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RAPORTUL PRIMARULUI 

Cu privire la starea economică şi socială a localităţii Păuleşti la finele 

anului 2009 

 

     Dragi cetăţeni ai comunei Păuleşti,  
 

In conformitate cu prevederile art. 63 alin 3, lit. a din legea 215/2001, republicată, vă 

prezint Raportul cu privire la starea economico-socială 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 2009 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra categoriilor 

terenurilor expuse în hotarele comunei faţă de anul 2008: 

Populaţia  Localităţii      

 Populaţia localităţii la sfârşitul anului = 2232 locuitori 

- Decese = 20 

- Naşteri = 3    

- Căsătorii = 12                                                    

    Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate tendinţa este 

de scădere şi în perioada imediat următoare. Depopularea este un termen care va avea urmări 

grave asupra dezvoltării în localitatea noastră. 

     Cauze ale depopulării :      

� Îmbătrânirea populaţiei 

� Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze 

tineretul aici. 

� Lipsa infrastructurii în localitate. 

    În structură populaţia se prezintă astfel:   

� Sex Masculin = 1157 

� Sex Feminin   = 1075 

    Functie de ocupatii: 

� Angajaţi     = 400 
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� Agricultori = 600 

� Meseriaşi   =   50 

Compartimentul Constatare ,Impunere ,Control 
 
    Prin activitatea biroului ,s-au efectuat 
 
•  43  înscrieri de mijloace de transport ; 
•  31 radieri de mijloace de transport ; 
• 551 poziţii fiscale la care sau operat borderouri de debite scăderi  
• 68 virării de plăţi între diferite surse                                                                                                                                
 
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit : 

 
• 564  înştiinţări de plată ; 
• 53   somaţii 
• 53   titlu executoriu  
• 1 insolvabilitate 

 
Situaţie centralizatoare cu sumele rămase de încasat  pe anul 2010 

                   Conform partidei de venituri 
 
 
 IMPOZITE LOCALE 

            Denumire imp Debite 

2010 

Rămăşiţă 

2009 

Majorare Penalitate Total 

IMP. CLĂDIRI PF. 9095 1960 809 0 11.864 
TEREN  INTRAVILAN 
PF. 

18496 6812 3419 0 28.727 

TMT. PF. 33.698 19.140 6.611 0 59.449 
AMENZI 0 64.073 0 0 64.073 
TEREN EXTRAVILAN 27.734 10.418 4563 0 42.715 
PSI 4200 947 0 0 5.147 
TAXĂ UTILAJ 840 614 0 0 1454 
DESPĂGUBIRI 0 303 0 0 303 
       TOTAL 94.063 104.267 15.402 0 213.732 
 
 
 AUTOFI$A$ŢATE 

    Denumire 

imp 

Debite Rămăşiţă Majorare Penalitate 

APA 14000 4.278 0 18.278 
TOTAL 14000 4.278 0 18.278 

 

  Avem probleme încă cu încasarea unor datorii destul de însemnate. 
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Asistenţă socială 

În  cursul anului 2009, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind venitul minim  

garantat un  număr de 37 de dosare , persoane singure şi familii, iar de ajutor de încălzire a 

beneficiat un număr de 730 beneficiari,neachitându-se integral sumele cuvenite pe perioada 

sezonului rece, respectiv noiembrie 2009 – decembrie 2009. 

    Sumele cheltuite cu aceasta destinatie sunt următoarele :  

- pentru ajutor de încălzire : 0 

- pentru ajutor social          :  56.000  RON  

    Un numar de 38 de persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă ,dintre 

acestia un nr. de 34 au beneficiat de serviciile asistentilor personali, iar 4 persoane sunt 

beneficiare de indemizaţie conform Ordinului 774/ 2003. Asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap urmand sa fie calificaţi. 

- suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistentilor personali în anul 

2009 este de 310.000 RON cu o intârziere de doua luni. 

- In anul 2009 s-a acordat un nr. de 9 indemnizatii de naştere in suma de 

2.070 RON,iar pentru trusouri s-a cheltuit suma de 1350 RON. 

       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 : 

- în perioada  ianuarie- decembrie 2009  - 2 persoane 

 

 

Sănătate 

        În comuna Păuleşti au funcţionat si funcţionează 2 cabinete medicale individuale- medici 

de familie, dr. DOBRESCU SORIN, dr. BURGHELEA ANCA, Personalul de specialitate este 

format din 2 medici şi 2 cadre cu studii medii, care asigură asistenţa primară la nivelul 

localităţii, câte două zile pe săptămână, la cele două cabinete medicale aflate la nivelul 

localităţii. .În 2008 în localitate s-a deschis şi o farmacie,iar in anul 2009 si-a schimbat sediul in 

incinta dispensarului.Toae acestea au contribuit la  imbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor 

comunei Păuleşti. 
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Învăţământ 

     În comuna Păuleşti funcţionează 3 şcoli şi 3 grădiniţe: Scoala cu cls I-VIII Păuleşti şi Scoala 

cu cls I-I V Hăulişca 2 şi Şcoala cu cls. I-VIII Hăulişca. 

