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RAPORTUL PRTMARULUI COMUNEI VALEA MARULUI

pRIVIND STAREA EC9NOMiCA, SOCIALA $I DE MEDIU A 69MUNEI
iN nxur, 2ol9

in exeecitatea atttbu{iunilor prev

obliga{ia de a prezenta un raport anual priv

,ot i,rtt.i, obligilie prevdnfid expres in art' 1 5

Co ativ'
a suport Strategia de dezvolt are a comunLei Valea M6ru1ui pentru perioada

20 iniliat o serie de proiecte, din care unele au fost ftnalizate, iar celelalte se

afl6 in curs de tealizarc,in diferte faze'

Proiectele initiate s-au bazat Pe orientarea comunei spre dezvoltare continuS'

modernizare gi ProsPeritate.
Am avut in vedere de aseme nea) erearea unei administralii eficiente, echilibrate,

bazatdpe o gdndire obiectivd asupra problemelor cu c

Am avut in vedere o informarl c6t mai corectd de

dezvoltare u ,oln.r.r.i, oportunitaJilor care e ristd in I lor

care se pot folosi, identificarea acliunilor car

Aceste obiective care sunt gdndite

consiliului local, sunt construite in doud di

existente la nivelul comunei 9i de anticipar

parcursul unui an de lucru.
Un rol important in demersurile mele de implementare a politicilor publice

concepute sibazatepe nevoia de nou qi pe dezortare acomunitd{ii, l-a avut consiliul local,

care mi-a acordat sprijinul in aplicareu p.og.u*ului de investilii gi obiective de interes

local pe anul 2019.



in acest sens, consiliul local a demonstrat abilitale, rrtugind sd adopte 9i sd simplifice

prin deliberdrile sale, proiectele de hotdrdre ini{iate de plimar, proiecte a cdror scop era

unul comun, menit s5 ducd la o mai bunS dezvoltare 1oca16.

Activitatea consiliului local s-a materi ahzatin trei direcJii principale:

- rezolvarea problemelor locale, cu respectarea interesului general,

- luarea deciziilor in condiliile legii,
- colaborare gi consultare cu primarul comunei'

Un alt sprijin, in implem entarea politicilor publice de dezvoltare locald, l-a avut

aparatul de specialitate al primarului qi viceprimarul, cu sprijinul cdrora am reuqit sd

incheiem un an Pozitiv.
in anul 2019 am fost un

gedinlele la care am fost invitat,
succes.

inbaza obligaliilor care imi revin in temeiul prevederilor OUG

Codul administrativ, am intreprins acliuni referitoare la :

nr.5712019 privind

- relalia cu consiliul local,
- atribulii privind serviciile publice asigurate cetSlenilor,

- atribulii referitoare la bugetul comunei.

ir,. concret,inprezentul Raport am incercat sd cuprind in linii mari activitatea anului

21lg, incerc6nd o structurare cdt mai clard pe domenii de activitate, cu respectarea

principiului transparenlei 9i al legalitdfli.
in acest sens, am sd fac o informare

procesul de elaborare a actelor normative 9i

raportului sd se identifice date referitoare la:

- parteaeconomicd, buget-finanle,
- sociald, mediu urbanism, educafie,
- cultur6, sport, culte, investilii, prioritali pentru anuI2020'

O condilie esen{iald in ceea ce privegte partea economicd a unei localitdli, prin

atragerea posibilelor investilii, o reprezintd, aspectul general al localitdfii, starea

infrastructurii ftzice, care este importantd pentru funclionarea optimd a civilizaliei

moderne.
URBANISM

Privitor |a activitatea de urbanism, in cursul anului 2019, s-a constatat o creqtere a

numdrului de av\ze acordate in vederea eliberirii certificatelor de urbanism 9i a

autorizaliilor de construire. Astfel, mare parte din cet6{eni au reugit sd intre in legalitate sub

acest aspect.

Au fost eliberate un numdr de 43 autotiza[ii de construire.

Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor 1a:,,Renovare dispensar comunal si

dotare cu echipament medical in comuna Valea Mdrului, judeiul Galafi"situatd in Qomuna

Valea Mdrului, sat Valea Mdrului judetul Galati si la cetdleni.

reprezentant activ gi prezent, la toate intalnirile sau

u.Litand.t-md de rolul de reprezentant al comunei, cu

pe cele mai importante linii, incepdnd cu

luarea deciziilor, urmdnd ca pe parcursul



TAXE SI IMPOZITE

Biroul de Impozite si Taxe Locale al U.A.T. Valea Marului, prin serviciile sale de
specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei
impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si
executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor, cererilor si petitiilor legate
de activitatea desfasurata.

Biroul de Impozite si Taxe locale este un birou unic implicat in activitatea de lucru cu
publicul. Aceasta activitate se desfasoara astfel:

- informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor depuse de
acestia in vederea stabirii impozitelor;

- analizarca solutionarea si operareainbaza de date a cererilor in vederea scutirii de la
plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care se incadreaza in
prevederile legislatiei in vigoare;

- eliberarea certificatelor de atestare fiscala - acestea se elibereaza pe loc dupa caz,
prin achitarea taxei ;

- efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de
catre contribuabilii persoane frzice si juridice;

- intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la toate
cererile depuse de catre contribuabili/institutii; pentru reglementarea situatiei fiscale a
contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fr necesar, s-au intocmit borderouri de debite si/sau
scaderi; s-au intocmit referate in vederea restituirilor si compensarilor de sume provenite in
urma modificarilor efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului (scutiri, sume
achitate in plus, modificari ale suprafetelor impozabile aparute in unna efectuarii
masuratorilor cadastrale etc) ;

- s-au intocmit somatii si titluri executorii si s-a asigurat comunicarea acestora
contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare, in vederea asigurarii
recuperarii debitelor restante, in conformitate cu prevederile legale in materie;

- in acelasi scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii in ceea ce
priveste datele de identifrcare actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor,
conturilor bancare si a locurilor de munca ale acestora;

- au fost verificati, pe baza situatiei primite de la Serviciului Public Comunitar de
Evidenta a Populatiei, contribuabilii care figurau in baza de date a institutiei cu amenzi
restante, iar in urma acestei verificari au fost clasate amenzlle persoanelor decedate;

- comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane frzice si juridice;
- intocmeste borderou corespondenta;
- inregistreazatoate documentele in registru de intrare - iesire;
- pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca in uffna comunicarii

somatiei, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au intocmit dosarele de
executare, in vederea recuperarii debitelor restante prin poprirea disponibilitatilor din
conturile bancare sau a tertilor, precum si prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile
si imobile apartinand debitorilor sau dosare de insolvabilitate a contribuabililor;

- intocmeste confirmarile de preluare in debit a amenzilor, dupa care acestea se
transmit catre institutiile emitente; In cadrul acestui serviciu a fost asigurata activitatea de
inregistrare si distribuire a corespondentei trimise si primite din/in cadrul institutiei.



l.Total buget propus 2018= 1208381 lei rcarrzat 10961ll lei, r:ealizatgjoh
Total buget propus 2019= 1294910 lei rcalizat 1044824lei, rcalizat SOoh

Venituri proprii propuse in 2018=913.292leircalizat 903004 lei,realizatg8o/o
Venituri proprii propuse in 2019=923221 lei realizat 664340lei, rcahzat J2o/o

Date despre veniturile realizate in anul 20192

2019

Denumire DEBIT
Incasat

31.12.2019
IMPOZIT SIITAXE PE PROPRIE-I-ATE 39007!' 34375tti

f;.

