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Privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Nanesti,judetul 

Vrancea in anul 2010 
 

In conformitate cu art.63 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala republicata ,primarul are obligatia de a prezenta  la 

inceputul fiecarui an un raport privind starea economica ,sociala si de mediu a 

unitatii administrativ-teritoriale,iar pootrivit aceleasi legi,la solicitarea Consiliului 

Local,poate prezenta si alte rapoarte si informari. 

Activitatea pe care am desfasurat-o in anul 2010 a fost aceea de a solutiona si 

gestiona in numele si in interesul comunitatii pe care o reprezint,treburile publice in 

conditiile legii,de a asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor,ale prevederilor Constitutiei,precum si punerea in aplicare a legislatiei in 

vigoare. 

In perioada ianuarie-decembrie 2010,Consiliul Local nanesti a adoptat un 

numar de 32 hotarari,toate avand aviz de  legalitate din partea Institutiei Prefectului 

judetului Vrancea. 

Toate hotararile adoptate au avut si au o importanta deosebita in rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta comunitatea locala,locuitorii acesteia si mai ales 

pentru atragerea de venituri la bugetul local,a sumelor defalcate din alte venituri ale 

bugetului de stat,fonduri structurale,in vederea realizarii unor obiective social-

culturale,economice si de mediu,la imbunatatirea serviciilor de baza,pentru 

economia si populatia localitatii noastre. 

Consider necesar sa precizezca marea majoritate a hotararilor C.L. au fost 

traduse in fapte,s-a dat importanta corespunzatoare fiecareia,continutul si rolul 

acestora fiind cunoscut din dezbaterile ce au avut loc in cadrul sedintelor de 

consiliu local. 

Apreciez cu toata responsabilitatea ca personalul primariei a facut eforturi 

deosebitepentru imbunatatirea serviciilor asigurate cetatenilor comunei,intregul 

aparat de specialitate al primarului fiind in permanenta prezent astfel ca in fiecare 

zi,solicitarile venite din partea cetatenilor sa fie rezolvate in mod eficient si 

operativ. 

Permiteti-mi sa va prezint cateva dintre obiectivele realizate pe parcursul 

anului 2010. 



S-a actionat pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Nanesti 

cat si la Calienii-Vechi,reusind astfel sa satisfacem solicitarile mai multor cetateni 

de a beneficia de apa curenta. 

In ceea ce oriveste iluminatul public,imbunatatirea calitatii acesti serviciu 

este evidenta.Au fost montate mai multe lampi de iluminat si atat in ceea ce ma 

priveste,voi fi preocupat pentru ca si pe mai departe,in acest domeniu,sa fie facute 

eforturi pentru extindere si modernizare. 

Mentionez ca in procent de aproape 100% toate lampile ce deservesc iluminatul 

public ,functioneaza cu becuri economice,fapt ce face ca plata facturilor sa fie 

considerabil mai mica. 

Datorita fondurilor banesti mai putin consistente fata de anii anteriori,in anul 

2010 s-a actionat mai putin pentru a imbunatati starea drumurilor comunale,totusi 

apreciez ca inconditiile date,starea acestora este buna si va trebui sa actionam  

astfel incat acestea sa poate fi folosite fara probleme chiar si in conditii de 

precipitatii abundente. 

Problema ce a stat in permanenta  in atentia conducerii primariei a fost si aceea a 

realizarii programului de masuri privind gospodarirea si infrumusetarea  localitatii 

de centru cat si a satelor componente. 

Este de remarcat faptul ca pentru aceasta au fost implicati consilierii locali 

cat si salariatii primariei care au reusit sa-i determine pe majoritatea cetatenilor 

comunei noastre, sa-si aduca contribuita prin felul in care si-au facut ordine si 

curatenie atat in incinta propriei gospodarii cat si in afara acesteia,contribuin la 

aspectul edilitar. 

Pentru respectarea legii nr.50/1991 privind disciplina in constructii, s-a 

actionat bine dar trebuie aratat ca inca mai avem situatii in care nu sunt autorizate 

locuintele atat datorita problemelor financiare cat si nedezbaterii succesiunilor 

asupra imobilelor respective.Este imperios necesar ca in acest domeniu de 

activitate,sa actionam astfel ca intr-un timp scurt,sa-i determinam pe proprietarii 

imobilelor sa intre in legalitate. 

Atata in domeniul invatamantului prescolar cat si cel primar si gimnazial,au 

fost luate masuri in asa fel incat elevii si cadrele didactice sa beneficieze de conditii 

optime de invatatura. 

