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RAPORT DE ACTfVITATE
al Primarului Comunei Viculegti

pentru anul zoz.l

Domnilor consilieri,

Doresc sd vE prezint astdzi raportul activit[lii me]e ca primar, un raport care va
cuprinde Ei o sintez[ privind starea economic5 qi socialS a Comunei V[culeEti pentru anul
de referinld zozr.

Prin raportul prezentat ast6zi am oportunitatea de a aduce la cunoqtinla
dumneavoastrl qi la cunoEtinla cetSlenilor activitatea desfhquratd de cdtre mine in calitate
de primar, de institulia pe care o coordonez qi de celelalte autoritdli locale subordonate satr
nu, preclrm Ei a modului in care au fost cheltuili banii publici.

Prezentarea acestui raport este cu atAt mai important[ cu cAt se incearcd, clr
precddere in mediul online, o discreditare qi o minimalizare a activithlilor / proiectelor
implementate de autorit5lile locale.

Desigur ttici t-ut dentet's al meu Ei al instituliilor subordonate nu ar putea fi iniliat sau
finalizat frr[ sprijinul Consi]iului Local V[culeEti, drept pentru care doresc sd felicit
consilierii locali cu adev[rat implicali in implementarea proiectelor benefice pentru
comunitatea noastr6 Ei desigur sX le mullllmesc pentru votul favorabil acordat.
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ln prima parte a raportului am sI vd prezint o analiz[ sinteticd a execuliei bugetare
pentru anul zozt.
Executia bugetard pentru anul 2021 s-a derulat astfel:

BUGETUL DE VENITURI 9I CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat de c[tre Consiliul
Local, astfel :

Venituri : 3.523.ooo lei
Cheltuieli : 3.559.620 lei

In cursul anului, bugetul a suferit un nr. de 4 rectificdri aprobate prin hotlrAri ale
consiliului local.

Contul de execulie al bugetului local pe anul 2021 se prezint[ astfel:

VENITURILE BUGETULUI LOCAL
Ponderea categoriilor de venit din total venituri
Domeniul si denumirea contului

Impozit pe venit

Cote defalcate din impozitul pe venit

Impozit qi taxa pe cl[diri
Impozit qi taxa pe teren

Taxe judiciare de timbru qi alte taxe de timbru
Sume defalcate din TVA

Impozit pe mijloacele de transport

Taxe qi tarife pentru eliberarea de licenle Ei autorizalii
funclionare

Alte taxe

Venituri din concesiuni qi inchirieri
Venituri din recuperdri cheltuieli judecath

Venituri din taxe administrative, eliberdri permise

Amenzi, penalit6li qi confisc6ri

Diverse venituri (taxa de salubrizare)

Transferuri voluntare (donalii qi sponsorizdri)

Cont

03.o2

o4.o2

07.oz.oL

07.o2.o2

07.o2.o3

11.O2

t6.o2.o2

r.6.o2.o3

18.o2.5o

3O.O2.05

33.oz.zB

34.o2

35.o2

56.o2

37.o2

Surna mii
lei

4

717

103

303
9
26tg

95
L7

r8

36
o

o
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98
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Venituri din valorificarea unor bunuri

Subvenlii de la bugetul de stat

Subvenlii de la alte Administra[ii

Sume primite de la Uniunea Europeand

TOTAL VENITURI
CFIET,T'fTIF]I,I T,F] ITUGET'UI.UT I,OCAT,
Ponderea categoriilor de cheltuieli din total venituri
Domeniul si denumirea contului

Autorit[[i publice qi acliuni externe

Alte servicii publice generale

Tranzaclii, Datorie public[ qi tmprumuturi
Apdrare, ordine public[ gi siguranli nalionalfl

invd[XmAnt

Sdnitate

Cultur[, recreere qi religie

Asistenld sociald

Locuinle, servicii qi dezvoltare publicd

Proteclia mediului

Transporturi

TOTAL CHEI,TUIELI

39.o2

42.O2

43.o2

48.o2

o

1453

34

301

5888

Cont

51.O2.

54.o2.

55.o2.

6t.oz.

65.o2.

66.o2.

67.o2.

68.oz.

70.O2.

74.o2.
B4.oz.

Surna
lei
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o

o

57
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45
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388
L45
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La nivel de comund, principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost:

Venituri proprii cu debit in anul zozt
Denumirea venitului

Impozit clddiri persoane fizice

Impozit clddiri persoane juridice

Impozit teren persoane fizice

Impozit teren persoane juridice

Teren extravilan

Impozit mijloace de transport persoane fizice

Impozit mijloace de transport persoane
juridice

Venituri din concesiuni qi inchirieri
Taxe speciale (salubrizare)

Venituri din amenzi
'I'O'fAr.

De la an la an valoarea Ei ponderea incasdrilor proprii creEte ins[ mai sunt foafte
mtrlte sume restante de incasat. Menlionez c5. in fiecare an, prin hot[rAri ale Consiliului
local Vdculeqti, se acordd facilit[1i fiscale pentru contribuabilii care au debite restante la
buget.

