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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
      Doamnelor și domnilor consilieri,  

 

Cu respect pentru dumneavoastră, voi face referiri la unele activităţi din anul 2020. 

În primul rând menţionez faptul că pandemia si-a pus amprenta negativă asupra 

întregii comunităţi. În scopul prevenirii infecţiei cu COVID-19 am desfăşurat activităţi 

specifice, astfel : amenajarea Centrului de vaccinare, mediatizarea măsurilor de prevenire, 

dezinfectări în  spaţiul public, campanii de vaccinare, etc. 

Au fost două rânduri de alegeri, coordonate de Primărie,  finalizate fără incidente 

majore. 

Graficele, etapele calendarului lucrărilor publice, investiţiilor din anii anteriori, s-au 

respectat şi de asemenea s-au depus proiecte noi. 

Au avut loc activităţi socio-culturale la scară redusă, datorită restricţiilor. 

S-a acordat atenţie şi sprijin material actului educational din comună. 

Am în încercat să promovăm Consiliul Local Vidra, Primăria Vidra, cu întreg 

personalul, grădiniţele, Şcoala Gimnazială “ Valeriu D. Cotea”, Liceul “ Simion Mehedinţi”, 

Spitalul” N.N. Săveanu”, Parohiile, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Adricultură, cât şi 

celelalte instituţii  publice funcţionale din comuna Vidra. 

De asemenea am încercat o bună colaborare cu societăţile private. 

Am menţinut o bună colaborare cu Instituţiile judeţene: Instituţia Prefectului Vrancea, 

Consiliul Judeţean Vrancea, Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, Garda de Mediu, Agenţia 

de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, etc. 

Am avut preocupări privind menţinerea unui climat de muncă sănătos şi eficient la 

nivelul Primăriei. 

Am căutat permanent ca toate acţiunile să fie în spiritul legilor şi a Constituţiei, 

acţionând cu bună credinţă după priceperea mea, pentru crearea unei stări de bine în Comuna 

Vidra şi în rândul cetăţenilor acesteia. 

Expun în continuare cele mai importante activităţi, desfăşurate pe compartimente şi 

servicii, în anul de referinţă.  

 

Cu stimă şi consideraţie 

PRIMAR, 

PINTILIE SILVIU 

 

 



       

ORGANIGRAMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA VIDRA 

 

I. COMPARTIMENTUL SECRETAR GENERAL    

II. SERVICIUL    FINANCIAR CONTABIL   

- cheltuieli 

- achiziţii publice 

- taxe şi impozite 

III. COMPARTIMENT   ASISTENŢĂ  SOCIALĂ   

IV. COMPARTIMENT  URBANISM-SISTEMATIZARE   

V. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL   

VI. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ    

VII. STARE CIVILĂ - REGISTRATURĂ – ARHIVĂ 

VIII. COMPARTIMENT MONITORIZAREA PROCEDURILOR 

ADMINISTRATIVE 

IX. COMPARTIMENT CADASTRU 

X. COMPARTIMENT  ADMINISTRATIV GOSPODARESC 

XI. COMPARTIMENT  CULTURĂ 

XII. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 

XIII. SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ 

XIV. COMPARTIMENT  SĂNĂTATE 

                                        asistent medical comunitar 

                                          mediator sanitar 

                                          asistenti personali 

 

        XV. SERVICIUL  PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  

VIDRA - Serviciu  in subordinea Consiliului Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. SECRETAR GENERAL   

 În anul 2020 activitatea Secretarului general al comunei Vidra s-a concretizat în 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 243 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 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  unui număr de 68 proiecte  de hotărâri 

pentru ordinea de zi a  şedinţelor ordinare şi extraordinare, precum şi a dispoziţiilor de 

convocare a Consiliului Local.  

 În anul 2020 au avut loc 18 şedinţe ale Consiliului Local, din care 13 şedinţe 

ordinare, şi  5 şedinţe extraordinare de îndată,  fiind adoptate 71 de  hotărâri cu caracter 

normativ şi individual,  din care un număr de 70 de astfel de acte administrative au primit 

avizul de legalitate din partea Instituţiei Prefectului Vrancea iar o hotărâre a fost revocată. 

 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 2020 este de 514. 

 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 

şi contractuali,  s-a efectuat comunicarea acestora instituţiilor prevăzute în lege. 

