Primaria comunei Vintila Voda
Judetul Buzau
Primar,

Raport privind activitatea ecomonico-sociala
a comunei Vintila Voda in anul 2009

Anul 2009 a debutat din punct de vedere economic, cu criza financiara.
Aceasta, a dus la diminuarea fondurilor repartizate de Consiliul
Judetean Buzau, la jumatate fata de anul 2008.
O mare parte din cetatenii comunei care munceau in tara sau
strainatate, si-au pierdut locul de munca, numarul solicitantilor de ajutor
social dublandu-se fata de 2008, numarul persoanelor beneficiare fiind de
1909 la 31.12.2009, inregistrandu-se un numar de 118 dosare.
Suma totala cheltuita cu acestia a fost de 143 917 lei.
S-au acordat un numar de 5 ajutoare de urgenta, in suma de 57 000 lei,
cetatenilor : Gainusa Petre, Cosconea Suzana, Diaconu Petre, Radoi Elena si
Voicila Constantin.
A crescut si numarul persoanelor cu handicap grav, avand in anul
2009, 22 de asistati, din care 20 cu asistent personal, asistentii fiind platiti din
bugetul Primariei, iar 2 au beneficiat de indemnizatie platita din fondurile
judetene.
Copii beneficiari de lapte praf, au fost in numar 35, carora li s-a adus si
distribuit laptele, in baza retetelor eliberate de medicii de familie.
In anul 2009, s-au emis un numar de 41 hotarari ale consiliului local,
nefiind respinsa de Institutia Prefectului nici una, fiind legale.
S-au inregistrat un numar de 14 litigii, cu 16 mai putine decat in anul
2008, care au fost rezolvate pozitiv de personalul Primariei, care a mers la
constatari.

La Legea fondului funciar, in anul 2009 s-au pus in posesie 5 pozitii,
cu 28,04 ha teren agricol si 16 pozitii cu 30,5 ha padure.
S-au eliberat 17 certificate de urbanism, din care 12 pentru locuinte.
Autorizatii de constructii s-au eliberat 7, din care 6 pentru locuinte.
Case in constructie la 31.12.2009 - 10, case raportate construite,
terminate un numar de 11.
O activitate care lasa de dorit este incasarea impozitelor de la populatie.
Cu toate ca la sfarsitul anului 2009, procentul de incasare a fost de
75%, exceptand amenzile cu 2%, nu putem fi multumiti.
Sunt cetateni care au sume restante de ordinul miilor de lei, si cu toate
insistentele si adresele multiple trimise acasa, refuza sa plateasca. Din multele
exemple, am ales doar cateva:
1. MOCLEASA MARIAN – 4 200 lei
2. FERARU IONEL – 12 000 lei
3. MOSU GEORGEL – 4 800 lei
4. BESLIU IONUT – 4 600 lei
5. BISOCEANU GHEORGHE – 5 950 lei
6. URSACHE IONEL – 3 700 lei
7. CRACIUNICA CONSTANTIN – 3 300 lei
8. DRAGHIA STELICA – 3 760 lei
9. MOLDOVEANU CONSTANTIN – 6 519 lei
10. SCARLAT GAVRILA – 2 231 lei
11. SERBAN VALERICA – 7 678 lei
12. COLNICEANU EUGEN – 5 045 lei
13. DRENEA PETRE – 2 740 lei
14. MORARESCU FLORIN – 1 635 lei
15. CRACIUN IONUT – 4 190 lei
16. FUSARICA OVIDIU – 2 024 lei
17. DRAGHIA NELU DANUT – 2 407 lei
18. SANDU LAURENTIU - 1 083 lei
19. ILIE FELIX STELICA – 1 835 lei