ROMAUTA
JUDETUL BOTO$ANI

Detrit inilial
-mii lei -
(rimiqill Ei
curent)
115

t45
r57

13

553
139

7

79
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- mii lei -
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ADMINISTRATIE PUBLICA LOCAIA

in a doua pafte a raportului vd voi prezenta cAteva date statistice preluate de la
compartimentele din subordine :

S tiCR ll'l'z\R G liN li RA L
Activitatea secretarttlui general al Comunei Vdculeqti a fost asigurat5 de c[tre doamna

$tefana-Loredana URSACHE care ocupd aceastd funclie din data de zz decembrie 2o2o.
Activitatea din cadrul acestui birou s-a desfiqurat astfel:
. a fost convocat Consiliul Local al comunei Vdculeqti in zo de qedinle din care rz Eedinle

ordinare qi B gedinle extraordinare conform art. r33 din Ordonanla de Urgen!5 a

Guvernultti nr. 57lzor9 privind Codul Administrativ cu complet[rile Ei modific[rile
ulterioare;

. in general au fost respectate termenele de convocare a consiliului in qedinle ordinare qi

extraordinare. $edinlele Consiliului Local qi ale comisiilor de specialitate au fost
publice, ordinea de zi a fiec[rei qedinle a fost adusd la cunoqtinla opiniei publice prin
afiqare la sediul Consiliului Local qi prin pubiicare pe site-ul Primdriei comunei
V[culegti;

. au fost iniliate de c[tre primar 83 proiecte de hotdrAri qi au fost adoptate 77 hot5rAri de
cdtre Consiliul Local;

. consiliul local qi cele 3 comisii de specialitate qi-au desfdqurat activitatea pe baza
prevederilor Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului nr. 5Tlzotg privind Codui
Administrativ cu completdrile gi modificlrile ulterioare Ei a Regulamentului de
organizare qi funclionare al Consiliului local aprobat prin Hot[rArea Consiliului Local
nr. 50 din 3o noiembrie 2o2o;

. in conformitate cll prevederile Regulamentului de organizare qi func[ionare al
Consiliului local, cu mici exceplii, comisiilor de specialitate le-au fost puse la dispozilie
toate materialele inscrise pe ordinea de zi qi li s-au acordat sprijinul qi asistenla de
specialitate.

. conform Legii nr. tz I zotz privind unele misuri de reglementare a vAnz[rii - cumplr[rii
terenurilor agricole situate in extravilan cu modific[rile ulterioare, s-au intocmit un nr.
de 85 de dosare, dintre care 27,742 ha suprafele de teren au fost instr5inate cdtre
preemtorii aleqi, iar z5,38z ha suprafele au primit adeverinld de vAnzare liberd.

o Au fost eliberate un nr. de 49 anexe z4 pentru succesiuni
o Au fost emise un numdr de 265 dispozilii. Toate au primit viza de legalitate din partea

Instituliei Prefectului.
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AS ts',l', ri N'r'ri soctAr A
preluarea documentaliei in vederea intocmirii dosarului de ajutor social qi intocmirea
anchetelor sociale, fiqei de calcul, statului de platl privind ajutorul social
reactualizarea dosarelor (trimestrial sau ori de cAte ori apar modific5ri in componenta
familie si a veniturilor acesteia): zB dosare qi zB de anchete la dosar ;

intocmirea Dispoziliilor primarului pt. stabilirea, respingerea , modificarea sau sistarea
ajutorului social, dup[ caz: gr cazuri;
preluarea documentaliei in vederea intocmirii dosarului de alocalie pentru suslinerea
familiei Ei intocmirea anchetelor sociale respectiv, reactualizarea dosarelor : 6o dosare
qi 6o de anchete la dosar ;

intocmirea dispoziliilor primarului pentru stabilirea, respingerea , modificarea salr
sistarea alocaliei pentru suslinerea familiei: 6g cazvri;
preluarea Cererii qi Declaraliei pe proprie r[spundere pentru acordarea ajutorului de
incdlzire a locuinlei, pe perioada sezonului rece in baza Legii zz6 I zozt qi intocmirea
dosarelor: 124 dosare

intocmirea de anchete sociale solicitate de DGASPC, sau din oficiu, pentru instituirea
m[strrilor de proteclie prevdzute de legea 2721 zoo4 ( plasament familial, rezidenlial, in
regim de urgenld, etc) :5zcaz:uri;
cazuri de plasament familial: B cazuri;
reevaluarea trimestriald a situaliilor in care sunt instituite m5surile speciale de proteclie
prin ancheta social6, qi a situaliilor in cazul copiilor ai c5ror pdrinli sunt plecali la
muncd in str[in5tate: 16 cazuri;
evidenla in Registrul special - Autoritate tutelard privind cauzele aflate pe rolul
instanlelor judecltoreqti qi a persoanelor ocrotite copii si adulli: B cazuri
in baza Legii 448 lzoo6 privind proteclia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap au fost intocmite pentru oblinerea avizului in vederea oblinerii indemnizaliei
pentru persoane incadrate in gradul de handicap Grav cu insolitor : 4 cazuri;
primirea dosarelor in vederea oblinerii indemnizaliei pt. creqterea copilului pAnd la
vArsta de z ani, respectiv 3 ani - OUG.r4Blzoo5- si transmiterea acestora la Agenlia
Judelean[ pt. Prestalii Sociale Botoqani: 4 caztri;
distribuirea de alimente provenite din stocurile UE pentru persoanele defavorizate
pentru un num5r de 332 persoane;

Alte activit5fi:
intocmirea lunarl a

folosul comunit6[ii;
intocmirea lunar a

BotoEani;

listei persoanelor apte de munc[ si numXrul orelor de efectuat in

anexelor 7, B ,74 si 17 respectiv, trimiterea acestora la AJPS
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intocmirea lunard a anexelor g si 4 si trimiterea lor la AJPS BotoEani;
verificarea in teren in vederea redactdrii anchetelor pentru: divor!, minori infractori,
persoane vArstnice (pentru intocmirea dosarului de internare in centre de permanenfd),
amAnarea sau intreruperea execut6rii pedepsei condamnalilor care au probleme sociale,
mame minore, anchete sociale pt. comisiile de expertiza medicala-copii si adulli -in
vederea incadr[rii intr-o categorie de persoane cu handicap, anchete in vederea
oblinerii de burse sociale, bani de liceu, etc;

STARE CTVITA
Acte inregistrate:
Cdsdtorii - 6

Decese - 33
Naqteri - 9

Schimbdri de nume pe cale administrativ[:
Transcrieri - 3
Alte cazuri ( divorluri ) - o

Certificate eliberate:

NaEtere - zz
Cds[torie - ro
Deces - 4o

TAXE $I TMPOZTTE LOCALE
Activitatea fiscald a anului 2o2r afost urm[toarea:

. inregistrarea unui numdr de 3o7 cereri pentru eliberare certificate fiscale;

. eliberarea unui num[r de 3o7 certificate fiscale pentru clddiri si terenuri qi mijloace de
transport;

. inscrierea Ei scoaterea din eviden![ a unui num[r de zt7 mijloace de transport;

. inregistrarea si verificarea unui numdr de 46 de cereri privind scutirile acordate la
impozite si taxe locale.