  

Activitate pe linie de resurse umane 

 

- s-au  actualizat un număr de 30 dosare  profesionale ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual ; 

- au fost  pregătite  8  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. 

 

Activitate pe linie de fond funciar 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 890/2005, privind aprobarea Regulamentului 

privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în anul 2020 au fost  instrumentate un 

număr de 25 documentaţii ce au făcut obiectul unor solicitări la legile fondului funciar. 

 

 

 

 



II. SERVICIUL    FINANCIAR- CONTABIL 

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

anul 2020, cu prezentarea tuturor documentelor necesare. 

          - s-a fundamentat şi intocmit rectificarea bugetului local pe anul 2020 – total 5 

rectificări. 

Suma total gestionată este de : - 17022 MII LEI – secţiunea venituri 

 

                                                  - 17740. MII LEI – secţiunea cheltuieli 

 

     

       Achiziţii publice  - investiţii pe anul 2020 

 

• Reparaţii curente Primăria veche; 

• Reparaţii curente Policlinica Vidra ( etaj spaţiu SAJ); 

• Lucrări de construire podeţe şi canale-scurgere ape meteoritice Burca ; 

• Lucrări de reparaţii reţea apă rece Vidra; 

• Lucrări construire gard -Poliţie-Policlinica Vidra; 

• Lucrări de construire garaje Staţia de salvare Vidra ; 

• Lucrări de construire podeţe şi canale scurgere – Şcafari; 

• Lucrări de construire canale ape pluviale Vidra ; 

• Lucrări reparaţii reţea apă rece Viişoara; 

• Lucrări extindere reţea aducţiune apă sat Vidra; 

• Construire canale ape pluviale strada Judecător Ştefănescu Vidra ; 

• Construire canale ape pluviale şi baraj pe strada Narcisei sat Vidra; 

• Construire trotuar DC 77 ; 

• Construire grup sanitar interior Şcoala Primară Voloşcani; 

• Continuarea lucrărilor de construire Grădiniţa cu program prelungit Vidra. 

 

Taxe şi impozite  

- încasări venituri proprii 1571390 lei  din care prin casieria unităţii 1532301 lei. 

- au fost emise 505   somaţii şi titluri de executare silită. 

- sume încasate din executări silite – 114088 lei 

- au fost înscrise un număr de 581  autoturisme 

- au fost radiate un număr de 331  autoturisme 

- au fost eliberate un număr de 461  certificate fiscale 

- au fost confirmate şi debitate un număr de 840 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. 

       

III. COMPARTIMENT   ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

        ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020 

- 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 187, 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 (199 de beneficiari); 

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

acordare pentru beneficiarii de indemnizatie de insotitor - 70 dosare in plata; 

- S-a intocmit rapoarte de vizita, fisa de identificare a riscurilor, monitorizare pentru 76 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 - 273 dosare in plata, 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 – 75 dosare in plata,   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 30 de beneficiari; 

- s-au întocmit liste cu un nr. de 226 beneficiari de mese calde ; 

- s-au întocmit dosare pentru : alocaţii de stat, indemnizaţie creştere copil, stimulent de 

inserţie; 

- 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 2020 

- au fost  verificate şi emise un număr de 177  certificate de urbanism, 

- au fost  verificate şi emise un număr de 44 autorizaţii de construire, 

- au fost verificate şi  emise un număr de 2 autorizaţii  privind branşamente la reţeaua de  

energie electrică, 

-  au fost emise 35 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 33 de procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 



V. COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 2020 

- S-au eliberat un număr de 2148  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 – 85. bucati; 

- Actualiazarea si inscrierea in registru agricol in sistem informatic a 310 contracte/certificate 

mostenitor/partaj voluntar/sentinte civile/etc; 

 - Oferte de vanzare, conf.  Legii 17/2014 – 48 dosare; 

- Au fost eliberate Anexe pentru deschiderea procedurii succesorale – 60 bucati;  

- Au fost înregistrate Contracte de arenda – 6 bucati; 

 

VI. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Activitatea de intervenţie 

 

În cursul anului 2020 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Vidra după cum 

urmează: 

Incendii :         - 10 incendii stinse cu ajutorul  voluntarilor . 

