
 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA VIDRA 

     
RAPORT  

PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE 

MEDIU A UNITĂŢII ADMINISTRATIV 

TERITORIALE VIDRA 

 

 

 

2017 
 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

 

 PINTILIE SILVIU 

 

 



 
 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
      Doamnelor și domnilor consilieri, stimați  invitaţi, 

 

      Conform prevederilor art. 63, alin. 3 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, raportul pe care îl prezint face o 

radiografie în ceea ce priveşte activitatea administraţiei publice locale, incluzând 

componentele de specialitate care alcătuiesc aparatul de specialitate al primarului cât şi 

direcțiile și serviciile publice locale.    

      De când am preluat mandatul de primar,   iunie 2016, am căutat să iau măsuri de 

eficientizare a activității Primăriei  Comunei Vidra, atât din punct de vedere financiar, 

dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman.  

      Urmând prevederile art. 66-71 din Legea nr. 215/2001, în care sunt prevăzute 

atribuţiile primarului şi viceprimarului, am desfăşurat activităţile specifice, cu bună 

credinţă pentru binele locuitorilor. 

      Deasemenea în concordanţă cu art. 68 din Legea nr. 215/2001, Consiliul local Vidra a 

acţionat în spiritul legii , în toate problemele de interes local,  iar pe acestă cale 

mulţumesc  doamnelor şi domnilor consilieri din opoziţie pentru analiza şi prudenţa 

faţă de iniţiativele legislative, dar mai ales felicit consilierii majorităţii, inclusiv pe dl. 

viceprimar, pentru implicare, optimism, promovarea valorilor noastre, iniţiativă şi 

susţinere a proiectelor care vizează bucuria şi un trai mai bun pentru locuitorii comunei 

Vidra. 

      Viziunea mea pentru Vidra, se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă 

și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie 

pentru fiecare cetățean.   

      Raportul de față se vrea a fi un moment al reflecției, al punerii în oglindă a celor 

petrecute în ultimul an în UAT Vidra, prezentând în detaliu modul  în care au fost 

cheltuiţi banii publici, dar şi punerea în aplicare a promisiunilor făcute . 

 

      Vreau, și sper că sunteți în asentimentul meu, ca  unitatea –administrativ  -teritorială 

Vidra să cunoască o dezvoltare durabilă prin creșterea gradului de civilizație, într-un 

cadru optim, european, în care toți cetăţenii să beneficieze de un confort   

corespunzător, de bunăstare și de șanse egale de a-și urma visurile.  

 

      Vă muțumesc și vă doresc   succes în 2018 ! 

 

Cu stimă și respect, 

 

Primarul dumneavoastră, 

 

Pintilie Silviu 
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I. SECRETAR COMUNA 

 În anul 2017 activitatea Secretarului s-a concretizat în îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de art. 117 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi a 
celor prevăzute de alte legi sau a celor date de Consiliul Local sau de primar. 
 În acest sens s-a procedat la întocmirea proiectelor ordinii de zi pentru şedinţele 
ordinare, extraordinare şi de îndată, precum şi a dispoziţiilor de convocare a Consiliului 
Local.  
 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local s-au pus la dispoziţia consilierilor locali materialele de şedinţă 
întocmite şi înscrise pe ordinea de zi. 



