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PRIMARIA COMUNEI TIFE$TI

RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU

A COMUNEI TIFE$TI

-Pentru snul 2020-

Domnilor consilieri, vI rog sA-mi permiteli ca. in conformitate cu prevederile

art. 155 alin. (l) lit. .,b", alin. 3, lit. a din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

cu modificdrile gi completirile ulterioare. in gedinla de astazi a Consiliului Local al

comunei 'fifeqti. sd vA prezint raponul privind starea economici. sociall 9i de mediu a

comunei noastre. pentru anul 2020.

in calitate de primar al comunei fil'e;ti, am continual si duc la indeplinire

resposabilitalile ce imi revin. raspunzand nevoilor gi urgenJelor comunitatii locale.

depunand toate eforturile necesare pentru a rcaliza cit mai multe dintre obiectivele pe

care ni le-am propus.

intreaga activitate a executivului s-a destigurat pe baza unei tematici intocmite

in conformitate cu atribu{iile conferite de OUG 5712019 privind Codul administrativ.

avdnd totodata, in vedere, propunerile facute de consilieri, locuitorii comunei 9i

personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Jifeqti, precum si hotararile

Consiliului Local Tifesti.

La fel ca toate unitatile administrative teritoriale. UAT Tifesti a respectat cu

strictete rigorile legislative impuse de aparitia virusului SARS-COV2 carc a determinat

evolutia pandemica la nivel global. astfel ca la nivelul ('onritetului local pentru situatii de

urgenta Tifesti s-au luat masuri cu inrpact pentru intreaga comunitate in scopul limitarii

raspandirii virusului.

Obiectivul urmdrit de administratia publica locala este acela de a eficientiza

fumizarea de servicii publice catre comunitate, in scopul de a contribui activ la

dezvoltarea comunei, intr-un mod echilibrat si transparent, identificand corect nevoile 9i

prioritalile comunitilii.

Atribuliile angajatilor din cadrul compartimentului de contabilitate sunt cele

prevazute de actele normative in vigoare privind activitatea de buget - contabilitate.

Acestea sunt:

. respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al

comunei 'l-ifesti.



intocmirea raportului anual de incheiere al contului de executie bugetarl.

organizarea aclivitAjilor de inregistrare contabili a documentelor economico-

llnanciare gi de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a

Ministerului Finanlelor Publice gi a legii contabilitalii in vigoare.

. intocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenlii de la bugetul de

stat si de sume defalcate din TVA.

. efectuarea de incasari si plali in ntunerar pentru p€rsoane fizice 9i juridice pe bezr

de documente legal intocmite.

. intocmirea ordinelor de platd pentru virarea la buget a impozitului pe salariu,

CAS, fond somaj, fond de sanatate, etc.

. atribulii in temeiul Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat de catre Consiliul

Local. astfel :

Venituri : 7.383.60 mii lei

cheltuieli : 7.383,60 mii lei

In cursul anului 2020, bugetul a suferit 6 rectificari aprobate prin hotarari ale

consiliului local. Bugetul realizat in anul 2020 la partea de venituri este de 8.826,56 mii
lei si la partea de cheltuieli 7.233,56 mii lei. La sfarsitul anului 2020, UAT Comuna

fifeqti nu a inregistrat plati restante. executia bugetara pentru acest an fiind prezentala

in cadrul sedintei de Consiliu Local pentru aprobarea inchiderii exercitiului bugelar.

In ceea ce priveste performantele financiare rezultate din evidentele conlabile. de

mentionat este ca veniturile s-au realizat in procent de 96,04 o/o fata de planificarile

anuale si 81.29 o/o tata de drepturile constatate. iar cheltuielile au fost realizate in

procent de 78.71o/o, rezultand un excedent de 2.055.26 mii lei care va fi utilizat in anul

2021 pentru cheltuielilc de investitii.