20. VASII GAVRILA – 1 888 lei
21. VASILOIU CRISTIAN – 1 180 lei
22. DIMA VASILE – 960 lei
23. SOARE ANDREI CATALIN – 1 414 lei
24. DRAGHIA CIPRIAN – 2 145 lei
25. BOBOCEL CATALIN – 2 044 lei
26. SONTICA MARIUS CATALIN – 4 033 lei
27. MANZALA BOGDAN – 4 080 lei
28. SANDU STEFAN – 2 185 lei
29. STREZOIU SORIN – 5 931 lei
30. MATEI VIOREL – 1 191 lei
31. SANDU ION – 3 499 lei
32. BRATOSIN GHEORGHE – 1 815 lei
33. BUTURUGA D. ION – 402 lei
Facand un total numai la acesti rau platnici, ajungem la aproximativ
35 000 lei, suma ce ar reprezenta, de exemplu, salariile pe o luna.
Am incercat contactul cu firme de recuperare, dar nu a acceptat nici
una, pe motiv ca sunt debitori multi cu sume mici.
Vom incerca sa recuperam permanent din sume prin neeliberarea nici
unui act persoanelor in cauza, pana nu-si plateste sumele restante.
Sumele din TVA au fost repartizate de catre, Consiliul Judetean Buzau,
mai mult catre salariile cadrelor didactice, burse elevi, sporuri cadre didactice.
Numarul de animale, a scazut drastic la finele anului 2009, fiind
urmatorul :
- bovine – 652 capete din care vaci – 405 capete
- porcine – 631 capete din care scroafe – 17 capete
- oi – 4918 capete din care fatatoare – 2180 capete
- pasari – 14 100 capete din care ouatoare – 7200 capete
- cai – 32 capete
- familii albine – 350.

Populatia fiind imbatranita, locurile au ramas nemuncite, iar generatia
tanara, cu toate ca majoritatea nu au servicii, nu se ocupa de agricultura.
Cu foarte putine fonduri pentru cheltuieli materiale, am cautat sa
realizam un minim necesar din lucrarile aprobate in consiliul local :
 S-au executat lucrari de reparatii curente la Caminul cultural Vintila
Voda.
 S-au inchis si ecologizat gropile de gunoi.
 Planul Urbanistic General este in desfasurare, urmand sa fie terminat cat
mai repede posibil.
 Am participat la demararea proiectului integrat din cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,, Valea Calnaului si a Slanicului" , proiectul
fiind deja la Bucuresti in asteptarea finantarii.
 S-au pietruit ulitele (drumuri comunale ) din satele : Sarbesti, Vintila
Voda, Raghinari, Gura Papii, Ganta, Petrachesti si 500 m din drumul la
Bodinesti.
 S-au cumparat statiile de autobuz, dar s-au montat numai 3 buc., deoarece
temperaturile au scazut, dar vor fi montate si celelalte doua.
 Au fost renovate spatiile de la monumentele istorice din Scheiu si Niculesti.
 S-a introdus apa in scolile: Niculesti, Coca Antimiresti, Sarbesti si
Gradinita Vintila Voda.
 S-a reparat acoperisul de la Scoala Niculesti, dar numai partial.
 S-au executat lucrari de reparatii capitale la Ambulanta Vintila Voda si
garajele acesteia.
 S-a confectionat firma pentru Spitalul Vintila Voda.
 S-a incercat infiintarea unei echipe de fotbal la nivel local, dar rezultatele
au fost mult sub asteptari
 S-au tinut sedinte, pe sate, cu cetatenii pentru comunicari cu APIA Beceni,
Directia Agricola Buzau.
 S-au cumparat si s-au montat 3 locuri de joaca pentru copii in punctele :
Scoala Vintila Voda, Gradinita Niculesti si teren sport Vintila Voda.

 A fost verificat si reparat iluminatul public in toata comuna si, cu mici
exceptii, a functionat normal.
 S-au aprovizionat cu material lemnos scolile din comuna si cu materilale
de curatenie, scolile functionand in mod normal.
 Serviciul de pompieri a functionat bine, neavand probleme nerezolvate.
 S-au alocat bani pentru pomul de iarna pentru scolari si prescolari.
 S-a sarbatorit ,, Ziua comunei" in data de 14 octombrie 2009, fiind un mic
inceput care a iesit frumos, ramanand sa mai imbunatatim unele lucruri.
 Personalul care se ocupa de aprovizionarea cu apa a comunei, s-a ocupat
efectiv de mentinerea acesteia in functiune, cu toate conditiile foarte grele
ale acestei ierni.
Speram ca, noul buget al acestui an, sa ne permita executarea
lucrarilor restante si aprobate prin consiliul local, precum si alte lucrari care
vor fi initiate si aprobate.

PRIMAR,
Constantin PETCU

