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RAPORTUL PRIMARULUI
cu privire la starea economica ,sociala şi de mediu a localităţii
Dragomireşti , judeţul Vaslui la finele anului 2010
Dragi cetăţeni ai comunei Dragomireşti ,
In conformitate cu prevederile legii 215/2001, privind administraţia publica
locala , rectificata , vă prezint Raportul cu privire la starea economica, socială si de
mediu a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la
capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume
propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul
comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.
În anul 2010 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei faţă de anul 2009 :
Bugetul Localităţii
Pentru anul 2010 – bugetul local initial al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
a sufetit mai multe rectificari , rectificari prin suplimentare de sume ca urmare a unor
repartizari de la bugetul de stat prin Hotarari de Guvern sau prin repartizari de sume
de la Consiliul Judetean – prin hotarari ale acestuia – si arata astfel :
- lei ron Buget local – Total incasari
5.118.275
1
Din care : cote si sume defalcate 04 02
519.272
2
Sume defalcate din TVA ( invatamant + as.sociala) 11 02 02
3.518.467
3
Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11 02 05
45.400
4
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 11 02 06
527.100
5
Sume defalcate din TVA Infrastructura Ordonanta 7/2006
0
6
Venituri proprii
302.701
7
Subvenţii de la bugetul de stat 42.02
192.363
- sprijin financiar la constituirea familiei - casatorii
4.139
- încălzire locuinţe cu lemne
159.971
- trusou copii nou nascuti
8.550
- subvenţii sănătate
19.705
8
Subvenţii de la alte bugete 43.02
12.972
- şomaj
4.900
Sume primate de la buget Consiliul Judetean – mar 8.072
Dobânzi
0
Transferuri intre unitati CASS , Aj. sociale
0
51.02 Administraţie publica – Total
626.413
2

65.02

67.02

68.02

70.02

80.02

84.02

Din care : cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Asistenta sociala – tichete cadou
Cheltuieli de capital ( sediu Primarie )
Rambursare credite
Dobanzi
55.02
Transferuri intre unitati 56.02
Cheltuieli de personal
61.02
Invatamant -total
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Asistenta sociala – tichete cadou
Cultura -total
Cheltuieli de personal - biblioteca
Cheltuieli de personal – Camin Cultural
Cheltuieli materiale - biblioteca
Transferuri camin cultural
Asigurari si Asistenta sociala
Cheltuieli de personal
Ajutoare sociale
Serviciu de dezvoltare bublica
Sanatate
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital ( ridicare topo , avize )
Serviciu situatii urgenta
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Asistenta sociala –tichete cadou
Cheltuieli de capital
Transferuri drumuri si poduri
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital - pod Poiana Pietrei
- Ordonanţa 7/2006 –
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
FOND RULMENT

397.871
180.542
0
0
48.000
40.000
48.000
56.248
2.251.969
2.006.967
243.002
0
56.398
15.821
39.500
1077
0
1.635.212
360.055
1.275.157
143.396
0
143.396
0
36.863
32.865
3.996
0
0
223.776
223.776
0
0
5.118.275
5.118.274
0,98

