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RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI PARDOS NICU
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A COMUNEI OBREJIŢA
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În temeiul art.63, alin. (3) lit. a din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am
întocmit în calitate de primar al comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea:
Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Obrejiţa”.
Referitor la potenţialul economic al comunei Obrejiţa, reamintesc faptul că în
arealul comunei îşi desfăşoară activitatea câteva societăţi cu un major aport la
peisajul economic al zonei, prin prezenţa cărora este asigurată nu doar o
suplimentare a resurselor bugetar-financiare ci şi absorbţia certă a forţei de muncă
locale.
Contribuţia acestor societăţi la bugetul local anual sunt:
• S.C. Vincon S.A. Focşani
Clădiri: 1.449 lei;
Teren: 2.369 lei;
Taxa asupra mijloacelor de transport : 452 lei;
• S.C. Metex S.A. Focşani
Clădiri: 21.697 lei;
Teren: 1.454 lei.
Extravilan: 90 lei
Taxă firmă: 974 lei;
• S.C. PROCIFAL S.R.L. Focşani
Clădiri: 357 lei;
• S.C. Agrovit Tâmboeşti
Clădiri: 554 lei;
Teren: 507 lei.
Taxa asupra mijloacelor de transport: 436 lei
• S.C. AUTOFILOMENA Râmnicu-Sărat
• Cladiri: 3.664 lei
Teren: 345 lei.
• S.C. Consum Coop Gugeşti
Clădiri: 453 lei;
Teren: 26 lei.
• S.C. Odin Farm Tâmboeşti
• Clădiri : 218 lei
Concesiuni: 1.812 lei;
• S.C. Apt-Vet
Clădiri: 333 lei;
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Teren: 68 lei.
Taxa asupra mijloacelor de transport: 10 lei.
• SC ALEZOR
Clădiri:1534 lei
Teren 136 lei
În decursul anului 2018 veniturile bugetare s-au realizat în proporţie de 83%
adică din totalul de 2 9 7 9 mii lei sau încasat 2475 mii lei din care venituri
proprii 341 mii lei. Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 81% adică din totalul
cheltuielilor prevăzute în sumă de 2979 mii lei s-au cheltuiet 2 433 mii lei.
Aceste rezultate sunt evidenţiate în contul de execuţie al bugetului local, unde
sunt detaliate veniturile în funcţie de natura provenienţei, precum şi cheltuielile pe
destinaţii, pe fiecare capitol în parte.
Din investiţiile propuse a se realiza în cursul anului 2018, în sumă de 1353
mii lei s-au realizat 1136 mii lei. S-a continuat construcția la obiectivul de
investiții
– Construire grădinita, 3 săli clasă, comuna Obrejița .
- Modernizare drumuri de interes local .
- Refacere DC 159, infrastructură distrusă .
Analizând situaţia socială, vă informez că în comuna Obrejiţa trăiesc un
număr de 1618 persoane stabile conform recensământului populaţiei.
În cursul anului 2018 în registrele stării civile s-a consemnat un număr de 19
decese, 3 naşteri (transcrieri) şi au fost încheiate 12 căsătorii.
În conformitate cu prevederile Legii 416 / 2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2018 s-au
menţinut în plată 2 3 dosare de ajutor social.
Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare au prestat lunar un anumit
număr de ore de muncă.
Pe baza pontajelor întocmite au fost realizate lunar state de plată în baza
cărora s-a efectuat plata ajutorului social.
În conformitate cu prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările ulterioare în anul 2018 au fost aprobate un număr
de 3 dosare.
Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei cât şi plata ajutorului social s-a
aprobat prin decizie a directorului Agenţiei de Prestaţii Sociale Vrancea.
Pentru a veni în sprijinul familiilor de ajutor social, Guvernul României a
aprobat pentru perioada sezonului rece, un ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.
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Astfel în cursul anului 2018 au fost aprobate un număr de 21 dosare.
Lunar, în perioada sezonului rece au fost întocmite situaţii centralizatoare şi
rapoarte statistice privind beneficiarii acestor ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
care au fost transmise, potrivit legii la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate
Socială a judeţului Vrancea.
Referitor la protecţia mediului vă informez că în cursul anului 2018 s-a
menținut contractul încheiat cu S.C GEMINA SERVEXIM S.R.L în vederea
ridicării şi transportului gunoiului menajer.
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