 Au fost redactate rapoartele şi proiectele de hotărâri pentru toate şedinţele 
Consiliului Local  şi au fost vizate pentru legalitate. 
 În cadrul şedinţelor au fost consemnate în procesele – verbale modul de 
exercitare a votului de consilieri şi dezbaterile privitoare la punctele de pe ordinea de 
zi. 
 S-au întocmit dosare speciale numerotate, semnate şi sigilate, cu documentele 
fiecărei şedinţe de consiliu local care au fost înaintate Instituţiei Prefectului – Judeţul  
Vrancea, pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 Hotărârile adoptate, cu caracter normativ sau individual au fost comunicate 
compartimentelor sau instituţiilor abilitate, precum şi persoanelor interesate, pentru 
aducerea lor la îndeplinire. 
 În anul 2017 au avut loc 19 şedinţe ale Consiliului Local, din care 9 şedinţe 
ordinare, o şedinţă extraordinară şi  9 şedinţe de îndată  ,  fiind adoptate 60 hotărâri cu 
caracter normativ şi individual . 
 Tot în această perioadă au fost avizate pentru legalitate dispoziţiile emise de 
primar şi supravegheată transmiterea acestora compartimentelor sau persoanelor 
interesate pentru punerea în aplicare. 
 Conţinutul dispoziţiilor vizează domeniul asistenţei sociale, încadrarea, 
suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, instituirea curatelei, acordarea de 
indemnizaţii de susţinere,   bugetul  local, acordare drepturi salariale. 
 Numărul dispoziţiilor emise în anul 2017 este de 841. 
 Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 176/2010 au fost întocmire registre 
speciale pentru înregistrarea declaraţiilor de avere şi interese ale aleşilor locali şi 
funcţionarilor publici,  s-a efectuat comunicarea acestora instituţiilor prevăzute în lege. 
  
ACŢIUNI ÎN INSTANŢĂ 
 
Numar dosare în instanţă 
 

Obiectul cauzei (actiunii) 
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Fond funciar 
Pretentii 
Anulare act administrativ  
Actiune in constatere 
Uzucapiune 
Litigiu privind functionarii publici 
Contestatie in executare 

 
Activitate pe linie de resurse umane 
- s-au  actualizat un număr de 36  dosare  profesionale ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual ; 

- au fost  pregătite  9  documentaţii  privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea 

ocupării funcţiilor publice vacante, organizate în vederea promovării  şi asigurarea 

consultanţei în acest domeniu; 

-  au fost consiliaţi şi monitorizaţi  funcţionarii publici privind aplicare codului de conduită; 

- au fost intocmite rapoarte de evaluare pentru personalul unităţii. 

 
Activitatea zilnică este constituită din consilierea juridică, din punct de vedere al 

legalităţii pe care o solicită celelalte compartimente, audienţe şi consiliere juridică 
acordate cetăţenilor cu privire la probleme juridice şi de administraţie, soluţionarea 
unor petiţii adresate instituţiei de către persoane fizice şi juridice şi semnarea, pentru 
legalitate a autorizaţiilor şi adeverinţelor eliberate de Primărie. 

 

 



 

II. COMPARTIMENT    FINANCIAR- CONTABIL 

          La nivelul compartimentului s-a fundamentat şi întocmit proiectul bugetului local 

pe anul 2017, cu prezentarea tuturor documentelor necesare. 

          - s-a fundamentat şi intocmit rectificarea bugetului local pe anul 2017 – total 12 

rectificări. 

Suma total gestionată este de : -  18471,54 MII LEI – secţiunea venituri 

 

                                                             - 17169,94 MII LEI – secţiunea cheltuieli 

 

            Achiziţii publice  - investiţii pe anul 2017 
 

 S-au executat lucrări de reabilitare, modernizare si dotare  Scoala primara Iresti,  

 S-au executat lucrări de reabilitare Gradinita cu program normal Serbesti,  

 S-au executat lucrări de reabilitare(extindere) Scoala primara Vidra, 

 S-au executat lucrări de modernizare Scoala primara Tichiris,  

 S-au executat lucrări de reabilitare  Gradinita cu program normal Tichiris,  

 S-au executat lucrări de reabilitare, modernizare si dotare  Scoala primara Burca,  

 S-au executat lucrări de reabilitare, modernizare si dotare  Gradinita cu program 

normal Viisoara,  

 S-au executat lucrări de reabilitare, modernizare si dotare  Gradinita cu program 

normal Scafari,  

 S-au executat lucrări de construire  Gradinita Burca 2 cu doua sali de grupa,  

 S-au executat lucrări de amenajare parcari si trotuare in centrul civic al comunei,  