După cum reiese din cele prezentate , cheltuielile au fost facute in masura
realizarii veniturilor , atat cu sume primite de la Guvernul Romaniei si Consiliul
Judetean Vaslui cat si incasarile din venituri proprii .
La nivelul comunei avem un numar total de contribuabili de 2080 persoane
fizice si 6 persoane juridice , fiind primite un numar de 2015 amenzi din care 415
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numai in anul 2010 , fiind trimise un numar de 139 somaţii la persoane care nu au
achitat impozite si au fost facute un numar de 0 popriri .
Sume la bugetul local se colecteaza si de la cele 57 autovehicule inscrise din
care 12 autovehicule inscrise in anul 2010 .
De asemenea in anul 2010 au fost eliberate un numar de 24 certificate de
urbanism , 8 certificate de instrainare imobile si 19 autorizatii de construire .
Populaţia Localităţii
Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2010 a fost de 5053 locuitori , din care :
- persoane majore – 3479
- persoane minore – 1574
Deasemenea , la sfarsitul anului 2010, la comuna Dragomiresti existau :
- Decese - 42
- Naşteri - 8
- Casatorii - 16
- Gravide – 28
- Mame cu sugari – 67
- Copii sub 2 ani - 141
În structură populaţia se prezintă astfel:
 Sex Masculin = 2599
 Sex Feminin = 2454
Asistenţă socială
În cursul anului 2010, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind
venitul minim garantat , modificata si completata cu Legea nr. 115/2006 un număr
de 2373 persoane singure şi familii fiind inscrise in 636 dosare in plata dintr-un
numar de 1026 dosare si solicitari depuse iar de ajutor de încălzire a locuintei cu
lemne a beneficiat un număr de 630 beneficiari din categoria persoanelor
beneficiare de ajutor social si un numar de 307 familii din categoria altor persoane in
baza OUG 107/2006 , achitându-se integral sumele cuvenite pe perioada sezonului
rece, respectiv noiembrie 2010 – martie 2011.
Sumele cheltuite cu aceasta destinatie pentru ajutorul de incalzire , sunt
următoarele :
- pentru ajutor de încălzire : 182.700 lei
- pentru ajutor social
: 906.391 lei
Un număr de 39 de persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de
asistenţă ,dintre acestia un numar de 33 au beneficiat de serviciile asistentilor
personali, iar 6 persoane sunt beneficiare de indemizaţie conform Ordinului 774/
2003. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav inca nu au fost calificati
prin cursurile de scurta durata organizate de A.J.O.F.M. Vaslui .
S-au acordat un numar de 12 ajutoare de urgenta in valoare de 8.112 lei ron
si 8 ajutoare de inmormantare in valoare de 4000 lei ron .
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Pentru acordarea unui sprijin real privind persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă au fost angajate în baza Legii nr. 76/ 2002 la sectorul edilitar gospodaresc :
- in perioada iunie – decembrie 2010 - 2 persoane
Pentru familiile aflate la prima casatorie , in anul 2010 s-au acordat un numar
de 5 cazuri de sprijin acordat la constituirea familiei cu o suma totala de 4.136.98 lei
ron .
Deasemenea pentru copii nou nascuti in anul 2010 s-au acordat un numar de
48 alocaţii nou născuţi cu o suma totala de 10.224 lei ron si un numar de 42 cazuri
de trusou cu o suma totala de 6.300 lei ron , fiind intocmite un numar de 79 dosare
de alocatii stat pentru copii si un numar de 158 alocatii pentru familii
complementare si 67 alocatii pentru familii monoparentale .
Sănătate
În comuna Dragomiresti - au funcţionat si funcţionează un cabinet medical
individual C.M.I. TOMA MED , cu 2 medici de familie, dr. Toma Valeriu , dr. Toma
Angela . Personalul de specialitate este format din 2 medici şi 2 cadre cu studii
medii, care asigură asistenţa primară la nivelul localităţii. Activitatea medicală s-a
desfăşurat în localul dispensarului medical Dragomireşti spaţiu ce a fost pus la
dispoziţie de către Primăria comunei Dragomireşti prin contract de comodat . De
asemenea, tot aici a funcţionat un punct farmaceutic privat . În localitate mai este
deschis şi alta farmacie privata cu program redus 2 zile pe săptămână in localitatea
Dragomireşti si 1 zi in localitatea Rădeni . Spaţiu si terenul aferent din proprietate
privata a comunei in care funcţionează unităţi medicale precum si a spatiilor in care
se desfăşoară activităţi conexe actului medical este propus spre vânzare in
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 68/2008 privind vânzarea
spatiilor proprietatea privata a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale , fiind
constituita comisia pentru vânzare si comisia de contestaţii si urmând a se face
evaluarea acestora . Toate acestea au contribuit la îmbunătăţirea stării de sănătate a
locuitorilor comunei Dragomireşti .
Biblioteca comunală
În anul 2010, biblioteca comunală a funcţionat, după mulţi ani, ca o adevărată
bibliotecă, după ce spaţiu destinat cărţii s-a schimbat in alt sediu , s-au realizat
importante lucrări şi dotări. Actualmente există un fond de carte diversificat, acesta
se îmbogăţeşte de la an la an cu noi volume, exista spaţiul necesar cu sala de lectură.
Activitatea se desfăşoară in condiţii bune, in spaţii corespunzătoare, igienizate şi bine
încălzite.
Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile
salariale ale bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli materiale.
In anul 2010 s-au procurat, cu fonduri alocate din bugetul local cu această
destinaţie, cărţi si alte cheltuieli materiale . În cadrul bibliotecii comunale activitatea
este diversă: simpozioane de carte, activitate legata de sărbătorile naţionale,
manifestări culturale de tradiţie etc.
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De asemenea , in anul 2010 , pentru Biblioteca comunala s-au depus eforturi
pentru dotarea si amenajarea spaţiului in vederea implementării Programului
„Biblio-Net” .
Căminul Cultural
La sfârşitul anului 2010 cele cinci Cămine Culturale se prezintă bine, din punct de
vedere fizic. În cursul anului 2010, împreună cu Consiliul Local, am continuat
