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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. FRT MEDIMPEX S.R.L.
Clădiri: 1010 lei;
Teren: 46 lei;
Taxa asupra mijloacelor de transport : 4320 lei;
 S.C. VINCON S.A. Focşani
Clădiri: 1797 lei;
Teren: 627 lei.
 S.C. DEEP SERV S.R.L.
Taxa asupra mijloacelor de transport : 8808
 S.C. DERATISERV SRL
Clădiri: 2425 lei;
Teren: 67 lei.
Taxa asupra mijloacelor de transport: 356 lei
 S.C. TERMOTOP SRL
Cladiri: 968 lei
Teren: 6 lei.
 S.C. VINEXPORT TRADE MARK SRL
Clădiri: 20252 lei;
Teren: 28 lei.
În decursul anului 2018 veniturile bugetare s-au realizat în proporţie de 97%
adică din totalul de 5847120 lei sau încasat 5710173 lei din care venituri proprii
1773683 lei. Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 45% adică din totalul
cheltuielilor prevăzute în sumă de 7751300 lei s-au cheltuiet 3533559 lei.
La finele anului, excedentul bugetar a fost de 2176614 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.
Analizând situaţia socială, vă informez că în comuna Cimpineanca trăiesc un
număr de 4008 persoane stabile conform datelor statistice ale populaţiei.
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În cursul anului 2018 în registrele stării civile s-a consemnat un număr de 26
decese, 7 naşteri (transcrieri) şi au fost încheiate 21 căsătorii.
În conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2018 s-au menţinut în
plată 6 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 2018 au fost aprobate un număr
de 26 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 2018 au fost aprobate un număr de 29 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 2018 s-a
menținut contractul încheiat cu S.C CUP SALUBRITATE S.A. în vederea ridicării
şi transportului gunoiului menajer.
Cu privire la investiții s-au implementat un număr de 7 proiecte după cum
urmează:
1. Refacere și modernizare drumuri de interes local în com. Cîmpineanca, jud.
Vrancea finanțat prin AFIR (7.2) proiect pentru care sa demarat procedura de
achizitie, in valoare de 5.629.019,28, proiect care cuprinde asfaltarea unui număr de
8 de strazi, cu lungime totală de 7,500 km.
2. Modernizare drumuri de interes local-străzi în Comuna Cîmpineanca,
Județul Vrancea, finantat prin PNDL 2, proiect pentru care sa demarat procedura de
achizitie, in valoare de 5.852.231,33, proiect care cuprinde asfaltarea unui număr de
34 de strazi, cu lungime totală de 9,500 km.
3. Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat
public cu eficiență ridicată, prin tehnologii noi în LED în comuna Cîmpineanca,
județul Vrancea, proiect care are termen de incepere luna martie 2019, fiind in faza
finală procedura de achizitie. Valoarea proiectului este de 394,616.86 lei și implică
înlocuirea lămpilor vechi cu cele noi amplasate din stâlp în stâlp.
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4. Introducere gaze naturale în comuna Câmpineanca, proiect pentru care am
primit avizele necesare din partea ANRE, urmand sa începem procedura de licitație
în vederea concesionării serviciului de gaze naturale. Investiția are o valoare de
1527.87 mii lei.
5. Refacerea podului peste canalul Pietroasa cu o valoare de 1293 mii lei,
proiect aflat în faza de achiziție publică.
6. Introducerea transportului public local prin Asociația de dezvoltare
Intercomunitara Metropolitan Trans începând cu anul 2019.
7. Amenajare cabinete medicale în Comuna Cîmpineanca, Judetul Vrancea cu
o valoare de 1.660 mii lei.
8. S-a întocmit studiu de fezabilitate pentru modernizarea si constructia unei
clădiri cu destinație ”sediu primărie” urmând a se întocmi proiectul tehnic și
inceperea procedurii de achiziție.
De asemenea au fost achizitionate o camioneta basculabilă pe 3 parți necesară
gospodăririi comunale, o lama de deszăpezire la buldoexcavatorul aflat în dotarea
primariei.
Au fost întărite malurile râului Milcov prin construirea de gabioane.
Au fost pietruite drumurile de exploatare din viile de pe raza comunei
Câmpineanca.
Au
fost igienizate malurile raului Milcov si prin restul comunei
Câmpineanca.

PRIMAR,
IVAN TUDOREL
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