 S-au executat lucrări de renovare la Gradinita Vidra 

 S-au executat lucrări de construire postament indicator intrare localitate comuna 

Vidra 

 S-au executat lucrări de reabilitare la instalatia de iluminat public din centrul civic 

al comunei Vidra 

 S-au executat lucrări de construire anexa gospodareasca multifunctionala la 

Primaria comunei Vidra 

 S-au executat lucrări de reparatii capitale la reteaua de alimentare cu apa a satului 

Tichiris, comuna Vidra 

 S-au executat lucrări de reparatii capitale la reteaua de alimentare cu apa a satului 

Vidra, comuna Vidra 

 S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie(DALI) pentru obiectivul ,,Construire Gradinita Burca 1, 

comuna Vidra, judetul Vrancea prin programul PNDL 2 

 S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie(DALI) pentru obiectivul ,,Extindere retele de canalizare sat 

Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea prin programul PNDL 2 

 S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie(DALI) pentru obiectivul ,,Reabilitare Policlinica Vidra, 

comuna Vidra, judetul Vrancea prin programul PNDL 2 



 S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie(DALI) pentru obiectivul ,,Extindere, modernizare si dotare 

Spitalul N.N. Saveanu Vidra, judetul Vrancea prin programul PNDL 2 

 S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie(DALI) pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes 

local comuna Vidra si satele componente inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul 

Vrancea prin programul PNDL 2 

 S-au achizitionat servicii de consultanta in implementare pentru proiectul ,,Dotare 

cu utilaje comuna Vidra, judetul Vrancea” prin submasura 19.2, proiect selectat pentru 

finantare conform adresei 3735/2018  CRFIR Constanta 

 A fost organizată procedura de licitaţie pentru lucrări ,,Modernizare drumuri de 

interes local comuna Vidra, judetul Vrancea” prin submasura 7.2 – Investitii in crearea 

si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” 

 S-au achizitionat servicii de consultanta in implementare pentru proiectul 

,,Construire gradinita cu program prelungit comuna Vidra, judetul Vrancea” prin 

submasura 7.2 - ,,Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara 

mica”, proiect pentru care s-a semnat contractul de finantare 

 S-au efectuat achizitii de produse necesare pentru buna desfasurare a activitatii pe 

tot parcursul anului 2017 

           

Taxe şi impozite  

- încasări venituri proprii 1.524.398 lei din care prin casieria unităţii 1.398.351 lei. 

- au fost emise 570 de somaţii şi titluri de executare silită. 

- sume încasate din executări silite – 168 743 lei 

- au fost înscrise un număr de 448 autoturisme 

- au fost radiate un număr de 198 autoturisme 

- au fost eliberate un număr de 460 certificate fiscale 

- au fost confirmate şi debitate un număr de 481 procese verbale de contravenţie. 

      La nivelul întregului compartiment au fost întocmite trimestrial şi lunar situaţii 

financiare, statistice şi ori de câte ori au fost solicitate. 

      S-a asigurat participarea efectivă la întocmirea unor situaţii solicitate de către unele 

înstituţii de control, precum şi prezentarea şi xeroxarea  unor documente catre : Curtea 

de Conturi, Poliţia Economică, urmare unor sesizări . 