    Cele 3 instituţii de învăţământ funcţionează cu un nr. 26 de  de  salariaţi şi 3 angajati pentru 

intretinere si gospodarire. 

    Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale administraţia locală a făcut in anul 2009 

eforturi deosebite: 

  - s-a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili solizi, lemne şi cărbuni 

şi de asemenea furniturile necesare şcolilor. 

           Sume alocate in anul 2009, pentru şcoli au fost în valoare de 803053,28 lei din care 

762000 lei salarii. 

- Furnituri 1039,42 RON 

- materiale curaţenie 6448,68 RON; 

- iluminat şi încălzire 16713,14 RON; 

- alte bunuri si prestări servicii 1300 RON 

- obiecte de inventar: 93,51 RON; 

- deplasări: 2650 RON; 

- burse şcolare 6700 RON 

- telecomunicaţii 1056,84. 

 

Biblioteca comunală 

     În anul 2009  biblioteca comunală şi-a îmbunătăţit bibliografia cu noi ediţii donate de 

Biblioteca Judeţeană Vrancea , după ce în anul 2008  s-au  realizat importante lucrări şi dotări 

pentru funcţionarea acesteia. Aceasta contribuţia având-o exclusiv domnul deputat PSD 

CRISTIAN DUMITRESCU. Actualmente există un fond de carte diversificat, acesta se 

îmbogateste de la an la an cu noi volume, exista spaţiul necesar- sala de lectură. Activitatea se 

desfasoara in condiţii bune, in spaţii corespunzătoare, igienizate şi bine încălzite,de asemenea  

s-a recurs la o mai bună sistematizare a operelor deja existente. 
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Căminul Cultural 

 

                 La sfârşitul anului 2009 cele două Cămine Culturale se prezintă foarte bine, din 

punct de vedere fizic. Se poate observa deja că acestea arată la standarde europene în ceea ce-l 

priveşte pe cel din satul Păuleşti, iar cel din Hăulişca necesitand o izolare termica mai bună. 

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". 

             Cu toate acestea am reuşit ca în cadrul Căminului cultural să existe câteva serbări 

şcolare şi anumite activităţi extraşcolare organizate de cadrele didactice.  Deasemeni au fost 

prezente formaţii, grup vocal, dans modern, dansuri populare, formaţii care s-au evidenţiat atât 

pe plan local cât şi la alte manifestări din judeţ, urmând ca această sărbătoare să devină 

sărbătoarea comunei Păuleşti. 

               In cursul lunii iulie s-a desfăşurat pe raza localităţii Păuleşti filmările pentru emisiunea 

Zestrea Românilor difuzată pe postul naţional TVR2.Acest eveniment a avut ca obiectiv 

desfăşurarea nunţii specifice zonei şi a obiceiurilor ce o însoţesc.Filmările s-au realizat cu 

sprijinul instituţiei şi a cetăţenilor comunei Păuleşti. 

 

Activitatea sanitar-veterinară 

           In anul 2009 s-a procedat la verificare numărului efectiv de animale din fiecare 

gospodărie şi a stării de sănătate a acestora, recurgându-se la vaccinarea periodică a acestora.  

    Activitatea sanitar - veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul cabinetului 

veterinar, condus  de Dr. Macri. 

        De asemenea împreună cu comandamentul antiepiozootic local s-a acordat o atenţie 

sporită fenomenului  de răspândire a  gripei de pestă porcină. 

 

Infrastructura locală 

    Anul 2009 a început dezastruos pentru infrastructura locală a comunei Păuleşti. După ce am 

pornit anul cu un buget bun, acesta s-a imbunataţit serios, în mare măsură datorită aniversării. 
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   Prin demersurile pe care le-am făcut, prin proiecte şi intervenţii, am reuşit să asfaltăm 

aproximativ 4 km, de drum judetean, la cele mai inalte nivele, cu fundaţii şi desecări, cât şi cu 

şanţuri betonate, pe toată lungimea acestuia, acest lucru nici măcar îndrăznind să visăm, având 

o valoare de aproximativ 2.500.000 RON, suportaţi integral de către Consiliul Judeţean, prin 

nemijlocita intervenţie a domnului preşedinte Marian Oprişan. 

   O altă investiţie majoră de doi km de drum comunal, prin care s-a realizat legătura a 

aproximativ 80%, din populaţia comunei la drumuri moderne, contemporane cu timpurile 

actuale, în valoare de aproximativ 1.200.000 RON. 

. 

    Pentru perioada de iarnă s-a constituit rezerva de material antiderapant, sare şi nisip, care a 

fost depozitat şi dispus de-a lungul D.C  pentru a putea fi administrat pe carosabil în caz de 

polei, îngheţ etc, şi a putea facilita circulaţia autobuzelor pentru navetişti şi a autoturismelor. 