acţiunea de întreţinere a acestor localuri , s-a refăcut accesul si s-au făcut lucrări de
igienizare a celor 2 sedii din Dragomireşti si Vladia , localuri in care funcţionează
provizoriu cursurile Scolii cu clasele I-X din localitatea Vladia – a cărui local era in
reparaţii capitale si nedefinitivate .
Cu siguranţă mai este foarte mult de lucru la cele 5 localuri din comuna si acest
lucru speram sa-l realizam cu sume de bani ce intentionam sa le primim prin
proiectele de finanţare ce urmează a le implementa .
Activitatea culturala nu a putut ţine pasul cu înoirile ce au avut loc în cele 5 locaţii.
Cauzele le ştim cu toţii. Există alte tentaţii pentru tineri şi pentru celelate categorii de
cetăţeni din localitate. Trăim epoca manelelor, epoca kitch-ului, bine promovate prin
presa scrisa, prin televiziunile private, prin comereţ, chiar şi prin politică se duce o
campanie împotriva culturii noastre, împotriva credinţei noastre, împotriva la tot ceea
ce înseamnă tradiţie şi mai ales "român".
In anul 2010 nu am reuşit să organizăm „Ziua comunei Dragomiresti „ din lipsa
de fonduri .
De asemenea , in cursul anului 2010 , cu ocazia deferitelor manifestari
organizate pe raza judetului , comuna a participat cu fanfara Magura din Doagele iar
cu ocazia sarbatorilor de iarna , comuna s-a prezentat cu formatia de „alai” la faza
judeteana organizata la Vaslui .
Activitatea sanitar-veterinară
Ţinând cont de Ordinul Prefectului si in conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 42 /2004 privind organizarea activităţii sanitar veterinare si pentru
siguranţa alimentelor , modificata si completata cu Legea nr. 1 / 2008 la comuna
Dragomiresti s-a constituit Unitatea Locala de Sprijin a Centrului Local de
Combatere a Bolilor transmisibile ale animalelor si a zonelor având ca sarcini
asigurarea materialelor , mijloacelor si logisticii necesare Centrului Local de
Combatere a Bolilor Vaslui pentru a-si îndeplini sarcinile.
Activitatea sanitar - veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul
cabinetului veterinar, condus de Dr. Naiman Gheorghe – decedat la data de
05.03.2010 şi ulterior de dr. Taschina Nicolae Petru Maricel .
Aceştia au acordat atenţie continuu stării de sănătate a animalelor, împreună cu
comandamentul antiepizootic local.
Infrastructura locală
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Anul 2010 a fost promiţător pentru infrastructura locala a comunei Dragomireşti .
După ce am pornit anul cu un buget auster , natura , prin caderile de precipitatii , a
amplificat detiorarea majoritatii cailor de rulare de pe drumurile comunale si satesti ,
ulite , drumuri vicinale , poduri , podete care au avut mult de suferit .
Prin demersurile pe care le-am facut , prin proiecte si investitii , am reusit sa
direcţionam fonduri din bugetul local si printr-o buna gospodarire a acestora , sa
refacem ceea ce a distrus natura si alte lucrari importante in plus , si anume :
1. In baza Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 – in anul 2010 s-au continuat
lucrările de execuţie la Alimentarea cu apa a satelor Vladia si Belzeni
fiind executat la finele anului in procent de 95% iar lucrările de
execuţie la podul din beton armat peste raul Lipova pe DC 144 A
Poiana Pietrei – din acelaşi proiect au fost finalizate .
2. In baza Hotărârii Guvernului nr. 577 – privind Programul de alimentare
cu apa la sate , s-au inceput lucrarile de alimentare cu apa a localitatilor
Radeni si Tulesti – fiind executate in procent de 45 % , in anul 2010
lucrările fiind stopate din lipsa de fonduri .
3. S-au executat lucrări de întreţinere drumuri săteşti si comunale in
localitatile Popesti , Vladia , Poiana Pietrei , Radeni , Tulesti , Babuta si
Doagele .
4. In privinta Scolilor in cursul anului 2010 s-au putut finaliza lucrările de
consolidare, refunctionalizare si extindere Şcoala cu clasele I-X din
localitatea Vladia - lucrări executate prin Inspectoratul Şcolar Vaslui si
s-au putut executa lucrări de execuţie CENTRALA TERMICA la
aceiaşi Şcoala cu fonduri proprii din bugetul local .
5. S-au executat lucrările de ”Înlocuire sistem clasic de încălzire cu pompe
de căldura sol-apa si panouri solare” la sediul Primăriei comunei
Dragomiresti , judeţul Vaslui .
6. Modernizare drum sătesc cu acces spre păşunea comunala in punctul
După Deal , sat Dragomiresti pe o lungime de 2 km .
7. In baza Legii nr. 76 , in anul 2010 au fost angajati din randul somerilor
in perioada iunie – decembrie , un numar de 2 persoane in vederea
realizarii de lucrari si servicii pentru dezvoltarea comunitatii locale ,
fiind realizate cu acestia mai multe activitati dupa cum urmeaza :
- lucrarile de intretinere , imprejmuire si alte asemenea a
localurilor de scoli din localitatile comunei ;
- s-a executat igienizarea si decolmatarea râurilor săteşti , Lipova
si Tutova .
- reparaţii la Staţiile de aşteptare calatori .
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Pentru o mai buna informare a cetatenilor precum si pentru imunatatirea
cunostiintelor copiilor am cautat ca programul de lucru la biblioteca comunala sa fie
stabilit in asa fel incat sa fie deschis duminica , cand cetatenii si copii sunt liberi .
In vederea cooptarii de fonduri ma voi implica si in continuare in întocmirea si
depunerea de Proiecte cu finantare de la Uniunea Europeana .
Astfel , in 2010 s-au executat documentaţii pentru Proiecte cu finanţare externa – cu
obiectivele :
1. Modernizare drumuri de exploataţie agricola DV 3 si DV 4 Dragomiresti si
Vladia ;
2. Extindere alimentare cu apa in localitatile Dragomiresti si Poiana Pietrei ;
3. Amenajare spaţiu verde in localitatea Vladia ;
4. Construire Baza sportiva in localitatea Vladia ;
5. Modernizare reţele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat
neconvenţional solar . .
La o parte din aceste obiective deja sunt intocmite studii de fezabilitate si
proiecte tehnice si urmeaza definitivarea documentaţiei si obţinerea avizelor
necesare in vederea depunerii cererii de finantare dupa programul stabilit de catre
Guvern.