 

III. COMPARTIMENT   ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

        ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2017 

- In cadrul compartimentului s-au eliberat anchete sociale , referate sociale si 

adeverinte solicitate de catre cetateni pentru urmatoarele institutii: Directia Peroanelor 

cu Dizabilitati,Agentia de Plati Vrancea, Casa de Asigurari de Sanatate, Liceul Teoretic 

S.Mehedinti, Scoala Gimnaziala Vidra; 

- S-a  raspuns adreselor emise de : Judecatoria Focsani, Directia pentru Protectia 

Copilului Vrancea, Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea, Scoala Gimnaziala Vidra - 

pentru intocmirea adreselor de raspuns ne-am deplasat in teren , la domiciliul fiecarui 

caz; 

- S-a intocmit si transmis electronic sau prin posta situatii lunare sau trimestriale 

solicitate de Agentia de Plati Vrancea, Directia persoanelor cu dizabilitati, DGASPC; 



- Deplasari in teren impreuna cu reprezentantii DGASPC pentru ancheta sociala la 

domiciliul copiilor aflati in situatii de risc; 

- S-au analizat si operat in programul APL-EXPERT dosarele pentru Programul ”Tichetul 

social” in numar de 25, s-a  intocmit referatul de specialitate si dispozitia cu privire la 

acordarea acestui stimulent in educatie; 

- S-a intocmit referatul de specialitate si dispozitia de acordare pentru beneficiarii de 

VMG cu privire la acordarea banilor pentru incalzirea locuintei (230 de beneficiari); 

- S-a intocmit ancheta socială, raport de monitorizare, referatul de specialitate si 

dispozitia de acordare pentru beneficiarii de indemnizatie de insotitor - 75 dosare in 

plata; 

- S-a intocmit rapoarte de vizita, fisa de identificare a riscurilor, monitorizare pentru 

143  copii cu parinti plecati in strainatate; 

- Lunar s-a  intocmit referatul de specialitate si dispozitia de acordare , modificare 

,suspendare , reluare , incetare pentru beneficiarii de VMG -230 dosare in plata;in luna 

mai 2017 si noiembrie 2017 s-au efectuat anchete sociale la domiciliu; 

- Lunar s-a intocmit referatul de specialitate si dispozitia de acordare , modificare 

,suspendare , reluare , incetare pentru beneficiarii de ASF – 101 dosare in plata;in luna 

mai 2017 si noiembrie 2017 s-au efectuat anchete sociale la domiciliu; 

- S-a  intocmit referatul de specialitate si dispozitia de acordare pentru beneficiarii de 

incalzirea locuintei de la guvern 129 de beneficiari; 

- S-au  acordat informatii si lamuriri personelor care au prestatii sociale ( ASF, VMG, 

Tichet social, copii in plasament, indemnizatii de handicap) cu privirea la intocmirea 

dosarelor, reevaluarea acestora sau alte situatii cu specific social; 

IV. COMPARTIMENT  URBANISM-SISTEMATIZARE 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 2017 

- au fost  verificate şi emise un număr de 174 certificate de urbanism, 

- au fost  verificate şi emise un număr de 64 autorizaţii de construire, 

- au fost verificate şi  emise un număr de 5 autorizaţii  privind branşamente la reţeaua 

de  energie electrică, 

-  au fost emise 7 avize ale primarului -  la faza de certificat de urbanism  . 

- lunar au fost întocmite situaţii statistice – înaintate Institutului de Statistica Vrancea şi 

Inspectoratului Judeţean în Construcţii. 

- au fost întocmite un număr de 30 de procese-verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor. 

V. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 2017 

- S-au eliberat un număr de 862  adeverinţe, solicitate de catre cetateni,  pentru a le 

servi la diferite institutii; 

- S-au înregistrat cereri şi s-a eliberat atestate deproducător şi carnete de 

comercializare a produselor din sectorul agricol – 105 bucati; 

- Actualiazarea si inscrierea in registru agricol in sistem informatic a 298 

contracte/certificate mostenitor/partaj voluntar/sentinte civile/etc; 

 - Oferte de vanzare, conf.  Legii 17/2014 – 43 dosare; 

- Au fost eliberate Anexe pentru deschiderea procedurii succesorale – 79 bucati;  

- Au fost înregistrate Contracte de arenda – 28 bucati; 



 

VI. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Activitatea de intervenţie 
 
În cursul anului 2017 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Vidra după cum 

urmează: 

Incendii :    - 2 incendii stinse cu ajutorul  voluntarilor . 