lm cladiri fizice 2991 5 291 00
m cladiri persoane iuridice 4581 I 31 554

lmpozite pe terenuri oersoane fizice 86594 78500
lmpozite pe terenuri persoane iuridice 1310 1 189
lmpozite oe teren extravilan 226442 203422
TAXE PE UTILIZARI=A BUI\UIiIILOR 9s888 89259

eKt :51

lmpozit pe mijloace de transport pers.fizice 72408 67723
lmpozit pe mijloace de transport
oers.iuridice 23480 22036
VEN ITURI DIN PIROPRIEI'ATE 43',t2litl 231 31 6
Venituri din concesiuni si inchirieri 4372!i4 2313'18

Total 9232i,21 664340

la aceasta data primaria are de recuperat sume din concesionarea terenurilor din anii din urma
astfel:

Mentionam ca la aceasta data SC GHEDIN TEST SRL este pe rol la Judecatoria Galati nr.
Dosar 1689112112020 pentru recuperarea creantei in suma de 250806 lei.

Nr/crt Denumire societate Capitol Debit

I SC GHEDIN TEST
SRL

conceslune 250806 lei

TOTAL 2s0806



C OMPARTIMENTUL C ONTABILITATE

In anul 2019 in cadrul compartimentului contabilitate sau efectuat

urmatoarele:

- S-au trimis un numar de 210 instiintari catre cetatenii care detin o

locuinta spre a le comunica ca sunt obligati conform Legii 260/2008 sa

incheie o polita de asigurare obligatorie a locuintei. In urma acestor

instiintari sau incheiat aproximativ un numar de 800 de asigurari

obligatorii, ceea ce a dus la una din primele L0 cele mai asigurate

localitati din Romania.

- S-au eliberat sau reinnoit aproximativ L50 de atestate si carnete de

producator, conform cererilor depuse de catre producatorii comunei

Valea Marului;

- In luna decembrie s-a verificat si efectuat inventarierea obiectelor de

inventar la toate birourile institutiei noastre si a mijloacelor fixel

- Prin dispozitia primarului, fiind membru in comisia de inventarieire a

elementelor de active si pasiv a unitatii am prezentat fefului ierarhic

rezultatul inventarierii.

- Intocmirea notelor de receptie a bunurilor primate de la furnizori

impreuna cu comisia de receptie si inregistrarea lor in contabilitate;

- Intocmirea bonurilor de consum si predarea lor catre gestionarul

bunului prin semnarea de primire,

- Intocmirea si primirea de la celelalte compartimente a foilor colective

de prezenta, a cererilor de concedii de odihna, a certificatelor medicale

necesare nentru intocmirea statelor de salarii.



ACHIZITII PUBLICE

In anul2019 au fost fdcute urmitoarele achizifii:

STUDII DE FEZABILITATE PENTRU PROIECT: CENTRALA ELECTRICA PE
BIOMASA cu RACORD sEN - cu o varoare de 46.016,05 lei (firi rvA);
BONURT vALoRrcE CARBURANT - cu o varoare de 120.000 tei (frri rvA);
sERvICu ARTrsrrcE PENTRU EVENIMENTUL DrN rs AUGUST 2019 - cu o
valoare de 68.200Iei (f[rd TVA);
Implementare refea WiFi pentru proiectul wiFi4EU - ,,promovarea conectiviti{ii ta
internet in comuniti{ile locale" in spafiile puse la dispozifie de beneficiar solufia
oferiti: 15 echipamente outdoor - ARUBA AP-365 12 echipamente indoor - ARUBA
AP-305 Instalarea serviciilor se va face prin circuite de fibra optica. pref pentru
implementare proiect: 12.000 Euro;

sERvrc[ DE COLECTARE A DE$EURTLOR MENAJERE _ cu o varoare de
81.600lei (Ibri TVA);

SERVICII DE DEpozITARE A DE$EURTLOR MENAJERE - cu o varoare de
33.300lei (f5ri TVA);

SERVICU DE PROIECTARE TEHNICA PENTRU PROIECTUL AMENAJARE
BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI - cu o
valoare de 17.000Iei (fdri TVA);

VERIFICARE PROIECT TEHNIC ,,CONSTRUIREA UNEI PLATFORME
COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD
IN COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATf 'r - cu o vatoare de 3.000 lei
(fnrn TVA);

COMPLETARE DOCUMERNTATIE TEHNICA STUDIUL GEOTEHNIC SI
STUDIUL TOPOMETRIC PENTRU LUCRAREA EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE VTININN$TI SI VALEA
MARULUI, coMUNA VALEA vrAnur,ul, JUDETUL GALATI _ cu o varoare de
10.100lei (I5rI TVA).