In bugetul local au fost prevazute sumele necesare cheltuielilor de personal, sume

care reflecta cresterile salariale din anul 2020, stabilite de Legea 153/2017 privind

salarizarea unitara in sistemul public si HG 93512020 privind stabilirea salariului minim

brut pe tara garantat in plata. Consider ca, prin acordarea voucherelor de vacanta

personalului din cadrul UAT Jifeqti si in anul 2020, in conformitate cu prevederile legale

si a regulamentului de acordare a acestor4 aprobat de catre Consiliul Local, UAT Jifegti
a contribuit la dezvoltarea turismului din Romania, aspect urmarit si de Guvemul

Romaniei.

Activitatea compartimentului lmpozite si taxe locale este structurate pe

urmatoarele activiteli spccilice :

incasari impozite gi taxe persoane fizice;
incasari impozite gi taxe persoane juridicel

recuperare creante;



relalii cu publicul;

. colectarea inlormatiilor si fundamentarea bugetului la partea de venituri;

. constatarea si stabilirea categoriilor de impozite si taxe directe si indirecte

datoraredepersoanefizice.precumsiimpozitelesitaxeledatoratedeagentii
economici, persoane juridice. venituri la bugetul local;

. eliberarea certificatelor tiscale privind inlpozitele si taxele locale;

. analizarea listelor cu debitori persoane lizice si juridice, care inregistreaza

restante la plata impozitelor si taxelor localc- si demararea procedurii de

recuperare a creantelor bugetare in contbrmitate cu prevederile legale;

. inirierea unor actiuni ret'eritoare la respectarea disciplinei financiare. descoperirea'

impunereasiatragereadeveniturisuplimentarelabugetullocal,inclusivprin
masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen

obligatiile fiscale ;

. colaborarea cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu

alte institutii, in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de

contribuabilii persoane juridice;

. incasarea taxelor speciale stabilite prin hotararile Consiliului Local;

. eliberarea autorizatiilor de functionare pcntru aclivitatile comerciale care se

desfasoara pe raza comunei Jifeqti;
. arhivarea dosarelor tiscale si a altor docunicnte rel'critoare la depunerea si

incasarea debitelor.

IncalitatedeprimaralcomuneiTifelri.siinl'irtuteaobligatiilorce.mirevinpentru
functionarea compartimentului de taxe si impozire. pentru anul 2020 am initiat proiect de

hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor, pastrand nivelurile din anii anteriori' in

scopul de a genera incasari cat mai mari de la contribuabili, aplicand indicele de inflatie

annual, conform legislatiei in vigoare.

La sfarsitul anului 2020, am reinitiat procedura- aprobata si de Consiliul Local

privind acordarea inlesnirilor ta plata prin scutirea de.la plata majorarilor de intarzier_e

aferente obligatiilor bugetare constana in impozite si taxe locale, redevente si chirii

datorate bugelului local de catre contribuabili. urmarind stimularea achitarii voluntare de

catre contr-ibuabili a obligatiilor de plata restante la buget. maximizarea incasarilor

bugetare. stimularea mediului economic si respectiv. diminuarea arieratelor bugetare'

aspect de care beneficiaza intreaga societate.

Aderarea UAT fifeEti laiisremul de cooperare pri'u ind organizarea si exercitarea

activitatii de audir prbli" int"rn pe langa entitatea organizatoare. Filiala Judeteana

Vrancea a ACOR si semnarea un aiord de cooperare cu aceasta. a inlesnit desfasurarea

activitatii de audit in unirarca noastra. astfel incat AcoR a realizat in anul 2020 verificari

si rapoarte in cadrul compartimentelor Primariei'

Primlria JifeSti urmaregte crearea unui mediu favorabil dezvoltirii sectorului

privat, prin imbuntrtdlirea si sprijinirea afacerilor'

in anul 2020, la nivelul comunei Jifelti. dezvoltarea economicl a fost sustinuta

pnn diverse politici promovate de administratia locala. orice activitate comerciala se



desfasoara numai de catre comercianti autorizati, in conditiile legii si care detin

autorizatiile de functionare eliberate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Din punct de vedere al profilului flrmelor e.ristente in comuna JifeEti nu sunt

modificdri majore fala de anii anteriori. insa cele existente au generat locuri de munca

pentru locuitorii comunei Tifelti si cresterea cconomici comunei.