Alte actiuni  - 2 cazuri salvari animale   

                          -3 actiuni de eliberare persoane blocate, dintre care un caz cu masina  

                         - 3 actiuni de decolmatare santuri 

                          - 6 actiuni de eliberare drumuri si cai de acces gospodarii si nu numai 

                         -3 actiuni de deblocare si inlatuare a pericolului de prabusire stalp  electric 

                            -1 caz de asigurare perimetru , risc de incendiu fire de curent 

 Inundatii -    nu au fost semnalate pagube insemnate 

 

-  întocmirea si înaintarea de răspunsuri adreselor destinate serviciului voluntar pentru 

situatii de urgentă ; 

-   s-a tinut evidenta avertizărilor meteorologice si hidrologice primite pe tot parcursul 

anului 

-  s-a efectuat permanenta si s-au luat masurile în functie de situaiile create.  ; 

- s-au întocmit documentele ce stau la baza  instruirii salariatilor în domeniul situatiilor 

de urgentă  respectiv s-au completat fise de instructaj în domeniul situatiilor de urgentă 

pentru salariatii Primariei si  pentru personalul voluntar 

- sa-u  efectuat deplasari in teren pentru evaluarea si constatarea  degradarii unor 

sectoare de drum si nu numai , efecte survenite in urma unor fenomene meteo 

deosebite  

Instruire, exerciţii, aplicaţii: 
 

- instruirea trimestriala teoretică şi practică a personalului voluntar ; 

- instruirea semestriala a sefului SVSU  la ISU-VRANCEA; 

- simpozioane pe tema:  

1. „Modul de comportare la cutremur al elevilor” 

2. „Modul de comportare la incendiu al elevilor” 

3. „Importanta numarului 112” 

4. „”Recomandari pt.cadrele didactice si parinti” 

5. Campania :”FOC” SI „RISC”-la şcoalile de pe raza comunei cu 

participarea elevilor din clasele 0-IV si a prescolarilor; 

 

- Actualizarea documentelor necesare functionării Serviciului Voluntar pentru Situatii 

de Urgentă Vidra, judetul Vrancea ; 

- Toate Scolile de pe raza comunei precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului 

Local au primit materiale informative şi măsuri de comportare în situaţii de risc care au 

fost prelucrate la clase cu elevii sau cu personalul instituţiilor.De asemeni sa desfasurat 

controlul preventiv la toate unitatile Scolare premergator inceperii anului scolar 



- La Toate Bisericile din Comuna S-au desfasurat activitati de control si prevenire  

premergatoare sarbatorilor de Craciun si Paste nonent in care s-au incheiat si 

protocoale de colaborare in domeniul Situatiilor de urgenta  

-Desfasurarea unor activitati de prevenire si constientizare a populatiei pe teme diverse 

asociate perioadei respective dar si a importantei Exercitiului Miercurea Sirenelor, cu 

ocazia tirgurilor din punctul Tichiris dar si pe timpul controalelor la gospodarii, 

punctelor de distribuire de materiale informative in cadrul magazinelor de pe raza 

Comunei 

- Desfasurarea Exercitiului/Antrenemantului Prociv 2017(prima zi de miercuri a 

fiecarei luni) de transmitere a mesajelor de instiintare /prealarmare cu scopul 

constientizarii,pregatirii populatiei de a recunoaste semnificatia semnalelor de 

alarmare si verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica   

- Exerciţiul de instiintare-alarmare si evacuare la cutremur la Sala de Sport Vidra 

desfasurat in data de 26 aprilie 2017 cu ocazia controlului de fond al Inspectoratului 

pt.Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” Vrancea,cu participarea: dl. Inspector 

Guvernamental Oprea Ion,     Col.Lazar Jenica , Cpt. Serban Claudiu. 