La finalul anului 2021 se inregistrau debite restante in valoare de B5z.3zo,oo lei,
provenind din:

o Impozite teren extravilan; S24.o94,oo lei
o Impozite pe teren intravilan: 92.121,oo lei
o Impozite cl6diri: r55.4rz,oo lei
o Impozite mijloace de transport: 49.o7o,oo lei
o Amenzi: r3o.B4o,oo lei
o Concesiuni: 43.584,oo lei
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o Taxd salubrizare:5o.534,oo lei
o Alte taxe qi impozite:7.674,oolei

. Sume incasate la bugetul local: 76o.6tg,oo lei, reprezentAnd:
o ZS,SZ% din debitul curent
o 2S,tB%o din rdmdqile Ei major[ri
ln ceea ce priveEte situalia persoanelor juridice de pe raza UAT Comuna V5culeEti la

finalul anului 2o2t, situalia se prezenta astfel:
. Cu sediul social pe raza comunei: 83 persoane juridice
. Cu puncte de lucru pe raza comunei: 38 persoane juridice
o Locuri de munci ocupate in mediu privat, asocialii Ei ONG-uri: zo6 persoane

Cel mai mare angajator care iEi are sediul social pe raza administrativ[ a UAT Comuna
VdculeEti este Filiala jude[eand a ACoR RomAnia care la finalul anului 2021 avea un numdr
deZ4 angajali.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!5 iqi desfiqoard activitatea in domeniul

prevenirii qi stingerii incendiilor precum qi in domeniul protecliei civile Ei are ca obiective
pregdtirea populaliei pentru situalii de urgenld, proteclia populaliei, a bunurilor materiale
qi valorilor culturale , limitarea qi inldturarea urmdrilor situaliilor de urgenld .

Prin HotdrArea Consiliului Local nr.65lzg.ro.2otg privind Reorganizarea Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgen![ al comunei Vdculegti in Serviciu Voluntar pentru
Situalii de Urgenta de tip V r cat si aprobarea regulamentului de organizare si funclionare a

Serviciu Voluntar pentru Situalii de Urgenta de tip V r si a organigramei, SVSU Vdculeqti a

suferit modificdri, in conformitate cu prevederile OMAI nr.75lzor9, ordin in baza cdruia s-
a solicitat Inspectoratului pentru Situalii de Urgenta BotoEani avizele necesare funclionarii.

AvAnd in vedere indeplinirea condiliilor prevdzute de lege, SVSU V[culeEti a primit
Avizul de infiinlare Nr.r/BT/r9 din o1l2:org si Avizul pentru Sectorul de Competenta
Nr.z I 19 I BT din o1.t2.2org

Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenta se incadreazd cu un nr. de 14 persoane,
din care un angajat si 13 voluntari.

In luna Iulie zozr a avut loc controlul privind apdrarea impotriva incendiilor si
proteclia civila, executat potrivit prevederilor legale in vigoare de cdtre reprezentanlii ISU
Botoqani. Acegtia impreuna cu qeful SVSU, au desf[qurat acliuni de indrumare si control la
toli operatorii economici de pe raza comunei. Pe timpul controlului au fost verificate toate
documentele operative.

Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenta Viculeqti, a intervenit in cursul anului
zozt la zB situalii de urgen!5 pentru lichidarea incendiilor, aclionAnd independent sau in
cooperare cu DetaEamentul de Pompieri Dorohoi al Inspectoratului pentru Situalii de
Urgent[ "Nicolae Iorga" al judeplui Botoqani.
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Compartimentul de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situalii de
Urgenta VdculeEti, a efectuat acliuni de informare a populaliei, pe linia apdrdrii impotriva
incendiilor prin distribuirea de pliante informative si lipirea de afiqe avdnd ca teme:

o Instrucliuni legate de arderea vegetaliei uscate;
. Cur[tarea coqurilor de fum;
. Reguli si masuri de prevenire pe timpul sezonului rece.

Pregdtirea salarialilor din cadrul Primdriei V[culegti a fost ftcut[ de c[tre $eful
S.V.S.U., avAnd calitate si de Cadru Tehnic PSI cu atribulii in domeniul situaliilor de
urgenta aceasta pregdtire fiind executata periodic in conformitate cu prevederile legale si
consemnate in fisele individuale de instructaj.

REGISTRUL AGRICOL $I URBANISM
Situa[ia fondului funciar -ha-

TERITORIUL
ADMINISTRATTV

EXTRAVILAN 42og 15oS 45

INTRAVII-AN So4,o7

Dintre persoanele juridice care lucreazd teren agricol cele mai mari suprafele sunt
administrate de:

S.C. $OIMII FERME S.R.L. - 3r7,r5 ha
S.C. COMCEREAL S.A. - 649,47 ha
II. DARIE MIRCEA - 2oB,3S ha
II. SOFIAN IOAN - 41o,oo ha
in fiecare an se infiinleazd culturi permanente noi predominAnd pomii fructiferi,

arbugtii medicinali, c[pquni gi echinaceea.
La nivelul acestui compartiment s-a urmdrit in continuare p6strarea evidenlelor

curente a registrelor agricole in care se regdsesc 1918 de gospod[rii, din care t42o pozilii ale
gospod[riilor populaliei cu domiciliu] in localitate, 40o pozilii ale persoanelor cu domiciliul
in alte localitflli qi 9o pozilii ale persoanelor juridice.