Alte actiuni     - 2 cazuri salvari animale   

                         - 10 actiuni de decolmatare santuri 

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

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

Inundatii      -    8  situaţii - 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; 

6. Campania COVID -19. 



 

- 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 

 

 

VII. COMPARTIMENT      STARE CIVILĂ - REGISTRATURĂ – ARHIVĂ 

Activitate pe linie de stare civilă : 

 - au fost înregistrate un număr de : 68  naşteri 18 căsătorii, 93 decese.                                                                  

- au fost eliberate : 375 certificate naştere, 48 certificate căsătorie, 125 certificate deces.  

- au fost soluţionate - 4  cereri rectificare acte stare civilă. 

- au fost verificate şi completate 12 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 : 26 menţiuni pentru actele de 

căsătorie,  93 menţiuni pe actele de deces, 428 menţiuni primate de la alte localităţi. 

- 11 acte au fost transcrieri ale certificatelor de naştere pentru copii născuţi în străinătate, 3 

transcrieri deces. 

- 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 17 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 MONITORIZAREA PROCEDURILOR 

ADMINISTRATIVE 

- Au fost publicate actele administrative adoptate de consiliul local,   atât cele cu caracter 

normativ, cât şi cele cu caracter individual;  

- Au fost publicate actele administrative emise de primar,   cu caracter normativ;  

- Au fost afişate informări  în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care 

urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale; 

- Au fost publicate minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere 

exprimate de participanţi la o şedinţă publică; 

- Au fost publicate procesele-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;  

- Au fost publicate alte documente neprevăzute şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la 

cunoştinţă publică; 

IX. COMPARTIMENT  CADASTRU 

- Funcţia publică din acest compartiment  este vacantă. 

 

X. COMPARTIMENT  ADMINISTRATIV GOSPODARESC 

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

  

 

XI. COMPARTIMENTUL CULTURĂ 

Activitate de bibliotică 

Biblioteca publică, în conformitate cu legea bibliotecilor, nr.334 din 31 mai 2002, 

republicată, este bibliotecă de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale care 

asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei 

permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate. 

Misiunea ,,Bibliotecii Counale Vidra” este de a servi interesele de informare, studiu, 

educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din Comuna Vidra, oferind acces liber, gratuit şi 

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii. 

În anul 2020 au fost achiziţionate şi prelucrate 13 unități de carte, în valoare de 470 

lei. Documentele intrate în gestiune au fost primite ca donații de la personae fizice - 4 

u.e.cărți, în valoare de 90 lei, și  9 u.e. cărți achiziționate de Primăria Vidra , în valoare  de 

380 lei. 

În cursul anului 2020  s-au înscris 19 utilizatori noi, având activi 716 utilizatori care 

sunt repartizați după statutul ocupațional astfel:  14 funcționari, 38 muncitori, 550 elevi, 13 

pensionari, 101 casnice, 

           Repartizarea după vârstă: 353 sub 14 ani, 208 - 14 -25 ani, 67 între 26-40 ani, 

88 între 41-60 ani. 

            Repartizarea după sex: 219 bărbați și 497 femei. 

           În cursul anului biblioteca a fost vizitată de  767  persoane , 1090  vizite 

virtuale, 192 participanți la programe și evenimente culturale. 

             Documente împrumutate la domiciliu -1220 u.e cărți. 



          În afara de îndrumarea și orientarea utilizatorilor, oferirea spre consultare sau 

împrumut la domiciliu a documentelor, biblioteca oferă și alte servicii inclusiv accesul gratuit 

la internet.Aici avem un număr de 129 de utilizatori internet 

 

 Agenda Culturală şi activităţile educative pe anul 2020 

 

 ,,Agenda Culturală pe anul 2020”, cuprinde toate activităţile culturale ce s-au derulat 

pe parcursul anului, susținute de Administrația Publică Locală și Consiliul Local Vidra, după 

cum urmează ; 

 

1,,Eminescu –Înger printre stele”-15 ianuarie-Biblioteca Comunala/Primăria Vidra

  

2,,Unirea națiunea a făcut-o” 24 ianuarie-Biblioteca-Comunala/Primăria Vidra  

3,,Ziua Internațională a cititului Împreună” -01 februarie -BibliotecaComunală/ 

Școala Gimnaziala  

4,,Șezătoare literară”-Eroul preferat al cărților citite  februarie-Bibliotecă/Școală/ 

5,,Mama în ochi de copil” –manifestări dedicate Zilei Internaționale a Femeii-1-8 

martie- Bibliotecă/Primăria /Școală  

6,,Ziua Eroilor ’’-28 mai- Bibliotecă/Primărie/Școală  

7Classic Entourage - Artă pentru tineri - Concert de Cameră -9 octombrie-

 Bibliotecă/Primărie  

 

Celelalte activităţi au fost derulate în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Valeriu D. 