Activitate pe linie de mediu : 

- în anul 2017 a fost colectată de pe teritoriul comunei şi depozitată în rampa de gunoi 

autorizată – TRACON SRL Brăila, cantitatea de 429,32 tone gunoi menajer. 

- Acţiuni de colectare a gunoiului reciclabil :  

                                                    - DEE (deşeuri electrice şi electronice)- 28 Kg 

                                                     - Plastic+ Hîrtie şi Carton -235 Kg 

 

 

VII. COMPARTIMENT      STARE CIVILĂ - REGISTRATURĂ – ARHIVĂ 

Activitate pe linie de stare civilă : 

 - au fost înregistrate un număr de : 115 naşteri 48 căsătorii, 93 decese.                                                                  

- au fost eliberate : 571 certificate naştere, 83 certificate căsătorie, 127 certificate deces.  

- au fost soluţionate – 2 cereri divorţ pe cale administrativă, -3 cereri rectificare acte 

stare civilă. 

- au fost verificate şi completate 20 cereri pe formularul E 401 – solicitări ale 

persoanelor care lucrează în străinătate pentru obţinerea de prestaţii familial. 

- s-au operat menţiuni pe marginea actelor de stare civilă : 282 menţiuni pentru actele 

de căsătorie, 578 menţiuni primate de la alte localităţi. 

- 18 acte au fost transcrieri ale certificatelor de naştere pentru copii născuţi în 

străinătate. 

- s-a operat în Registrul electoral – decedaţii în teremen de 24 de ore de la înregistrarea 

decesului. 

- s-au operat menţiuni pentru un număr de 26 sentinţe de divorţ, communicate de 

instanţa de judecată. 

Activitate pe linie de  registratură–arhiva : 

-  s-a asigurat permanenţa la centrala telefonică; 

- s-a asigurat înregistrarea întregii corespondenţe (petiţii, sesizări, memorii, reclamaţii 

de la petenti persoanefizice sau juridice) ;    distribuirea si expedierea corespondentei; 



-   s-au  verificat  documente in arhiva unitatii; 

-  s-a asigurat scaderea din registrul de intrare - iesire a corespondentei din ziua 

precedentă si repartizarea  pe baza de condici de predare-primire la compartimentele 

de specialitate si servicii publice din subordinea Consiliului Local; 

-  s-a primit  de la oficiul postal corespondenta zilnica; 

-  s-au gestionat  timbrele  postale necesare si s-a asigurat expedierea corespondentei 

din afara institutiei; 

- s-au redirectionat unele petitii,  catre institutiile abilitate in rezolvarea lor,  cu 

informarea   petentilor  despre acest lucru. 

VIII. COMPARTIMENT  ADMINISTRATIV GOSPODARESC 

- acest compartiment cuprinde:  muncitori , îngrijitori, şoferi şi şoferi  micobuze şcolare. 

  

 

IX. COMPARTIMENTUL CULTURĂ 

Activitate de bibliotecă 

          În anul 2017 personalul Bibliotecii comunale Vidra   a asigurat gospodărirea, 

gestionarea şi pastrarea corespunzătoare a patrimoniului bibliotecii. 

- total utilizatori – 2047 

- utilizatori noi – 90 

- utilizatori biblionet – 404 

- nr. de publicaţii îmrumutate – 2865 

- achiziţii carete – 15 volume 

 

Activităţi cultural artistice  

În  cursul anului 2017, în permenentă colaborare cu personalul didactic al  Şcolii 

Gimnaziale  “ Valeriu D Cotea “ şi  Liceul “ Simion Mehedinţi” Vidra ,  cu   Parohiile din 

comună  , cu Obştile Săteşti,  cu aportul Consiliului  Local Vidra şi al agenţilor economici,   

au fost organizate următoarele manifestări : 

 