S-a urmarit in permanenta cresterea actului medical prin respectarea 

programului de lucru al medicului de familie dar si a serviciilor acestuia si 

asistentilor sai. 

S-a reusit ca si prin efortul C.L. Nanesti,efort mai ales financiar, sa avem 

cabinet stomatologic in comuna noastra,facilitand polulatiei din comuna ,accesul la 

aceste servicii medicale. 

Va este cunoscut tuturor ca in ultimii ani se pune un accent deosebit pe 

protectia mediului. 



In anul 2010 am avut mai multe controale din partea  unor organe abilitate in 

acest domeniu. 

Prin HCL am infiintat serviciul de salubrizare pentru functionarea caruia am 

incheiat contract de prestari servicii  in vederea transportarii gunoiului menajer de 

la gospodariile populatiei la platforma de gunoi autorizata de la haret. 

Cu cheltuieli mici am reusit ca in toate cele 3 sate componente ale 

comunei,sa amplasam containere pentru colectarea pet-urilor si in general a 

plasticului,periodic acestea fiind adunate de catre o firma specializata cu care avem 

incheiat contract de prestari servicii. 

In domeniul agriculturii,este binecunoscut faptul ca preocuparea de baza a 

locuitorilor comunei noastre este cultivarea pamantului si cresterea animalelor. 

Totusi trebuie sa aratam ca in ultimii ani  suprafete tot mai mari de terenuri 

agricole au fost arendate de catre proprietari unor societati agricole, fie pentru a 

beneficia de renta viagera fie pentru ca varsta,sanatatea sau puterea financiara nu le 

mai permite sa munceasca. 

Fata de anii anteriori,este de precizat ca si numarul de animale a scazut fata 

de anii anteriori,mai ales la specia bovine. 

In domeniul activitatii de stare civila,acest domeniu este important deoarece aici se 

înregistrează evenimentele prin care cetăţenii acestei comune îşi unesc destinele dar 

şi acele situaţii nefericite prin care îi  conducem pe cei dragi pe ultimul drum şi, 

mai puţin,     evenimentele  prin care creşte natalitatea comunei ( în ultimul timp la 

comună înregistrându-se doar copiii născuţi în străinătate), ceilalţi fiind înregistraţi 

la locul naşterii (de obicei în municipiul Focşani).  

Astfel, în anul 2010 au fost inregistrate un număr de 3 acte de naştere(numai 

transcrieri), au fost înregistrate de asemenea  un număr de 12 căsătorii şi 29 decese. 

      Potrivit Statutului comunei Nanesti,in anul 2010 au primit Diploma de 

fidelitate un nr. de 10 familii(care au implinit 50 ani de la casatorie) si cate 200 lei 

fiecare . 

Activitatea de protectie sociala  s-a desfasurat in anul 2010 de catre 

compartimentul de autoritate tutelara si asistenta sociala. 

La sfarsitul anului 2010 ,am avut angajati un numar de 18 asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap,avem, de asemenea 17 persoane cu handicap grav care 

primesc indemnizatie de insotitor.De asemenea avem la sfarsitul anului 2009 un nr. 

de 97 familii si persoane beneficiare ale Legii nr.416/2001. 

Intocmirea dosarelor de alocatii de stat,alocatii complementare,alocatii 

pentru familii monoparentale,sprijin financiar pentru tinerii casatoriti,dosare pentru 

trusou nou nascuti sunt doar o parte din activitatea din acest domeniu. 

In cursul anului 2010 au fost emise un numar de 642 dispozitii,toate avand 

aviz de legalitate din partea Institutiei Prefectului,,fiecare dintre acestea venind in 

sprijinul cetatenilor comunei noastre. 



Asa cum am mentionat mai sus,in anul care a trecut,bugetul nu ne-a permis 

realizarea unor obiective deosebite asa incat a trebuit sa apelam la fondul de 

rulment. 

Din lista de investitii aprobata de C.L.,am reusit sa realizam :izolarea termica 

a gradinitei Nanesti+centrala termica proprie cu racord la casa de apa;schimbat 

stolerie la  casa de apa,schimbat stolerie si modernizat grup sanitar la gradinita 

calienii-Vechi.De asemenea am sprijinit cele doua parohii cu sume considerabile. 

In anul 2010 am platit integral salariile personalului din invatamant,de la 

primarie,indemnizatiile consilierilor.Am achitat  ajutoarele sociale,ajutoare de 

urgenta,indemnizatiile de nastere de nastere astfel incat la sfarsitul anului 2010 nu 

ne-am inregistrat cu sume restante la acest capitol. 