S-au eliberat un numdr de 5o certificate de producdtor pentru agricultorii care au
dorit s[ iqi comercializeze produsele.

S-au intocmit documentaliile necesare pentru subvenliile in agriculturd qi s-au
eliberat peste 3oo adeverinle pentru APIA.

$i in anul 2021 s-au continuat lucr[ri]e de cadastru general pentru un ntimdr de B

sectoare cadastrale.
in ceea ce priveqte gestionarea aspectelor de urbanism si dezvoltare a teritoriului este

atributul Compartimentului Urbanism al Prim5riei comunei V6culeqti coordonat prin
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Piduri Ape Drumuri
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Curti
Constructii
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delegare de cetre dna Huian L[cr5mioara, aceasta avAnd efectuate cursurile necesare
pentru destdqurarea acestei activit5li.

Am infiinlat acest compartiment pentru a avea competenlh sX eliberlm in cadrul
instittrliei documentele specifice compaftimentului , in caz contrar cetdlenii interesali fiind
nevoili sd se adreseze Consiliului Judelean Botogani.

Obiectivele generale ale Compartimentului Urbanism sunt urmdtoarele:
. emiterea de certificate de urbanism pentru lucr5ri de construire sau desfiintare
. emiterea de autorizalii de construire Ei autorizalii de desfiinlare
o corespondenta specifica activitdlii de construire;
. avizare exectttare lucrdri aflate in competenta de autorizate a Primdriei comunei

Vdculeqti, in conformitate cu cerinlele legale.

Numirul de solicit5ri inregistrate in cadrul Compartimentului Urbanism in anul
202t.

Lucr[ri intrate Lucriri eliberate
Anun{uri incepere
lucrdri

29 29

Autoriza[ii de construire 19 19

Avize de amplasare o o
Avize de amplasare
prelungiri

o o

Certificate de urbanism 29 29
Prelungiri certificate de

urbanism
o

o

Avtze de Primar 5 5

GOSPODANTNB COMUNALA
Colectarea gunoiului a fost qi in anul 2021 una din activit[$le destul de costisitoare

pentru bugetul comunei qi a creat foarte multe nemullumiri in rAndul cethlenilor.
Am incercat sd venim in sprijinul cet[lenilor prin reamplasarea pubelelor, dublarea

zilelor pentru ridicarea gunoiului, amplasarea de coEuri pentru colectarea selectiv[ a
materialelor plastice insd tot este o activitate care necesitd investilii pentru a deveni
eficient[.

Iluminatul public este deasemeni un serviciu pe cAt de costisitor pe atdt de necesar.
Din anul 2o2L am ar,'ut resursele necesare pentru a menline iluminatul public toat5 noaptea.
Am inceput demersuri pentru a obline finanlare in vederea eficientiz[rii energetice a acestui
sistem ins[ deocamdat[ sursele de finan{are anunlate sunt blocate.
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Activitatea acesttti compartiment este deservit[ de doi angajali ai prim[riei qi trei
angajali prin acord de cooperare cu Filiala Judeleand a ACoR RomAnia, care sunt
coordonali de cdtre dl. viceprimar Ionu! $colariu.

Din decembrie zozr s-a achizilionat un tractor dotat cu incdrcdtor frontal Ei mai multe
echipamente (remorcd, vidanjd, s[rdri15, cositoare cu bra! articulat, graifer, forezd,
mdtur[toare stradalS qi mai multe tipuri de cupe) care sunt deja utilizate in activit[lile
gospod[regti ale comunei.

Tot in anul zozt s-au mai achizilionat trei motocositori de umXr Ei o motocoasd
autopropulsat[, utilaje care deasemeni sunt foiosite in activit[1i gospod[reEti.

O descriere mai detaliatd a activithlilor acestui compartiment o veli g5si in raportul de
activitate a d-lui viceprimar. Cert este cd an de an reuEim sI imbundt[lim activitatea acestui
compartiment iar de la preluarea de cdtre dl. Ionu! $colariu a funcliei de viceprimar constat
cu satisfaclie o schimbare majord in bine.

ACI{T7,I'I:II PUBLICE
in anui 2021 acest compaftiment a fost coordonat pentru o perioadd scurtd de dna

Irina Nistor deoarece pentru o perioadd de peste 6 luni aceasta a fost in concediu medical
iar ulterior a solicitat desfacerea contractului de munc[ prin inlelegerea pd4ilor.

Pentru perioada cAnd dna Irina Nistor nll a fost prezent5, activitatea acestui
compartiment a fost delegatd cltre dna Nicoleta Ianuq Ei dna Anca Sandu.

in general activitatea acestui compartiment s-a rezumat la urmdtoarele activitdti:
o achizilii directe pe platforma SEAP
. intocmire documentalii qi organizare licitalii achizilie tractor Ei echipamente pentru

gospod6rire comunal5
. comunic5ri intre autoritatea contractantd si ofertanti
. rapoftSri statistice
o coresPonden!5 cu autorit[1ile care finanleazd proiectele aflate in derulare
. intocmire qi depunere cereri de finanlare prin programul "Anghel Saligny"
. organizare licitalie concesiune infiinlare, exploatare qi mentenan![ relea de aducliune

gaze naturale
. organizare receplii parliale sau finale pentru contractele incheiate cu furnizorii,

prestatorii de servicii sau constructorii.
. Anularea procedurilor care nu s-au finalizatlatermen.
. Depunere cereri de finanlare pentru reabilitarea, extinderea gi modernizarea $colii

Gimnaziale Vdculesti si nentru construirea unui disnensar uman in loc.Vlculesti.
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STAREA SOCIAI-A

ln continuare vd voi prezenta un rezumat al stdrii sociale la nivelul anului 2oz7l

liI)tICu\'f'll,i
$i in anul zozt activitatea qcolilor din comun[ o apreciez ca fiind tina buni, cu rezultate

bune la inv5![turd qi cu implicare din partea elevilor, cadrelor didactice Ei pdrinlilor.
Elevii qi profesorii s-au implicat qi in activit5li extraqcolare, participdnd la diferite

concllrsllri cultural - sportive.
Procentul de promovabilitate al elevilor de clasa a VIII-a nu este incd unul foafte mare

ins5, comparativ cu anii precedenli este in creqtere, fapt care imi dd speranla c[ vom
progresa Ei in anii urm[tori.