- 13 februarie - MEDIU PRIVAT ȘI VIDRENII 

- 8 martie - ZIUA FEMEII 

- 9 mai -ZIUA EROILOR 

- 08 iulie - SĂRBĂTOAREA SATELOR 

- 1 decembrie  -ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI 

 - 6 decembrie -Concursul Județean al Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă 

 - 19 decembrie -  SPECTACOL-CORALA ARMANIA DIN CONSTANȚA 

 - 20 decembrie -  BALUL BOBOCILOR 

  -22 decembrie -  SERBAREA DE CRĂCIUN “ MĂR, MARUȚ, MĂRGARITAR “     

        

         - începând cu anul şcolar 2017-2018,   săptămânal sunt întâlniri cu elevii claselor I-

IV – Şcoala Gimnazială “Valeriu D Cotea” la sediul Bibliotecii – au loc acţiuni cu teme 

diverse.  

 



 

X. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

-  serviciul are ca obiectiv principal luarea în evidenţă a noilor născuţi cetăţeni români, a 

persoanelor care dobândesc/redobândesc Cetăţenia Română, a schimbărilor de 

domiciliu, punerea în legalitate a cetăţenilor români cu acte de identitate valabile, 

precum şi scoaterea din evidenţa activă a persoanelor care au decedat. 

- SPCLEP Vidra arondează un număr de 13 comune, totalizând o populaţie activă de 

36902 locuitori. 

ACTIVITĂŢI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PENTRU ANUL 2017 

- total personae  luate în evidenţă – 307 

- total cărţi de identitate eliberate -  3314 

- total carti de identitate provizorii eliberate – 86 

- total acte de identitate anulate – 17 

- schimbări de domiciliu – 449 

- menţiuni – 148 

- persoane verificate – 63 

- actiuni cu staţia mobilă -11 

 

XI. SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 01.05.2017 – 31.12.2017 

- 8 actiuni pe linia mentinerii ordinii si linistii publice impreuna cu S.P. nr. 3 Vidra, 

aplicandu-se un nr. de 54 amenzi contavenitonale in valoare de 46875 lei; 

- 20 de controale pe linia respectarii legislatiei in domeniul fabricarii de mangal; 

- 26 sesizari primite si solutionate; 

- 149 patrule pedestre; 

- 23 patrule auto; 

- 49 controale pe linia respectarii prevederilor H.C.L. 30/16 din 20.11.2008 completata 

cu H.C.L. 9/31.03.2009, ocazie cu care s-a depistat un nr. de 45 agenti economici care nu 

erau autorizati, din care 24 au intrat in legalitate; 

 -  Conform H.C.L. 41/26.09.2017 s-au efectuat un nr. de 15 controale; 

- 15 controale pe linia respectarii disciplinei in contructii, ocazie cu care un nr. de 7 

persoane au fost indrumate sa intre in legalitate. 

 

XII. COMPARTIMENT  SĂNĂTATE 

- acest compartiment cuprinde:  

                        -  asistentul medical comunitar, a cărui activitate este strâns legată de cea a 

personalului din cadrul compartimentului de asistenţă social,   

                         -  asistentii personali ai persoanelor cu handicap. 

 

 

 

 

 

 



SERVICIUL  PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  VIDRA 
C.I.F. 36566729       

Serviciu  in subordinea Consiliului Local 

                                                       
                                                   Activitate pe anul 2017  
 
                       - Sef serviciu,     Murgulet Laurentiu                                                   
                       - Contabil, Matei Costel 
          

                     Pe parcursul anului 2017 Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare 

al comunei Vidra a continuat captarea si distributia apei potabile catre populatie, 

institutii publice si agenti economici cat si captarea transportul si epurarea apelor 

uzate.In afara problemelor de ordin financiar si al pretului/mc de apa distribuita, nu au 

existat probleme tehnice majore care sa perturbe buna functionare a sistemului atat in 

lunile cu ger cat si in lunile de seceta. 