Pentru cele mentionate mai sus,doresc sa aduc multumiri tuturor 

consilierilor,care,intr-un fel sau altul ne-au sprijinit in tot ce am intreprins. 

In realizarea obiectivelor cuprinse in dispozitiile si hotararile adoptate,au 

existat si probabil exista si nemultumiri dar va asigur ca voi face tot ceea ce 

depinde de mine pentru a solutiona toate problemele existente. 

Greutatile care vor aparea  trebuie sa ne mobilizeze pe toti,sa avem drept 

obiectiv in fiecare moment atragerea surselor si resurselor de venituri locale,de la 

stat,interne sau externe,incasarea tuturor impozitelor si taxelor conform legislatiei 

in vigoare si H.C.L. 

Stimati colegi. 

Sunt convins ca nu va fi usor dar nici nu vom ceda in fata greutatilor de 

aceea va rog ,ca pentru binele comunei noastre,sa lasam lupta politica si doctrinele 

la o parte si sa punem umarul cu totii ,astfel incat  in anul  2011 sa ne desfasuram 

activitatea in conditii bune si sa traversam aceasta perioada grea in conditii 

multumitoare. 

 

Primar, 

N.Stoica 
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privind inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat al  comunei 

Nanesti ,judetul Vrancea pe anul 2010 

 

 

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezintã ansamblul 

operatiunilor prin care se constatã existenta tuturor elementelor respective, 

cantitativ-valoric sau numai valoric, dupã caz, la data la care aceasta se efectueazã. 

  Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor 

elementelor de activ si de pasiv ale fiecãrei unitãti, precum si a bunurilor si 

valorilor detinute cu orice titlu, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale 

care trebuie sã ofere o imagine fidelã a pozitiei financiare si a performantei unitãtii 

pentru respectivul exercitiu financiar. 

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv din 

cadrul institutiilor publice se efectueazã potrivit prevederilor Legii contabilitãtii nr. 

82/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale reglementãrilor 

contabile aplicabile, precum si ale normelor de aplicare a O.M.F.2861/2009. 

Pentru anul 2010,inventarierea patrimoniului s-a efectuat de catre comisiile 

de inventariere stabilite prin Dispozitia nr.557/15.11.2010 a Primarului comunei 

Nanesti,in perioada 16.11.2010-30.11.2010. 

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele : 

-nu s-au constatat plusuri sau minusuri   materiale la finalizarea  inventarierii si nici 

diferente intre soldurile faptice si cele scriptice. 

In urma valorificarii inventarului rezulta ca patrimoniul comunei are o 

valoare de 9.577.511  lei,dupa cum urmeaza : 

-mijloace fixe-8.057.822 lei 

-obiecte de inventar-220.241  lei 

-materiale-41.004 lei 

-disponibilitati banesti la sfarsitul anului 2010-1.258.444 lei din care : 

-738.241 lei –fond de rulment 

-26.043 lei-venituri din licitatii ; 

-494.160 lei –venituri din subventii pasune, venituri din taxa de apa si alte venituri 

autofinantate. 



La 30.11.2011  ne-am inregistrat cu datorii la furnizori de 44.533 lei. 

Pentru anul 2011 este necesar sa intocmim carti funciare la imobilele pentru 

care nu s-au intocmit cartile funciare in anul 2010, mai ales suprafetele de pasune 

comunala.De asemeni este necesar ca in acest an sa se faca o noua reevaluare a 

patrimoniului  in scopul determinarii valorii juste a acestuia,tinandu-se seama de 

utilitatea acestuia,starea fizica,inflatia,pretul pietei. 

Reevaluarea patrimoniului se va face numai dupa atestarea prin H.G. a 

domeniului public al comunei Nanesti, actiune care este in derulare.La aceasta 

data,dosarul privind fundamentarea proiectului de hotarare este depus la 

C.Jud.Vrancea,in urmatoarea perioada,dupa primirea avizelor legale,urmand a  fi 

depus la Guvern. 

Pentru realizarea cartilor funciare,se impune ca la adoptarea bugetului 

comunei pe anul 2011 sa se prevada sumele necesare pentru aceste cheltuieli. 

Ca si pana in prezent, si pe viitor ne vom stradui sa administram cu maxima 

responsabilitate patrimoniul comunei si in limita posibilitatilor sa-l imbogatim. 

 

Primar, 

N.Stoica 

 

 