Prin proiectele iniliate de autoritSlile locale cl[dirile sunt reabilitate si modernizate
astfel incAt s[ corespundl desfdgur[rii unui proces de invdldmAnt adecvat seco]ului XXI.

in anul 2021 s-au continuat lucrdrile la corpul B al $colii Gimnaziale Vdculegti care va fi
adaptat pentru invXldmAntul preqcolar Ei primar. Aceste lucr[ri sunt in termen insS se
deruleaz[ destul de anevoios datorit5 problemelor depistate ]a structura cl[dirii in timpul
lucrdrilor qi care nu au putut fi prevdzute in faza de proiectare. Cert este ch aceste lucrdri
sunt finalizate in proporlie de 9S % qi urmeazd sd fie finalizate in anul 2022.

La qcoala din satul Saucenila au fost probleme cauzate de umiditate astfel incAt in vara
antrltri 2o2r a fost nevoie de intervenlia constructorilor pentru a remedia aceste probleme.
Urmare a reclamaliei depus5 la ISC Botoqani de cdtre dl. consilier Gut[u sorin Florin, am
fost obligali de cdtre MDI-AP sh realizhm o expertizi cu o firmd autorizatS, pe cheltuiala
noastrX. in urma expertizei s-a concluzionat o culp[ comuni constructor vs beneficiar prin
aceea cI executantul nu a ventilat cl[direa inainte de a fi datd in folosin!5 iar beneficiarul ntr
a inc5lzit-o qi nu a ventilat-o corespunzdtor dup[ ce au inceput cursurile. Nu s-au constatat
vicii de construclie sau abateri de la proiectul tehnic. Dup[ remedierea deficienlelor s-au
neglijat in continuare cauzele iar acestea au recidivat (ce este drept cu o intensitate foarte
mic[), chiar dac[ am achizilionat un dezumidificator qi chiar dacd s-a schimbat conducerea
Ecolii.

Dupd oclrparea definitiv[ a postului de director de cdtre dl. profesor Nechifor Iu]ian
CdtSlin s-au luat mhsuri pentru ventilarea Ei sc[derea umidit5lii din aer iar aparilia
mucegaiului a fost stagnatX. Vom remedia din nou problemele ap[rute deoarece cl[direa
este in garanlie iar in viitor sper[m ca acestea sd nu recidiveze.

Tot la $coala din satul Saucenila va trebui sd rezolvdm Ei problema apei deoarece, din
motive necunoscltte mie, apa din fAntAnd s-a tulburat. Menlionez cd este aceeaqi fAntAnd din
care s-a alimentat qcoala inc[ din anii zoro Ei nu au fost probleme pAnh acum. Dup[
rezolvarea acestei probieme vom putea solicita gi avizul de funclionare al DSP.
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Dacd privim aceastd qcoal[ doar din aceste dou[ perspective pesimiste qi paranoice
vom concluziona cd este un dezastru acolo insd dac[ vom compara cum arat[ qcoala acum
dup[ renovare, extindere qi dotare cu qcoala din anul 2018, adicd dac[ o vom privi dintr-o
perspectivi optimist[, s[ndtoas[, putem observa o cl5dire frumoasI, consolidatd, izolatl
termic, dotat[ cu echipamente moderne, cu inc5lzire central[ qi cu grupuri sanitare
accesibile din interior.

incepAnd cu anul zozr $coala Gimnazial5 Vdculeqti a fost cooptatl ca partener iN
PROIECTUL UMBRELI/. (U-uman, M-edical, B-unatate, R-espect, E-ducalie, L-iberLate,
L-ocal, A-dministralie) in parteneriat cu Asocialia "Clara" din Dorohoi, proiect in valoare de
r milion euro finanlat prin fonduri europene nerambursabile.

ASTSTENIA UEOTCATA $r COMUNTTARA
Serviciile medicale din comunX au fost asigurate ca Ei in ceilalli ani de medicul de

familie qi asistenta medical[ de la CMI Cotic Raisa din loc.Vdculeqti, ins[ exist[ qi cet5leni
inscriEi pe liste la alte cabinete medicale din Dorohoi sau din com.Brdeqti.

Din punctul meu de vedere serviciile medicale sunt de calitate gi sunt fhcute cu
profesionalism.

Asistenla medicald comunitar[ a fost asiguratd de cele dou[ asistente medicale
comunitare aflate in organigrama aparatului de specialitate a primarului incX din anul zor5
dar Ei de personalul de specialitate angajat prin proiectul POCU.

CULTURA $I SPORT
Datorith restricliilor impuse de pandemie in anul 2021 nu s-au organizat evenimente

culturale sau sportive de amploare, singurele evenimente marcabile fiind Festivalul
Gospodinelor edilia a VIII-a Ei Festivalul de datini qi obiceiuri de iarn[.

$i in anul zo2r av fost decernate diplome cuplurilor care au s[rbdtorit 5o de ani de

clsdtorie.
Activitatea cultural[ a fost remarcath qi prin serb[rile suslinute de elevii qcolilor qi

grddinilelor din comun[ cu prilejul diferitelor slrbdtori locale, nalionale sau religioase : B

Martie, Ziua Eroilor,ZitaNalional5 a RomAniei, s[rb6tori de iarnd etc.
in ceea ce priveEte activitatea sportiv[ pe parcursul anului 2021 nu s-au organizat

competilii sau alte activitdli.