ASISTENTA SOCIALA

Compartimentul de Asistenta Sociala au realizat urmatoarele activitati;
-s-au inregistrat un nr de 23 cereri noi de beneficiari ai Legii 41612001 iar Ia
sfarsitul anului am avut un numar de 163 de dosare in plata;
-din 6 in 6 luni s-au efectuat anchete sociale pentru beneficiarii Legii 416/2001
in total un nr de 326 de anchete sociale ;
-s-au inregistrat un numar de 6 dosare de beneficiari ai Legii
sfarsitul anului am avut un nr de 87 dosare de beneficiari ai
in plata;
-din 6 in 6 luni s-au efectuat anchete sociale pentru beneficiarii de Legii
27712010,in total un numar del74 de anchete sociale;
-pentru fiecare modificare'suspendare sau incetare al ajutorului social si a
alocatiei de sustinere s-au intocmit referate de ancheta sociala ;
-s-au inregistrat un nr de 2l de cereri de alocatie de stat,pentru care s-a facut
verificari,s-au intocmit dosare si trimise catre AJPIS Galati pe baza de
borderoul
-s-au inregistrat un nr de 3 dosare dte indemnizatie crestere copil de la 0-2 ani
dosare care au fost verificate si trimise la AJPIS Galati pebaiade borderou;
-s-a inregistrat I dosar de stimulant insertie si trimis ta Ajpis Gatati pe baz:a
de borderou;
-s-au inregistrat un nr de 32 de dosare pentru
(tichete educationale )pentru care s-au efectuat si
de verificari in teren;
-pentru 18 persoane care beneficiazit d,e asistent personal si 14 persoane care
primesc indemnizatie lunara ,s-au verificat rapoartele de activitate ale
asistentilor si s-au efectuatvizite la domiciliul bolnavului;
-au fost inregistrate un numar de 32 de dosare cu privire la ajutorul de
incalzire in perioada sezonului rece, beneficiare fiind altele decat cele care se
inadreaza la Legea 41612001;
-s-au inregistrat un numar de 162 cereri ale beneficiarilor Legii 416/2001 cu
privire la ajutorul de incalzire in perioada sezonului recel
-s-au inregistrat si intocmit dosare pentru ajutoare de inmormantarel
-s-au inregistrat un numar de 9 cereri de ajutor de urgenta;
-s-au intocmit dosare pentru ur rurna r de7 familii .ui=. uu primit un stimulant
pentru implinirea a 50 ani de casatoriel
-s-au intocmit un mumar de 24'andhete sociale cu verificare la domiciliu si
raspuns la adrese catre judecatorie

277l20l0,iar la
Legii 277 /2010

beneficiarii Legi 2481201s
inregistrat un numar de 32



REGISTRUL AGRICOL

Activitate anul 2019 compartiment Registrur Agricol:

Completat date in Registrul Agricol pe suport electronic toate capitolele

Eliberat 1690 de adeverinfe din care rezulti ,) adresa membrilor
gospodiriei in vederea eliberirii actului de identitate, componen{a

familiei, suprafafa in proprietate, suprafa{a utilizati, suprafafa
cultivati, evolu{ia numlrului de animale, pentru eliberarea atestatelor

de producatorr"

Deschis un numar de 189 pozi{ii in Registrul Agricol pe suport
electronic

Operat in Registrul Agricol pe suport electronic, tranzac{iile cu ternuri
intre persoane fizice qi juridice efectuate prin ,) contracte v1nzare

cumparare,certificate mogtenitor,contracte de dona{ie, hoti16ri
Judecito reqti definitive qi irevocabile"