Paza localitatii
In anul 2010 paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protecţia persoanelor la
comuna Dragomiresti, s-a efectuat prin 5 agenţi de paza si s-a organizat conform
Legii nr.333/2003, după consultarea cetăţenilor , consiliul local hotărând ca suma
contribuţiei pentru fiecare familie sa fie de 35 lei/an , iar 30% din suma necesara
pentru plata agenţilor de paza si cheltuieli materiale sa fie suportate din bugetul local
al comunei Dragomiresti .
Angajarea agenţilor de paza s-a efectuat dupa calificarea acestora prin
efectuarea cursurilor de calificare prin Program finanţat de Agenţia Judeţeana de
Ocupare a Fortei de Munca Vaslui .

Agricultura
Din punct de vedere al categoriei de folosinta terenurile agricole din localitate care
au suferit modificari semnificative .
Situatia se prezinta astfel:
- teren agricol = 4603,35 ha
- livezi
=
0,35 ha
- pasuni
= 1161,00 ha
- fanete
= 66,00 ha
- teren forestier = 1355,64 ha
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In ceea ce priveste efectivele de animale situatie este cu totul diferita , acestea
diminuându-se permanent . Efectivele de animale la finele anului 2010 se prezentau
astfel:
- Bovine
= 1308
- Cai
= 525
- Ovine
= 1766
- Caprine
= 375
- Porci
= 142
- Pasari aprox = 8000
- Fam.albine = 984