Din categoria realizarilor importante pentm comuna f it'egti. amintesc Consiliului

Local ca in anul 2020 au lbst finalizate lucrarile pentru obiectivul de inveslitii privind

montarea de panouri tbtovoltaicc in satul Batinesti si Clipicesti pentru serviciul de

alimentare cu apa, in scopul reducerii cheltuielilor cu consumul de energie electrica. De

:rsemenea, s-a finalizat construirea bazei sportive in satul Jifesti.

Un obiectiv important pentru comuna Tifesti si pentru administralia publica locala este

demararea procedurilor privind construirea unui nou sediu al primariei, pentru care s-a

efecluat proiectul tehnic in anul 2020. S-au incheiat contracte de lucrari care au avut ca

obiect reabilitarea drumurilor de interes local din Comuna Tifesti' Au fost finalizate

lucrarile privind obiectivul de investitii ,,lluminat public LED in comuna JifeEti' judetul

Vrancea,, care aduce benellcii comunitatii si mc'diului inconjurator prin reducerea

COnSumului de energie electrica. Am dentarat prtlceduri pcntru alinlentarea comunei

Jifegri cu gaze naturale prin instalatii inteligente. urmand sa cunoaslem linalitatea acestui

obiectiv prin asocierea cu Comuna Garoala. pentru a bcneficia de punctaj optim pentru

acordarea lbndurilor necesare implementarii proiectului.

ln cadrul sedintelor CLSU. s-au aprobat masuri privind combaterea raspandirii

virusului SARS-COV2- COVID- l 9, SVSU avzrnd un rol lbarte important pentru

diseminarea in randul populatiei a materialelor necesare protejarii Pentru sustinerea

procesului educational din comuna fifeEti, in contextul pandemiei, in calitate de

presedinte al CLSU, am propus achizitionarea din bugetul local tablete si laptopuri pentru

elevi si profesori, in scopul desfasurarii cursurilor on-line alunci cand rata de incidenta a

impus acest mod de deslasurare a orelor.

In anul 2020. ca de altfel. in fiecare an. am sustinut activitatile desfasurate in

cadrul scolilor din comuna Til'e$ti. Concursurile si deplasarile prol'esionale desfasurate de

cadrele didactice. precun si activitatile sporti\c de la nirelul scolii au fost limitate fata de

anii anteriori. Asociatiei Sponi',e Scolare *Orizontul* [it'eqti. i s-a asigurat accesul la

sala de spon din localitate pentru ntrenamcntc si compctitii. destasurate cu respectarea

legislatiei privintl masurile de protectie impotrira rirusului. accst suporl contribuind la

desfasurarea activitatii sportive in conditii optime'

Comuna Jifegti a inregistrat in anul 2020. prin compartimentul de stare civila' un

numar de 60 decese si l7 casatorii. iar din evidentele de asislenta sociala si registrele de

stare civila. rezulta ca s-au nascut un numar de 52 copii. Din Registrul Electoral rezulta

ca alte localitati au operal 24 de decese alc unor persoanc cu domiciliul in comuna

fifegti, totalizand astfel un numar de 8'l deccse la nir cl de conruna

Activitatea de asistenta sociala a fost sustinuta si in anul 2020. S-au acordat toate

Drestatiile sociale solicitale. care s-au incadrat in prer edcrile legilor in vigoare, precum si



ajutoare de urgenta familiilor detavorizate. sumele alocate liind prevazute in bugetul
local.

ln anul 2020. SPLAS [itelti a inregisrrat :

I l2 dosare ajutor social

I l0 dosare alocatie pentru sustinerea familiei
l0 cazuri stimulent insertie
l0 cazuri stimulent educational
4 ajutoare de urgenta

70 dosare ajutor incalzirea locuintei
Aprox. 380 anchete sociale efectuate la domiciliu

In cadrul compartimentului agricol si de asistenta sociala s-au solicitat intr-un
numAr foarte mare. eliberarea de adel'erinle pentru bursi. spital. contracte cu SC Electrica

SA, Serviciul de Evidenli a l)opulaliei. telclirnie mobrLi.5omaj. aiutor social. alocalie

complementarl. etc.