Transmis cltre Institutul Na{ional de Statistici qi Direc{ia agricoli
Gala{i fomular ,, R.AGR. ssr,AGR 24, AGR2 B" $i date solicitate de

citre alte Institu{ii ale statului,

Eliberat copii din Registrul Agricol citre persoane frzice ori juridice 9i
Institutii ale statului,

linut legitura gi consultat cu ocpr Gala{i, BCpr recuci ,in vederea

indentificarii parcelelor de teren proprietatea uAT. schimbarea

categoriilor de folosin{i, trecerea din domeniul public in priv at al uAT

'dezlipiri gi alipiri, ridiciri ropo studii geotehnice si alte
documentafii cadastrale, pentru proiecte in derulare qi achizi(ii publice
pe raza UAT,

Efectuat operatiile necesare in REGISTRUL ELECTORAL



STAREA CIYIA
- aate de nagtere - 10 (toate transcrise)
- acte de casatorie - 15

- acte de deces -44
- transcrieri certifrcate sau extrase eliberate de autoritatile straine si inscrise in registrele

romane de stare civila
- eliberari la cerere-certificate de - nastere --75

- casatorie - 49
- deces - 72
- eliberari extrase pentru uz ofrcial de pe actele de nastere,casatorie si deces la cererea

organelor abilitate : j udecatorie, cab. avocati,politie ; - 86

- intocmire mentiuni pentru actele de stare civila la exemp.I si comunicate la exempl.Il sau

la primaria locului de nastere dintara al persoanei respective - 260
- cereri inbaza caroara se elibereaza Anexa24 - pentru defuncti privind dezbatete

succesorala -59
- operat mentiuni sosite din alte localitati ,pe actele de nastere ,casatorie si deces din

registrele comunei Valea M6ru1ui si comunicate la ex.II DJEP Gala{i-190
- comunicatela SPCLEP - 195

- sentinte judecatoresti de divort - ramase definitive-operate prin mentiune pe marginea

actelor de nastere si de casatorie ale celor in cauza; - 18

- completat buletine statistice si trimise la Directia Judeteana de Statistica - 69; - eliberari

livrete de familie - 2I;
Convenlii matrimoniale- separare de bunuri - 2 ;

- comunit ate legald - 48;
-incheieri de punere sub interdictie - 2
PROTECTIAMEDIULUI
- serviciu de colectare sellectiva a gunoiului menajer - prestatd prin SC LEONMAR SRL ;

-contract de vidanjare a foselor de la institulii publice;
- igrenizare a I o c al itat ii-L e gea4 I 6 / 20 0 | ;
-toaletizarea spatiilor verzi si a cailor de acces;

- au fost plantati trandafiri, arbusti gi flori pe domeniul public;
- inldturarea pernanenta a focarelor poluante din zona riverana satului-actiuni permanente

folosind forta de muncd a beneficiarilor Legii 416/2001;
- curdlenie in cimitire.
SERYICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
- mdsuri de prevenire a incendiilor gi a arderilor necontrolate;
- interventii imediate- incendii la gospoddriile populaliei, intervenlii la deszdpezire pe toatd
durata sezonului rece gi interven{ii la podurile gi podelele din comund;



- serviciul voluntar a fost sprijinit de c6tre Inspectoratul pentru Situalii de urgen{6

"Eremia Grigorescu" al Judelului GalaJi'

_ In iarna 2org_2020, am reusit sa ment'inem circurabile toate drumurile ac{ionand

continuu,astfelamasiguratdeszdpezireapetoat6razacomunei;
- serviciul u ,urp1rn" p."ontp, cu utiiajel-e din dotare, tuturor solicitarilor'

a culturilor qi suPrafelelor

prin HCL nt. 62129 .1 1 '2016 qi

itieValeaMdruluisicuPolitiamunicipiului

Tecuci. -y r--rr.-.-^ ^-A2^,
rn 2019 in comuna nu s-au inregistrat evenimente deosebite care s6 tulbure ordinea si

liniqtea publicd.
comunitatea este stabil6, linistita, responsabild,ia atitudine, fapt ce impune respect, cu

mici excePlii.
RELATTA cu CONSILTUL LOCAL

II.20Ig au fost convocate 2l de sedinte ale Consiliului Local (ordinare si

extraordinare), au fost anuntate public, toate au fost sedinte deschise'