CUI,TB
in fiecare an prin Bugetul local se alocd o sum[ destul de importantd pentru

sponsorizarea unitd{ilor de cult de perazacomunei.
in anul 2021 sumele alocate s-au utilizat pentru lucr6ri la Casa praznical5 de la

Biserica Saucenila, pentru lucrdri la gardul Bisericii din Prelipca, pentru materiale de
construclii necesare la M[ndstirea Gorovei, pentru inceperea lucrdrilor la grupul sanitar de
Biserica din V[culeqti Ei pentru construirea gardului de la Cimitirul Adventist din comun[.
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Apreciem implicarea reprezentanlilor clrltelor in viala publicd a comunit[lii noastre si
iniliativele pe care le iau pentru renovarea, dotarea sau modernizarea ldcaqurilor de cult.

PATA$r ORDTNE PUBLTCA
in anul zo2r paza qi ordinea din comund au fost asigurate de c[tre lucrdtorii Postului

de Polilie Vdculegti.
Pentru activitdlile cu caracter public am fost sprijinili Ei de cdtre lucrdtorii de la Seclia

polilie rural5 din cadrul Poliliei Dorohoi dar qi de lucr[torii Jandarmeriei Dorohoi, frrX a fi
insd nevoie de intervenlia acestora.

ln ceea ce priveqte securitatea instituliilor publice, majoritatea sunt asigurate cu
sisteme antiefraclie gi cu sisteme de supraveghere video. in anul 2021 s-a efectuat analiza
de risc pentru toate instituliile subordonate.

Pe domeniul public sunt montate un numdr de B camere de luat vederi care necesitd
reparalii qi upgrade pentru a fi mai eficiente. Am intAmpinat probleme cu furnizorul de
internet deoarece acesta qi-a incetat activitatea pe raza comunei iar pentru a ne schimba
furnizorul sunt necesare alte investilii pe care in anul 2021 nu am ar,.ut posibilitatea sd le
finan[dm.

La inceputul anului 2o2t am iniliat doud proiecte pentru extinderea relelei Ei
num[rului de camera de supraveghere dar qi pentru montarea unor bariere in vederea
limitdrii circulatiei autovehiculelor de tonaj mare insd acest proiect nu a oblinut avizul de
legalitate al Instituliei Prefectului Judelului Botosani deoarece nu am oblinut anterior
emiterii hothrArii un aviz de la Inspectoratul Judelean de Polilie Botoqani.

PROIECTE $I INFRASTRUCTURA
in anul 2021 s-au finalizat lucr[rile la modernizarea drumu]ui care leag[ C[tunul

Prelipca de drumul nalional DN z9B, proiect finanlat din fonduri guvernamentale prin
Programul Nalional de Dezvoltare Local5 - PNDL z . Cu aceastd ocazie s-a rezolvat gi

problema podului peste PArAul intors.
in anul 2021 s-a finalizat procedura de licitalie pentru proiectul "MODERNIZARE

INTRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA VACULESTI, JUDETUL BOTOSANI,,, pToiect
pentru care s-a semnat un contract de finanlare cu Comisia Nalional[ de Strategie Ei
Prognozd ins5 din p5cate finanlarea a fost retrasd de Guvernul RomAniei. inc[ suntem in
litigiu pentru a primi aceastl finanlare sau, cel pulin, pentru a recupera sumele cheltuite
pentru documentalii, avize, autorizdri qi proceduri.

Deoarece este o procedur[ de duratd Ei cu un rezultat incert, in toamna anului zozr
am solicitat finanlarea acestui proiect prin programul "Anghel Saligny" , la momentul
actual acesta fiind in evaluare.

Tot in anul zozr s-a depus cerere de finanlare pentru infiinlarea relelei de alimentare
cu apd potabild qi a re[elei de canalizare, proiect care deasemeni se afl6 in evaluare.
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ln anul 2021 s-alr finalizat qi documentaliile necesare pentru infiinlarea relelei de
alimentare cu gaze naturale qi s-au frcut demersurile legale pentru concesionarea lucrdrilor.
Din p[cate, in timpul procedurilor de licitalie, s-a modificat legislalia nalionald privind
infiinlarea, concesionare Ei exploatarea relelelor de alimentare cu gaze naturale Ei din acest
motiv, nici una din cele douh societ5li care au solicitat caietul de sarcini nu s-a mai
prezentat la licitalie. AvAnd in vedere cd este intocmit studiul de fezabilitate qi s-au oblinut
avizele necesare, urmeaz[ ca in acest an s[ depunem o cerere de finanlare prin programul
"Anghel Saligny".

O alt[ cerere de finanlare depus[ prin programul "Anghel Saligny" a fost pentrtr
modernizarea unui alt lot de t6,gz km relea de drumuri comunale, sdteEti Ei de exploatare,
astfel incAt s[ avem modernizatl toatd releaua de drumuri din intravilanul satelor
componente, cererea este tot in evaluare insd, datorith numirului mare de cereri de la nivel
nalional qi a prioritizdrii proiectelor gansele ca aceasti cerere sX primeascd finanlare sunt
mici.

in anul 2021 intervenliile pe drumurile neasfaltate din comun[ s-au rezumat doar la
profildri qi plomb[ri cu piatrS, in special pe segmentele afectate de apa pluvial5. O problem[
care persistl Ei nll avem fondurile necesare pentru a o rezoiva este cea a drumurilor
agricole. Aceste drumuri sunt degradate an de an datorit[ faptului cX se circul5 pe timp
ploios cu utilaje grele sau cu atelaje hipo, indiferent cAt de des le-am profila sau cAt de des
am plrne piatr5 pe ele.