 

Paza localitatii 

     In anul 2009 s-a executat serviciul de pază obştească cu un număr de 2 paznici, care în 

permanenenţa au fost supravegheaţi şi instruiţi cu privire la modul de executare al serviciului de 

pază,astfel că pe timp de noapte nu au fost înregistrate evenimente deosebite pe raza de 

competenţă. 

Agricultura 

    Din punct de vedere al categoriei de folosinta terenurile agricole din localitate care au suferit 

modificari semnificative . 

     Situatia se prezinta astfel: 

                - teren agricol    =   894,93 ha  

 - teren arabil  = 268,85 ha 

                - livezi                =   3,24 ha  

                - pasuni               =   118,97ha 

                - fanete                =   498,43 ha 

      - vii      = 5,44 ha 

                - teren forestier    =   7.913 ha 
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          In ceea ce priveste efectivele de animale situatie este cu totul diferita , acestea 

eliminandu-se permanent .Efectivele de animale la finele anului 2006 se prezentau astfel: 

- Bovine       = 560 

- Cai              = 98 

- Ovine          = 1138 

- Porci            = 648 

- Pasari aprox =1.850 

- Fam.albine   =  58  

           Productia vegetala a fost  bună  in  2009. Pentru agricultura comunei Păuleşti anul 2009 

a fost un an bun insă inca odata s-a dovedit ca la Păuleşti nu se poate trai din agricultura. 

Detinatorii de terenuri din Păuleşti 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 destul de vaga, preturile sunt descurajante pentru 

producatori. 

             Singurele subventii care au venit la Păuleşti au fost cele ale crescatorilor de bovine care 

îndeplinesec condiţiile solicitate de lege şi cele pentru terenurile agricole; subvenţii gestionate 

şi plătite prin APIA.Tot pe parcursul anului 2009 persoanele interesate au avut posibilitatea de a 

accesa proiecte in cadrul programului PNDR pe măsura 141,axa1 Sprijinirea fermelor agricole 

de semi-subzistenţă,iar la nivelul comunei Păuleşti s-au aprobat patru proiecte. 

Iluminatul public 

             In  anul 2009 putem spune ca acesta a constiutuit una din activitatiile executivului, 

costurile acestuia fiind în valoare de 94.119,44 RON pentru plata energiei electrice. 

             S-au facut eforturi financiare desosebite  pentru buna functionare si pentru 

modernizarea acestuia. 

             De comun acord executiv si consiliul local s-a stabilit un program de functionare care a 

fost util cetatenilor comunei indiferent de zona in care acestia locuiesc. S-a urmarit ca acest 

program sa respecte cerintele tuturor cetatenilor si in special al celor care sunt navetisti si 

lucreaza in schimburi ,iar ocazia sfintelor sarbatori  de „Paste, Craciun si Anul Nou” noptile au 

fost iluminate integral. S-au reparat lămpile şi s-au înlocuit becurile care s-au defectat cu 

personalul propriu al primăriei. 
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                  Salubritatea  

               Serviciul de salubritate a fost asigurat de 2 angajaţi pentru care au fost necesare pentru 

cheltuieli cu salariile 19.791 RON.Tot în decursul anului 2009 s-au achiziţionat un număr de 

100 europubele în valoare totală de 14.042 RON şi au fost efectuate lucrări de 

colectare,transport şi depozitare a gunoiului menajer în valoare de 4.737,82 RON.  

               Tot pe parcursul anului 2009 s-a organizat procedura de licitaţie la proiectul depus pe 

Măsura 322”Modernizarea şi extindere alimentare cu apă a satelor Păuleşti şi Hăulişca”.In urma 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie s-a început la demararea lucrărilor acestea 

realizându-se în proporţie de 35% până la finele anului. Pentru a continua lucrările ,în cursul 

anului 2010, este necesar aprobarea următoarei tranşe de bani, pe Ordonanţa nr.7/2006, din 

partea Guvernului României.O altă etapă în desfăşurarea activităţii instituţiei noastre a constat 

în depunerea spre aprobare a următoarelor proiecte:-Prima înfiinţare a reţelelor publice de 

canalizare şi staţii de epurare,Infiinţare parc,Capacitatea  administrativă ,Programul de înlocuire 

sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară,energie geotermală,şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea 

calităţii aerului,apei şi solului,proiect care a fost deja aprobat. 

 

Organigrama Primăriei 

                       VASILE BRATOSIN    - primar 

                       TRANDAFIR VIOREL – viceprimar 

                       NICUŞOR HALICI -   secretar 

                       BRATU ION LUCIAN  -   contabil 

                       ICHIM VIOLETA – asistent social 

                       GÎRLEANU VIOREL   - referent- casier 

                       SOARE IONEL       - referent reg agricol 

      ROINIŢĂ LUMINIŢA – contabil venituri 

                             HALICI ADRIANA-manager proiecte 

                         VĂSUIAN CARMEN- referent secretariat 

      SOARE DĂNUŢ – şef SVSU 

                       STOICA IONEL - paznic 

                       MICU MARIANA   - guard  
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                              PRIMAR, 

      VASILE  BRATOSIN 


