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Domnilor consilieri,
Vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare, să vă prezint în ședința de astăzi a Consiliului Local al comunei
Răstoaca, raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei
Răstoaca.
În calitate de primar al comunei Răstoaca, am continuat să duc la îndeplinire la
modul cel mai serios, responsabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în
mare parte nevoile și urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât
mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Întreaga activitate a Consiliului
local ca autoritate deliberativă și primarului în calitate de autoritate executivă s-a
desfășurat pe baza unei tematici întocmite în conformitate cu atribuțiile conferite de
actele normative, având totodată, în vedere, propunerile fǎcute de consilierii locali,
locuitorii comunei şi personalul din cadrul Primăriei comunei Răstoaca.
Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a consiliului local este
şedinţa, context în care, acesta, ca parte deliberativă, s-a întrunit în anul 2018 la
convocarea primarului în 6 şedinţe ordinare, 2 ședințe extraordinare și o ședință de
îndată, fiind adoptate un număr total de 41 de hotărâri.
În exercitarea atribuțiilor de primar al comunei, în cursul anului 2018 am emis un
număr de 104 de dispoziții, menite să asigure conducerea si coordonarea
administrației publice la nivel local, reglementând totodată o serie de probleme sociale și
economice.
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Trebuie menţionat faptul cǎ toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului au contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la dezvoltarea
economicǎ a comunei, demonstrând cǎ avem capacitatea sǎ ducem la bun sfârştit
angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm totodatǎ principiile care trebuie sǎ guverneze
întreaga noastră activitate publică: legalitatea, transparența, responsabilitatea, eficienta,
și oportunitatea.
În continuare supun atenţiei dumneavoastră principalele aspecte de la nivel
local, pe domenii de activitate.
AGRICULTURA
Conform evidenţelor cadastrale, la nivelul comunei Răstoaca, există urmǎtoarele
suprafeţe de teren, pe categorii de folosinţǎ:
Total general: 2335 ha, din care:
Total agricol: 1869 ha
Total neagricol:466 ha
- 1593 ha arabil
- 232 ha pădure
-236 ha păşuni
- 39 ha ape
- 5 ha fâneţe
- 1 2 0 ha drumuri, căi ferate
- 32 ha vie hibrida si nobila
- 64 ha construcţii
- 8 ha livadă
- 11 ha neproductiv.
Principalele culturi înregistrate si producțiile medii/totale, la nivelul comunei
Răstoaca, în anul agricol 2018, au fost:

Cultură
Porumb
Grâu
Floarea soarelui
Rapiță
Plante de nutreţ (lucernă)
masa verde
Vii hibride si nobile