O solulie pentru modernizare unui segment de cca 6 km din aceste drumuri s-a gdsit
prin solicitarea unei finan!5ri europene ins5, datoritd unui segment de drum care aparline
UAT Municipiul Dorohoi, acest proiect nu este eligibil gi din acest motiv, cel pulin
deocamdat5, s-a renunlat la acest demers.

Pe traseul drumurilor asfaltate au ap[rut probleme pe DCTz la ieEirea spre DNz9A.
Pe acest segment , datorit[ substratului ml5qtinos pe care s-a f[cut drumul, au apflrut cAteva
gropi care creeaz[ probleme de trafic. lntrucAt reparaliile pentru acest segment de drum
sunt foarte costisitoare, in anul zozz vom solicita o finanlare prin Compania Nalional[ de
Investilii. Celelalte probleme ap[rute pe drumurile asfaltate gi care nu mai sunt in perioada
de garanlie (fisuri, gropi mici, etc) se vor repara din fonduri proprii.

La finalul anultii zo2t a awrt loc Ei licitalia pentru finalizarea lucrdrilor de reabilitare a
C5minului Cultural din ViculeEti, lucr[ri care stagneazd din anul zol7. Deoarece aceste
lucr[ri se deruleazd prin Compania Nalional5 de Investilii, Comuna Vdculeqti nu a avut
posibilitatea sd gestioneze evolulia acestor lucr[ri Ei prin urmare, a trebuit sX aEtept[m
desemnarea unui nou constructor.

in anul 2o2t s-afinalizat qi procedura de achizilie a unui tractor Ei a unor echipamente
prin finanlare europeand qi contribulie proprie a Comunei V[culeEti iar la final de an
acestea au ajuns in curtea prim[riei.

Tot prin GAL "Codrii de aram5." qi cofinanlare locald in anul 2021 s-au inceput lucrdrile
de construire a unui Centru multifunctional cu termen de finalizare in anul 2c.22.
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O alth investilie pentru care s-au finalizat procedurile de licitalie in anul zozr este Sala
de sport cu 1o2 locuri. Aceastd investilie se deruleaz[ prin Compania Nalional5 de Investitii
qi a oblinut deja ordin de incepere pentru lucr[rile de proiectare.

Deasemeni vd informezcd in anul 2021 s-au mai depus dou5 cereri de finanlare prin
Compania Nalionald de investilii pentru construirea unui dispensar medical in localitatea
Vdculeqti qi pentru modernizarea, extinderea qi dotarea $colii Gimnaziale V[culeqti corpul r.
Aceste dou[ solicit[ri sunt deja pe lista sintezi a ministerului urmAnd ca in acest an sd
implement5m etapa a doua, cea de depunere a studiilor de fezabilitate Ei a avizelor necesare.

in anul 2021 s-all continuat lucrlrile la Casa praznical5 de la Biserica din satul
Saucenila dar qi lucr[rile la gardul de la Biserica Prelipca. Cu sprijin de la autorit5lile loca]e
qi cu implicarea domnului viceprimar s-all inceput lucrdrile pentru construirea unui grup
sanitar la Biserica din satul Vdculegti.

Tot in anul zozr s-a finanlat de chtre Comuna Viculegti gi s-a finalizat roo ml de gard la
$coala din localitatea Saucenila, urmAnd ca in acest an s[ construim inci o portiune gard
astfel incAt sd inchidem complet curtea qcolii.

Un alt demers finalizat cu succes in anul 2o2t a fost implementarea nomenclatorului
stradal astfel ci din acest an fiecare stradl din intravilanul comunei are un nume qi fiecare
proprietate un num[r, acest fapt reg5sindu-se deja pe toate aplicaliile de clutare qi navigare
online. Desigur gi toate cX4ile de identitate se vor elibera cu noile adrese fiind finalizate
toate demersurile legale pentru introducerea nomenclatorului stradal in baza de date
existentd la nivel nalional. La finalul anului s-au achizilionat pldculele cu numele strdziior qi
cu nlrmerele de cash urmAnd ca, pe parcursul anului zozz, acestea sI fie distribuite in
teritoriu.

{irl
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REMEMBER

La finalul raportului permiteli-mi sd fac o retrospectivd a proiectelor realizate, a celor in
curs de realizare Ei a intenliilor viitoare. M-am gAndit cd este recomandat sd atagez acest
capitol la fiecare raport anual, deoarece am observat cX o parte din opozanlii mei au
memoria foarte scurtd gi in lipsa unor realizdri personale, incearc[ furibund s[ ducd in
derizoriu munca mea, a consilierilor locali foEti sau prezenli, a angajalilor din prim[rie qi a
tuturor celor care, cu bund credin![, au contribuit sau contribuie la realizarea acestor
obiective de investilii benefice pentru comuna noastrd qi implicit, pentru locuitorii ei.

Investi{ii finalizate:
o Electrificare Saucenila - Dealu Mare (lungime relea 3,5 km) - fonduri proprii
. Modernizare relea iluminat public in toatX comuna (Boo l5mpi cu LED)- fonduri

proprii
. Asfaltare drum s5tesc DS zo7 Saucenila r km - fonduri guvernamentale Ei fonduri

proprii
. Asfaltare drum comunal DC 7z V6culeqti - Horl[ceni 5,4 km - fonduri europene Ei

fonduri proprii
. Asfaltare r,7 km drumuri sdteEti in sat Saucenila - C5tun Prelipca - fonduri

guvernamentale
. Finalizare construire Sediu administrativ Primdria V[culegti - fonduri proprii
. Finalizare Bazd sportiv5 Saucenila - fonduri proprii
. Finalizare Pod Ratog - fonduri guvernamentale
. Construire platforme colectare deEeuri qi amplasare containere - fonduri europene
. Construire coEttri pentru colectare selectivd a gunoiului (materiale plastice) Ei

amplasarea acestora in teritoriu - fonduri proprii
. Amenajarea parcului, terasei Ei parcdrii din incinta Prim[riei Vdculegti - fonduri

proprii
o Construire grup sanitar la $coala gimnazial6 V5culeEti - fonduri guvernamentale Ei

fonduri proprii
. Achizitie qi amplasare S stalii cildtori - fonduri proprii
o Construire gard la Cimitirul VXculeEti - fonduri proprii
. Amenajare curte Biserica Prelipca - fonduri proprii
o Dotarea cu aparate de aer condilionat a Bisericilor din comund - tbnduri proprii
. Reabilitare, modernizare Ei dotare $coala Saucenila - fonduri guvernamentale
o Forare 4 puluri de mare adAncime dotate cu rezelvoare de apd (r X ro.ooo litri Ei 3 X