Cotea “ Vidra , având la bază contractele de parteneriat educaţional –BIBLIOTECA-

ISPIRAȚIE ȘI HRANĂ CULTURALĂ PENTRU CITITORII MARI ȘI MICI , încheiate  în 

luna ianuarie  cu valabilitate până la sfârșitul  anului 2020 , prin care instituțiile partenere se 

angajează să participe cu elevii la activităţile derulate la bibliotecă conform Calendarului  

activităților și manifestărilor cultural -artistice. 

 

XII. 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 36373 

locuitori. 

ACTIVITĂŢI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PENTRU ANUL 2020 

- total persoane  luate în evidenţă – 221 

- total cărţi de identitate eliberate -  2741 

- total carti de identitate provizorii eliberate – 93 

- total cărţi de identitate anulate – 8 

- schimbări de domiciliu efecuate – 1529 

- menţiuni  aplicate – 170. 

- persoane verificate în RNEP – 2 

- actiuni cu staţia mobilă -7 

 



 

 

 

XIII. SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ 

În cursul  anului 2020, ca urmare a decretării stării de urgenţă, în contextul răspândirii 

SARS-COV-2, conform Ordinului Guvernului nr. 44/19.03.2020, personalul Serviciului de 

Poliţie Locală a trecut sub conducerea operativă a Secţiei Poliţie Rurală 3 Vidra. 

 În colaborare cu organele de poliţie din cadrul S.P.R. 3 Vidra au participat la 

următoarele acţiuni : 

• Verificarea respectării de către cetăţeni a măsurilor dispuse pentru limitarea 

răspândirii SARS-COV-2 : 

- respectarea distanţării sociale ; 

- obligativitatea purtării măştii de protecţie ; 

- respectarea măsurilor de izolare şi carantinare ; 

            - respectarea restricţiilor de circulaţie în intervalele orare stabilite de către 

autorităţi precum şi verificarea deţinerii de către cetăţeni a declaraţiei pe proprie 

răspundere privind motivul deplasării . 

• Participarea alături de echipe mixte, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor statului, 

cu rol în  controlul respectării de către agenţii economici a restricţiilor ce îi vizează şi 

a respectării măsurilor impuse în contextul pandemiei, 

• Menţinerea ordinii şi liniştii publice ; 

• Executarea serviciului de patrulare şi acordarea de sprijin la soluţionarea sesizărilor 

venite din partea cetăţenilor, prin intermediul SNUAU 112 pe raza  de competenţă a 

S.P.R. 3 Vidra. 

XIV. COMPARTIMENT  SĂNĂTATE 

Acest compartiment cuprinde:  1  asistent  medical comunitar, a cărui activitate este 

strâns legată de cea a personalului din cadrul compartimentului de asistenţă socială şi                            

24 de asistentii personali ai persoanelor cu handicap. 

Activitatea asistentului medical comunitar pe perioada stării de urgenţă / alertă: 

- Monitorizarea persoanelor cu risc; 

- Monitorizarea persoanelor aflate la izolare sau carantină; 

- Aprovizionarea persoanelor aflate la izolare sau carantină; 

- Acordarea primului ajutor; 

- Dezinfectarea spaţiilor publice; 

- Patrulare cu Poliţia şi D.S.P ; 

- Raportări zilnice; 

- Verificarea fântânilor, a sitemelor de apă, a punctelor de distribuire alimente; 

- Colaborarea permanentă cu : medicii de familie,  personalul Spitalului N.N. 

Săveanu Vidra,  asitenţii sociali, etc. 

-  Însoţirea  cetăţenilor bolnavi ( în situaţii de risc)  la  diferite unităţi medicale, 

pentru analize şi investigaţii. 

 

PRIMAR, 

PINTILIE SILVIU 