Suprafaţa/ha Producţia totală (tone)
368
1361
559
2347
285
741
65
98
171
941
32

Efectivul de animale la 31.12.2018 se prezintă astfel:
- bovine: 331 capete vaci cu lapte;
- porcine: 557 capete;
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- ovine:
1268 capete;
- caprine: 197 capete;
- cabaline: 71 capete;
- păsări:
8500 capete
Referitor la mecanizarea agriculturii locale, trebuie să precizez faptul că fermierii
comunei deţin 22 tractoare, 2 combine, 13 pluguri, 11 grape, 6 mașini de erbicidat, 5
cositori, 16 semănători.
În vederea creșterii eficienței activităților din agricultură, pentru a putea face față
concurenței acerbe fermierilor din U.E., este absolut necesar să ne reorientam spre
cultivarea de soiuri și hibrizi de plante cu potențial biologic ridicat, să creștem
specii de animale foarte productive, respectarea cu strictețe a tehnologiilor de creștere
și exploatare la plante și animale, cu o bună rezistență la boli și dăunători, dotarea
tehnico-materială corespunzătoare, ceea ce înseamnă investiții majore, simplificarea
legislației care vizează contractarea de credite în agricultură cu dobândă subvenționată,
dezvoltarea învățământului agricol etc.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională,
având ca scop constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis şi democratic, bazat
pe valori ştiinţifice, culturale şi morale formativ şi informativ, prin angajarea tuturor
factorilor educaţionali: familia, şcoala, biserica, comunitatea locală.
În comuna Răstoaca funcționează Școala Gimnazială “Profesor Grozea Nicu”,
unde își desfășoară activitatea 83 de elevi din care 45 elevi la clasele 0-4, 38 elevi la
clasele 5-8, îndrumați de 15 cadre didactice cărora li se adaugă două cadre nedidactice
și un cadru auxiliar.
În anul 2018 s-a asigurat suma necesară decontării navetei tuturor cadrelor
didactice navetiste.
După finalizarea ciclului gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul
bun majoritatea dintre acești elevi continuându-și studiile la licee.
OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
În anul 2018 pe raza comunei Răstoaca a activat un cabinet medical individual
SC SAND ALLMED SRL cu 1 medic și 1 asistent medical. Referitor la activitatea
desfășurată de medicul de familie, menționez faptul că aceasta este foarte bună,
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reușindu-se asigurarea de servicii medicale de bună calitate.
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În cursul anului 2018 au fost instrumentate de către Compartimentul de
asistență socială un număr de 10 dosare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Au fost aprobate un număr 46 dosare în vederea acordării ajutorului de încălzire
pentru sezonul rece, noiembrie 2017 - martie 2018.
Au mai fost instrumentate un număr 13 dosare pentru alocații de stat, 5 dosare
pentru alocații de susținere, 4 dosare pentru indemnizația de creștere a copilului până la
vârsta de 2 ani, întocmirea unui număr de 8 dosare pentru bursă socială, ”bani de liceu,,
întocmirea unui număr de 35 anchete sociale pentru Comisia de expertiză a persoanelor
cu handicap adulte.
S-a purtat corespondență lunară cu DGASPC privind situația copiilor aflați în
situații de risc dar și cei cu părinți plecați la muncă în străinătate,
S-a asigurat plata salariilor pentru asistenții personali și a indemnizaților lunare
pentru persoanele cu handicap și foarte important, a fost asigurată medierea multor
conflicte în rândul unor familii.
INFRASTRUCTURĂ, GOSPODĂRI RE COMUNALĂ,
ÎMBUNĂTĂȚI REA CONDIȚIILOR DE MEDIU
S-a acționat pe tot parcursul anului în planul asigurării aspectului gospodăresc al
comunei atât din punct de vedere urbanistic cât și a modului de întreținere și curățenie a
localităților, activități ca:
- igienizarea acostamentelor drumului național DN 23 și a drumurilor de interes
local;
- igienizarea cursurilor de apă;
- preluarea deșeurilor menajere și controlul permanent al depozitării acestora
de către unii cetățeni mai reticenți, fiind o grijă permanentă atât în sarcina
autorităților locale.
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ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE
Postul de Poliție Răstoaca a funcționat în 2018 cu doi agenți de poliție
constatându-se o îmbunătățire radicală a activității atât pe linia de prevenție cât și în cazul
intervențiilor specifice.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență prin șeful de serviciu, a asigurat
intervenția la timp în situații de urgență.
În anul 2018 s-au înregistrat două incendii de vegetații și un incendiu la
gospodăriile populației, cu pagube materiale dar fără victime. La toate aceste incendii a
participat SVSU Răstoaca iar la cele la care mijloacele proprii de intervenție au fost
depășite a intervenit și echipajul ISU Vrancea.
STAREA ECONOMICĂ
În decursul anului 2018 veniturile bugetare s-au realizat în proporţie de 97% adică
din totalul de 2.304,47 mii lei s-au încasat 2.235.85 mii lei din care venituri proprii 833.4
mii lei.
Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 85% adică din totalul cheltuielilor
prevăzute în sumă de 2.705.8 mii lei s-au cheltuit 2.304.89 mii lei.
La finele anului, excedentul bugetar a fost de 532.39 mii 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 2018, în sumă de 569 mii lei sau realizat investiții în sumă 290.76 mii lei.
Au fost continuate lucrările la obiectivul de investiție ”Branșarea gospodăriilor la
rețeaua de alimentare cu apa comuna Răstoaca” și s-a realizat ”Reparația punții peste râul
Putna”.
În anul 2018 s-a încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Contractul de finanţare nr. C1920072R202124101337/21.08.2018 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului național pentru dezvoltare
rurală, pentru proiectul ”Asfaltare drumuri comunale-strada Prundului, strada Argintului,
strada Bujorului”.
Tot în anul 2018 s-a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
publice Contractul de finanțate pentru Programul național pentru dezvoltare rurală pentru
alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
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publice în sumă totală de 4.925.642,00 lei pentru realizarea investiției ” Asfaltare drumuri
de interes local în comuna Răstoaca, județul Vrancea-5,5 km”.
În anul 2018 s-a început de către S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A
proiectul regional ”Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și
canalizare în județul Vrancea etapa a-II-a” POIM 2014-2020, unde Comuna Răstoaca are
o cofinanțare de 2% din suma aferentă comunei Răstoaca.
În ceea ce privește Planul Urbanistic General, în anul 2018 s-au finalizat
măsurătorile și bornarea uat-lui. S-a obținut de la OCPI Vrancea avizul final și recepția
planurilor topocadastrale.
În final trebuie spus că toate aceste realizări pe care le-am prezentat, dar și altele
omise, au fost posibile datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membrii
Consiliului Local, cu angajații Primăriei, conducerea școlii dar și cu ceilalți factori de
decizie din comunitatea noastră și nu în ultimul rând cu sprijinul cetățenilor comunei
noastre, fapt pentru care vă mulțumesc tuturor și urez continuarea pe aceiași linie și cu
rezultate mai bune în anul următor.
Vă mulţumesc!
Primar,
Chiriță David

Prezentat în ședința ordinară
a Consiliului Local al comunei Răstoaca din 29 martie 2019
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