Productia vegetala a fost mica in anul 2010 fiind cultivate suprafete foarte mici
de grâu si porumb datorita lipsei utilajelor la gospodariile individuale pentru cultivare
si recoltare . Pentru agricultura comunei Dragomiresti anul 2010 a fost un an destul
de slab si inca odata s-a dovedit ca nu se poate trai din agricultura. Detinatorii de
terenuri se confrunta cu lipsa fortei de munca pentru ca populatia este imbatranita,
lipsa subventiilor la produsele agricole, lipsa pietei de desfacere si in special la
animale si fructe, iar unde aceastea exista este destul de vaga, preturile sunt
descurajante pentru producatori.
Alaturi de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo, poluarea
atmosferica, lipsa mijloacelor financiare si nu in ultimul rand mentalitatea
detinatorilor, au fost alti factori care au dus la obtinerea unor rezultate slabe in
agricultura comunei Dragomiresti.
Subventii care au venit la Dragomiresti au fost subventiile acordate pentru
detinatorii de animale bovine ,ovine si familii de albine si subventiile acordate pentru
suprafata de teren agricol folosita cu fonduri de la Uniunea Europeana prin APIA
Vaslui .
De asemenea , Asoaciatia Crescatorilor de Animale „Garofita” Dragomiresti
va primi subvenţie pentru anul 2010 pentru suprafaţa de păşune folosita si
concesionata de la Primarie , sume de bani ce vor fi folosite la pentru întreţinerea si
fertilizarea suprafei de 450 ha pasune .
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Organigrama comunei Dragomiresti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

Turcu Aurel
Grigore Benone
Stoinea Geani Nonel
Popescu Miriean Ioan
Bighiu Laurentu
Chirila Mariana
Turcu Marius
Stoinea Daniel Ionut
Neamtu Teodora Dorina
Mihai Ioan
Chirila Otilia Monica
Varnacea Vasile
Rogoz Marian
Novac Silviu
Varnacea Claudiu
Cozma Silviu
Varnacea Mariana
Balan Florin
Suharu Liliana Nely
vacant
Hurmuzachi Stefan
suspendat
Iorga Gabriela
Isari Adrian

Primar comuna
Viceprimar comuna
Secretar comuna
referent contabil
referent operator rol
referent agricol
referent fiscal
referent urbanism
referent social
casier
referent stare civila
sef serviciu situatii urgenta
sofer autospeciala PSI
pompier
guard
sofer auto transport scolari
ingrijitor
specialist cadastru
bibliotecar comunal
director camin cultural
ing. Camera Agricola
asistent medical comunitar
mediator comunitar
gospodarie comunala

Consiliul Local
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Baisan Vasilica
Bichinet Vasile
Chingalata Aurel
Chirila Maricica
Cojoc Vicu
Dorobat Marin
Grigore Benone
Grigori Mihai
Grigori Vasilica
Hriscu Ioan
Iacob Danut
Nastac Relu
Rogoz Eugen
Rusu Ilie
Turcu Constantin

Partidul National Liberal
Partidul Romania Mare
Partidul Romania Mare
Partidul Democrat
Partidul Romania Mare
Partidul Social Democrat
Partidul Romania Mare
Partidul Romania Mare
Partidul National Liberal
Partidul Romania Mare
Partidul Democrat
Partidul National Liberal
Partidul Romania Mare
Partidul Romania Mare
Partidul National Liberal

PRIMAR,
AUREL TURCU
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