32.ooo litri) - fonduri guvernamentale
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lnfiin1are birou APIA pentru depunerea cererilor pentru subvenlii - fonduri proprii
Achizilie tractor gi echipamente pentru gospod[rire comunal[ sau alte intervenlii
Comuna V6culeEti judelul Botoqani - fonduri europene qi fonduri proprii
Implementare sistem pentru gestionarea electronic[ a datelor - fonduri proprii
lnfiin1are re[ea public[ de supraveghere video - fonduri proprii
Evaluare riscuri securitate fizicd pentru clldirile proprietate public[ sau privat[ a

Comunei VdculeEti - fonduri proprii
Elaborarea Strategiei de dezvoltare local[ a UAT Comuna Vlculeqti pentru perioada
2o2r - 2c.24 - fonduri proprii
Implementare sistem de plat[ prin POS - fonduri proprii
Construire gard la Cimitirul Saucenila - sponsorizare Ei fonduri proprii
Dotare $coald Gimnaziald cu microbuz pentru transport elevi fonduri
guvernamentale

o

a

o

Investifii in derulare:
o Reabilitare Cdmin Cultural Vflculeqti - fonduri guvernamentale si fonduri proprii
. Reabilitare, modernizare gi dotare Gr[dinila V[culeqti - fonduri guvernamentale
o Construire Ei dotare Centru multifuncfional de servicii sociale in satul VdculeEti -

Fonduri europene
o Construire Casd praznicald sat Saucenila - fonduri proprii
. Sal[ de sport qcolard cu lo2locuri in sat VdculeEti - fonduri guvernamentale
. Realizare plan de urbanism general al Comunei Vdculeqti - fonduri guvernamentale
. Finalizare imprejmuire Biserica din Cdtun Prelipca - fonduri proprii
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. Finalizare imprejmuire Ei amenajare cur[e $coala Gimnazial5 Saucenila - fonduri
proprii
Construire casd mortuard qi grup sanitar la Biserica din Vdculegti - fonduri proprii
Continuarea lucr[rilor de cadastru general pentru intabularea tuturor suprafelelor de
teren agricol - fonduri guvernamentale

Modernizare 2t,6 km drumuri comunale gi sdteEti in Comuna Vdculeqti - fonduri
guvernamentale Ei fonduri proprii (proiect aflat pe rolul Curlii de apel BucureEti)
Program operalional pentru capital uman POCU "UMBRELI/." - proiect social in
valoare de r mil euro - fonduri europene.

. Achizitie tablete pentru elevi Ei echipamente media pentru cursuri online - fonduri
europene

. Implementare nomenclator stradal - fonduri proprii
o Intabularea pdgunilor proprietate public[ a Comunei VdculeEti - fonduri proprii
o Intabularea drumurilor publice de pe raza administrativ[ a comunei VdculeEti -

fonduri proprii
o Achizitia Conacului Tabacaru gi a terenului aferent in suprafa[d de 19.5oo mp -

fonduri proprii
. Achizitie teren pentru amplasare stalie de reglare presiune gaze naturale - fonduri

proprii
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Investi{ii pentru care s-au depus sau se vor depune cereri de finan{are:
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. Rezibilitarer qi Inodel'nizare Ciniin cultural Saucenila * Fonduri elrropene

. Modernizare 16 krn drumuri comLlnale qi sdteqti in Comuna Vdculeqti - fonduri
guvernamentale gi fonduri proprii

o Construire Ei dotare Dispensar Medical Uman in loc.V[ctrleqti fonduri
guvernamentale qi fonduri proprii

o Eficientizare energeticd retea de iluminat public comunal5 - fonduri grlvernamentale
o Extindere modernizare qi dotare $coala Gimnazial5 Vdculeqti fonduri

gllvernamentale Ei fonduri proprii

Investi[ii in pregltire:
o Accesare fonduri nerambursabile prin PNRR - fonduri europene
o Construire platform[ pentru colectare gunoi de grajd qi resturi vegetale - fonduri

europene
. Modernizare drumuri agricole din extravilan - fonduri europene
o Construire parc panouri fotovoltaice - fonduri europene gi guvernamentale

V[ asigur de toat[ disponibilitatea mea pentru realizarea obiectivelor pe care mi le-
am propus, insd in toate demersurile mele voi avea nevoie qi de sprijinul dvs.

lmi pare nespus de riu cd exist[ totuEi consilieri locali care, sub diferite pretexte,
incearcd s[ blocheze proiectele importante pentru comunitatea noastrd gi implicit
activitatea autoritililor locale, uitAnd cd singurul pretext plauzibil pentru care cet[[enii i-
au votat ca se ii reprezinte, este acela de a dezvolta comuna, de a le reprezenta interesele,
de a veni cu idei qi solutii benefice pentru binele comunit[lii.

Din acest motiv doresc s[ mullumesc doar celor care m-au sprijinit in demersurile
fhcute in interesul Comunei V6culeqti qi a cetd[enilor ei.

VX multumesc!

3O.()3.2O22

/\i
t#/

'f.rNr r:o
-f M

Sorin -