ConsiliulLocaladoptatunnumardell3hotardri.
proiectele de hotarari au awt ca iniliatori primarul gi consilierii locali, initiatorii au avut

in permanenld consultari cu comisiile de spec

La intocmireabugetului local au avut toc a comisia de

cd a existat o

le Parti.
abil, consilierii cunosc foarte bine realitalile

comunei, fapt ce uqureazd luarea hotardrilor. E>ristd o transparenld totala in luarea

deciziilor si analizaoportunitdlilor astfel ca totul sd fie in folosul comunitalii in ansamblul

ei.
RELATIA CU CETATENII

In anul 20lg toate solicitarile cetatenilor au primit in permanen{d

disponibilitate si propriu in solicitarilor cu

respectarea pr gal 019 a intrat Administrativ '

Au fost un 00 de acte in registrul de intrare-iesire al

primdriei.
primarul a primit in audienJd permanent cetatenii si in aceeasi zi a pus rezolutia pe

solicitare, trimiiand compartimentului vizat cu specificare de rezolvare urgenta.

Viceprimarul l-a suplinit pe primar foarte bine, a completat prin interventiile sale

munca din administratie, s- u u"iititfoarte bine de obligatiile derogate din oUG nr.5712019

privind Codul administrativ.



In anul 2019 am emis un numdr de 175 de dispozitii, am avut 130 de inifiative
de proiecte de hot[rAti care au fost supuse dezbateriiconsiliului Local, am avut intalniri cu
cetdlenii comunei, am prezentat activitatea primarului, am discutat despre serviciul de
salubrizare si situatia pdqunii comunale gi despre proiectele aflate in derulare.

Intre primar si comunitatealocald exist[ o deschidere totald, propuneri venite din
pattea cetdlenilor s-au concretizat fie in HCL fie in proiecte rcalizate sau in curs de
rcaIizarc.

Comunitatea are acces la Biblionet gratuit, poate comunica cu rudele din Europa,
poate trimite documente scanate in orice loc din Europa, prin programul video, poui. 

-

comunica verbal si video cu persoane din Europa.
Elevii uzeaza de Biblionet si pentru faptul cd au o serie de leclii la diferite discipline

prezentate intr-un mod atractiv cdt si pentru comunicarea prin e-mail.
Telefonul primarului este public si poate fi apelat la orice ord din zi saunoapte de

orice cetifean in orice problemi, fie care priveqte comunitatea sau probleme personale.
In limitele posibilitatilor am rdspuns oricdrei solicitari din partea cetilenilor.
Am simtit in permanenld incurajarea si suslinerea comunitdlii Valea Mdrului in tot ce

amrealizat.

pe linie de stare civi16, situalii de urgenld,
da de Mediu. S-au relinut aspectele de

certitudine cd suntem pe linie dreapt6.
Aceste aspecte 9i cele prezentate in prezentul Raport, demonstieazd cdse cunosc qi se

respectl prevederile legale, cd in institutie se conlucreazd in spirit de echipd, exist6
comunicarea gi sprijinul necesar pentru a recunoagte cd realitatia este una bund. Sunt
mullumit de faptul cd am inleles cu tolii, consiliu local, viceprimar , aparat de special itate,

de toate, in slujba cetdlenilor gi cd actiondm in conformitate cu
ru a le crea condilii civilizate atdtin comunitate cdt gi in contact cu

V-am ptezentat principalele realizdri pe anul 20Ig, qi sper in continuare intr-o bun6
colaborare cu consiliul local qi aparatul de specialitate al primarului.

PRIMAR
Virgil Doca


