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RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI IVAN TUDOREL
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A COMUNEI CIMPINEANCA
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În temeiul art.63, alin. (3) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit în
calitate de primar al comunei Cimpineanca, judeţul Vrancea: Raportul anual al
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cimpineanca”.
Referitor la potenţialul economic al comunei Cimpineanca, reamintesc faptul
că în arealul comunei îşi desfăşoară activitatea câteva societăţi cu un major aport la
peisajul economic al zonei, prin prezenţa cărora este asigurată nu doar o
suplimentare a resurselor bugetar-financiare ci şi absorbţia certă a forţei de muncă
locale.
Contribuţia acestor societăţi la bugetul local anual sunt:
 S.C. Sibarex S.A. Cimpineanca
Clădiri: 8.270 lei;
Teren: 3.704 lei;
Taxa asupra mijloacelor de transport : 32.219 lei;
 S.C. VINCON S.A. Focşani
Clădiri: 587 lei;
Teren: 622 lei.
 S.C. DEEP SERV S.R.L.
Taxa asupra mijloacelor de transport : 8892
 S.C. DERATISERV SRL
Clădiri: 1100 lei;
Teren: 99 lei.
Taxa asupra mijloacelor de transport: 448 lei
 S.C. TERMOTOP SRL
Cladiri: 2465 lei
Teren: 40 lei.
 S.C. TRADE MARK
Clădiri: 20031 lei;
Teren: 30 lei.
În decursul anului 2016 veniturile bugetare s-au realizat în proporţie de
103% adică din totalul de 4.039.500 lei sau încasat 4.176.368 lei din care venituri
proprii 2.162.745 lei. Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 79% adică din totalul
cheltuielilor prevăzute în sumă de 4.051.000 lei s-au cheltuiet 3.201.998 lei.
La finele anului, excedentul bugetar a fost de 974.370 lei.
Aceste rezultate sunt evidenţiate în contul de execuţie al bugetului local, unde
sunt detaliate veniturile în funcţie de natura provenienţei, precum şi cheltuielile pe
destinaţii, pe fiecare capitol în parte.
Din investiţiile propuse a se realiza în cursul anului 2016, în sumă de 468.500
lei s-au realizat 394.410 mii lei. S-a achizitionat un autoturism Dacia Duster, s-au
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achzitionat un numar de 2 calculatoare, sa alocat fonduri pentru PUG, s-au intocmit
documentatii pentru strategia de dezvoltare a comunei si pentru registrul spatiilor
verzi. Sa platit cotizatia pentru asociatia de dezvoltare intercomunitara, s-a
achiziționat cu fonduri europene (FEADR- PNDL) un utilaj pentru interventie svsu –
buldoexcavator cu accesorii, lama si cupa, sa rambrusta imprumut de la scoala
contractat pentru finantarea proiectelor cu fonduri europene ( reabilitare si dotare
Scoala cu cls. I-VIII Ioan Cimpineanu), sa intocmit studiu pentru introducere gaze
naturale in comuna.
Analizând situaţia socială, vă informez că în comuna Cimpineanca trăiesc un
număr de 4008 persoane stabile conform datelor statistice ale populaţiei.
În cursul anului 2016 în registrele stării civile s-a consemnat un număr de 30
decese, 7 naşteri (transcrieri) şi au fost încheiate 15 căsătorii.
În conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2016 s-au menţinut în
plată 10 dosare de ajutor social.
Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare au prestat lunar un anumit
număr de ore de muncă.
Pe baza pontajelor întocmite au fost realizate lunar state de plată în baza
cărora s-a efectuat plata ajutorului social.
În conformitate cu prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările ulterioare în anul 2016 au fost aprobate un număr
de 45 dosare.
Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei cât şi plata ajutorului social s-a
aprobat prin decizie a directorului Agenţiei de Prestaţii Sociale Vrancea.
Pentru a veni în sprijinul familiilor de ajutor social, Guvernul României a
aprobat pentru perioada sezonului rece, un ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.
Astfel în cursul anului 2016 au fost aprobate un număr de 87 dosare.
Lunar, în perioada sezonului rece au fost întocmite situaţii centralizatoare şi
rapoarte statistice privind beneficiarii acestor ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
care au fost transmise, potrivit legii la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate
Socială a judeţului Vrancea.
Referitor la protecţia mediului vă informez că în cursul anului 2016 s-a
menținut contractul încheiat cu S.C CUP SALUBRITATE S.A. în vederea ridicării
şi transportului gunoiului menajer.
PRIMAR,
IVAN TUDOREL
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