                     La inceputul anului, dupa finalizarea procedurii de predare-primire a 

serviciului, s-a procedat la incheierea de noi contracte,sigilarea apometrelor si 

depistarea problemelor in teren. Au fost incheiate un numar de 1382 contracte la 

persone fizice si 68 contracte cu persoane juridice. S-a preluat un debit de 140.000 lei 

de la Primaria Vidra, care a fost recuperat in decursul anului 2017 in proportie de 81%.  

                     In decursul procesului de intretinere a sistemului de captare, aductiune si 

distributie a apei potabile au fost depistate si reparate un numar de avarii dupa cum 

urmeaza: 

     -sistemul Vidra               31 avarii; 

     -sistemul Iresti-Serbesti  12 avarii; 

     -sistemul Tichiris-Ruget 36 avarii; 

     -sistemul Viisoara           11 avarii. 

                    Anul 2017 l-am inceput cu refacerea retelei electrice la bazinele din Dealul 

Dumii, care nu era functionala si a fost inlocuita cu cablu trifazat  eficientizand astfel si 

captarea din punctul”Sipoate”  

                    In luna august au fost efectuate operatiuni de  golire, curatare si dezinfectare 

a  bazinelor de acumulare din Dealul Dumii,Iresti-Serbesti, Tichiris si curatate 

perimetrele de protectie ale acestora. 

                    La sistemul Iresti-Serbesti, in punctul pompe Cucuieti a fost curatat 

perimetrul de protectie si inlocuit gardul din sarma ghimpata, care era in proportie de 

70% degradat,cu plasa din sarma impletita si porti noi de acces. 

                    Cu ajutorul si pe cheltuiala Primariei Vidra a fost inlocuita reteaua de 

distributie a satului Tichiris in proportie de aproximativ 70%, iar in Prundul Morii la 

putul “Iresti” a fost inlocuita teava de la pompa submersibila. Datorita modernizarii 

retelei de distributie am fost nevoiti sa procedam la rebransarea abonatilor la noua 

retea pe tronsoanele finalizate in satul Tichiris. 

                    Odata cu inceperea lucrarilor de modernizare a trotuarelor din centrul civic 

al comunei a fost inlocuit si un tronson de 40ml teava canalizare.                     

                    Ca urmare a schimbarii titulaturii si a trecerii serviciului in subordinea 

Consiliului Local s-a intocmit documentatia si s-au schimbat autorizatiile de functionare 

eliberate de catre D.S.P. Vrancea, Protectia Mediului si S.G.A. Bacau. De asemeni a fost 

intocmita documentatia in vederea reinoirii licentei clasa 3 si a recalcularii preturilor de 

catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice. 



                    Din cauza datoriilor acumulate in timp, in a doua jumatate a anului 2017 au 

fost debransati un numar de opt abonati si somati, in vederea debransarii un numar de 

alti douazeci si patru de rau platnici . 

 

                     Din punct de vedere financiar-contabil la sfarsitul anului 2017 Serviciul 

Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Vidra se prezinta  dupa cum 

urmeaza: 

 

      1) Venituri totale             413.449 lei din care prestari servicii  313449 lei 

      2) Cheltuieli efectuate      401.112 lei din care: 

                                                     - 259.219  lei   -cheltuieli personal 

                                                      -  141.893 lei   -bunuri si servicii 

                                                      -    12.337 lei   -excedent 

      3)    Datorii                      176.480 lei  din care: 

                                                     - 75.588 lei -contributii salarii lunile septembrie–decembrie 

                                                   -    50.008 lei - salarii noiembrie, decembrie 

                                                    -    39.013 lei - c.v. energie elecrica 

                                                    -      8.060 lei - c.v. facturi S.G.A. 

                                                    -      3.811 lei - c.v. facturi D.S.P. 

                                                         

 

 

PRIMAR, 

PINTILIE SILVIU 


