2012 au avut loc:
- 5 căsătorii
- 15 decese
- 9 transcrieri acte de naştere
Certificate de stare civilă eliberate:
-căsătorie-14;
-naştere-13;
-decese-23;
- divorţuri operate-0
Referitor la analiza infrastructurii de sănătate,vă informez faptul că,pe raza
comunei Vărădia ,funcţionează un Cabinet medical uman,al dl.dr.Iovanovici Cristian
,având în subordine 1 asistentă medicală ,care își desfășoară activitatea și în satul
Mercina.
Procesul educaţional la nivelul anului 2012 ,a funcţionat în condiţii optime.
În colaborare cu şcoala s-au organizat serbări şi depuneri de coroane de Ziua
eroilor ,s-au organizat şi alte manifestări în cadrul Zilei comunei.
Nu am neglijat nici atenţia noastră înspre cultele de pe raza comunei, ajutând
financiar activitățile bisericeşti organizate,ca parte a comunităţii noastre.
Aceste aspecte şi cele prezentate în acest Raport,demonstrează că,se cunoaşte şi
se respectă prevederile legale,că în instituţie se conlucrează în spirit de echipă,există
comunicarea şi sprijinul necesar pentru a recunoaşte că,realitatea este una
bună.Sunt mulţumit de faptul că,am înţeles cu toţii,consiliu local,viceprimar,aparat
de specialitate,că suntem puşi înainte de toate,în slujba cetăţenilor şi că acţionăm în
conformitate cu interesele acestora,pentru a le crea condiţii civilizate atât în
comunitate,cât şi în contact cu instituţia primăriei.
Îmi doresc şi pe viitor o conlucrare la fel de reuşită,pentru a ne bucura împreună
de toate realizările de care beneficiem cu toţii.Sunt satisfăcut şi pentru faptul că,am
încheiat cu bine anul 2012,fiind feriţi de probleme financiare şi de neajunsuri.
Avem deci toate motivele să abordăm anul 2013 cu încredere şi speranţă.

Primar,
Mușa Dănuț –Ionel