Pentru sprijinirea comunitatii locale. am aprobat alinierea UAT Tife$ti la cerintele

legislative in contextul epidemiei . astfel ca. am incheiat Acordul nr. 142117.07.2020 cu

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru realizarea proiectului ,,Sprijin pentru

p€rsonae vulnerabile in contextual epidemiei COVID-19". avand ca scop sprijinirea
persoanelor defavorizate prin acordarea de produse de igiena si protectie sanitara. De

asemenea, UAT Tifelti a acordat. in temeiul OUG I l5/2020. tichete sociale pentru mese

calde persoanelor varstnice de peste 75 de ani care beneficiaza de indemnizatie social4

iar in temeiul OUG nr. 7812020 a distribuit masti de protectie sanitara pentnr persoanele

defavorizate din comuna Tilesti. Aceste activitati s-au desfasurat in cadrul

compartimentului de asislenta sociala de la nirelul aparatului de specialitate al Primariei

Tiferti.

S-au eliberat un numar de 75 ulcstule de pntducdtor, si 83 camete de

comercializare. solicitantilor care au dorit sd comercializeze produse agricole recoltate.

S-au intocmit documentaliile necesare pentru subvenliile in agriculturA,

eliberandu-se peste 839 adelerinle pentru APIA.

Conform Leqii ff. I 7/2014 privind unele mfuuri de reglementare a vAnzirii -

cumpardrii terenurilor agricole situate in extravilan gi de modificare a Lecii nr. 268/2001

privind privatizarea societelilor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate

publici 9i privatii a statului cu destinalie agricolA pi infiinlarea Agenliei Domeniilor

Statului. cu modifictrrile ultcrioare, s-au intocmit un nr. dc 153 dosure cuprinzand

ofertele de vanzare pentru terenuri situate in cxtravilanul comunei '[il'egti.

Gestionarea aspectelor de urbanism si dezvoltarc a teritoriului a fost in atentia
persoanei responsabile cu activitatea de urbunism.

Obiectivul general al Compartimentului Urbanism a fbst emiterea de certificate de

urbanism Dentru lucrari de construire sau desfiintare. emiterea de autorizatii de



construire, autorizatii de desfiintare, corespondenta specifica activitatii de construirel

avizare executare lucrari aflate in competenta de autorizare a Primdriei comunei Jifeqti,
in conformitate cu cerintele legale.

Numarul de solicitari inregistrate in cadrul Compartimentului Urbanism in anul

2020

Lucrari intrate

Anunturi incepere lucrari 24

Autorizatii de construire ')|

Cenitlcate de urbanism 5l

Avize de Primar

Adrese l2

In anul 2020 am respectat termenele de convocare a consiliului local in qedinte

ordinare $i extraordinare. [iedinlele Consiliului Local 9i ale comisiilor de specialitate au

fost publice, ordinea de zi a fieclrei gedinle a fost adustr la cunogtinla opiniei publice prin

afi5are la sediul Consiliului Local. Au fost iniliate de cltre primar 35 proiecte de hotirdri
gi au fost adoptate 35 hotiriri de cltre Consiliul Local. Au tbst emise 366 dispozitii ale

primarului. Pentru aceslea nu au fbst conslalale aspecte de nelegalitate.

ln scopul asigurarii transparentei decizionale la nivelul UAT fifeqti. toate

deciziile conducerii precum hotararile autoritatii deliberative cu caracter normativ. au tbsl

aduse la cunostinta comunitatii prin publicarea in Gazeta de 
'fil'elti. precum si pe site-ul

institutiei -in Monitorul Ollcial [-ocal.

in final trebuie precizat ca toate activitatile care s-au realizat in cursul anului

2020, pe care le-am prezentat mai sus, au avul ca fundament o buna colaborare cu

membrii Consiliului Local, cu angajalii Primiriei fifegti. dar gi cu ceilalli factori de

decizie din comunitatea noastra. $i nu in ultimul rand, sprijinul cetalenilor comunei

noastre.
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