
Raport anual privind activitatea primarului comunei 

Vladimirescu. 

Anul 2018. 

 
Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

Stimaţi cetăţeni ai comunei. 

 

Conform prevederilor Legii Administraţiei publice Locale nr 215/2001, 

art. 68. alin(1), lege modificată şi completată cu legea 286/2006, la încheierea 

fiecărui an primarul are obligaţia de a-şi prezenta bilanţul activităţii sale în anul 

care s-a încheiat, cetățenilor și Consiliului Local. 

În conformitate cu prevederile aceleiași legi 215/2001, răspunderea pentru 

gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public și privat al Unității 

Administrativ Teritoriale revine conducătorului acesteia, respectiv primarului 

comunei. Modul de gestionare al patrimoniului public și privat al comunei este 

cuprins de asemenea în prezentul raport.  

Primăria ca instituție publică în conformitate  cu prevederile legale este 

condusă de primar. 

Primarul conduce executivul format din  aparatul său  de specialitate, 

format din funcţionarii primăriei. 

Consiliul Local este forul legislativ care aprobă sau respinge după caz 

proiectele de hotărâri care i se înaintează spre aprobare, de către primar sau 

consilieri. 

Relațiile instituționale și corecte existente între Primar și Consiliu Local 

sunt un factor determinant în bunul  mers al treburilor  comunității. În consecință 

în calitate de primar și ordonator de credit al UAT Vladimirescu am căutat și –

zic eu- am respectat aplicarea legilor în vigoare, ale prevederilor Constituției 

României . 

Pentru ca domnii consilieri ai consiliului local să se perfecționeze și 

familiarizeze cu legile administrației publice, cu activitatea aparatului de 

specialitate al primarului au fost organizate cursuri  de perfecționare plătite de la 

bugetul local pentru toți cei 17 membrii ai CL. 

 

Stimați cetățeni, Doamnelor și Domnilor consilieri,  

Trebuie să consemnăm faptul că deși am încheiat un an bine dar se putea și mai 

bine. Spun acest lucru deoarece după cum se știe din presa scrisă, vorbită și 

vizualizată comuna Vladimirescu a pierdut din veniturile la buget , prin măsurile 

luate de Guvern aproape 2 700 000 Ron (douăzecișișapte miliarde lei vechi) . 

Promisiunea cum că la rectificările bugetului vom primi sume compensatorii a 

fost o poveste frumoasă, adică promisiune fără acoperire. Prea mică suma 



compensatorie.  Dar și în aceste condiții pot afirma că majoritatea obiectivelor 

le-am îndeplinit.                                                                                                                       

Trebuie să explic tuturor de ce la sfârșit de an rămânem cu bani necheltuiți fiind 

mereu amenințat că acolo unde la sfârșit de an sunt sume excedentare acestea să 

fie trecute la bugetul statului. O nedreptate . Vă dau un exemplu din acest an 

deci din prezent dar situația s-a repetat în fiecare an. 

    Deci Ne aflăm în luna mai 2019. Bugetul pe acest an 2019 poate fi aplicat 

pentru investiții numai începând cu această dată, deoarece nici o investiție nu 

poate demara fără să fie asigurată sursa de finanțare. Neavând buget aprobat nu 

ai sursa de finanțare.  Acum la jumătatea lunii mai avem buget. Avem sursă. 

Trebuie definitivat proiectul tehnic, apoi avizele necesare, după aceasta trebuie 

aprobat de consiliul local, după aprobare dacă  se aprobă se trece la licitație care 

se face electronic pe SEAP. Toate aceste etape adunate ca timp ajung la 7-8 luni. 

Și adunați Dumneavoastră și vedeți dacă din octombrie-noiembrie mai poți 

asfalta, zidi, tencui,. Sigur nu consumi banii aprobați. Dar nici nu-ți permiți să le 

dai altă destinație.. Și sigur treci cu investiția în următorul an. Atunci vine 

Guvernul și îți ia banii . Și iar o începi de la capăt. …la anul. Dacă ți se iau 

banii………….. Această birocrație prelungește foarte mult termenele de 

execuție a lucrărilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederi Executie 

Buget initial 
2018 

18.330.000 
Venituri 
sectiunea de 
functionare 

14.357.898 
Cheltuieli 
sectiunea de 
functionare 

12.685.085 
Excedent 
functionare 

1.672.813 

din care 
excedent 2017 

6.469.772 
Venituri 
sectiunea de 
dezvoltare 

5.025.632 
Cheltuieli 
sectiunea de 
dezvoltare 

7.287.244 

Deficit dezvoltare 
(inseamna ca s-a 
folosit din 
excedentul anului 
precedent) 

-2.261.612 

Ultimul buget 
rectificat 
(18.12.2018) 

28.309.000 
Total venituri 
2018 

19.383.530 
Total venituri 
2018 

19.972.329 

Deficit exercitiul 
2018 (inseamna 
ca s-a folosit din 
excedentul anului 
precedent) 

-588.799 

            
Disponibil din 
excedentul anului 
2017 

6.469.772 

            
Total excedent 
2018 

5.880.973 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

CAPITOL II  

 STAREA COMUNITĂȚII 

În anul 2018 au venit pe lume în comunitatea noastră un număr de 127 copii 

dintre care 72 băieți și 55 Fetițe  În plus trebuie menționați și acei copii 

născuți în afara țării și care părinții vin și îi înregistrează ca români membrii 

ai comunității noastre. Numărul  lor 20. Băieți 13 Fetițe 7 Deci ne-am înmulțit 

cu 147 noi membrii ai comunității noastre.  

Am înregistrat un număr de 61 decese   și  au fost întemeiate 90 de noi familii, 

prin oficierea căsătoriilor  la Serviciul Stare Civilă a primăriei. 

Populația comunei a ajuns la un număr de 13 700 membrii cu domiciliul 

stabil în comună, în realitate numărul fiind mult mai mare, numeroși locuitori 

nefiind pe moment în notarea domiciliului la Serviciul nostru de evidența 

populației. 

 Considerăm starea comunității ca fiind bună unul dintre criteriile de 

aprecierea fiind și numărul de construcții noi și recepționate ca și case de 

locuit . Desigur și renovări de case construcții de anexe. Astfel : 

Nr. 
crt 

Denumirea obiectivelor de investitii Platit 

1 Modernizare iluminat sala sport 33.581 

2 Reabilitare iluminat baze sportive 63.484 

5 Pavaje noile zone de locuinte 432.882 

6 Extindere primarie 477.190 

7 Extindere drumuri noile zone de locuinte 575.121 

8 Reabilitare scurgere ape pluviale cartier Garii 20.230 

9 Modernizare cai accces str.Garii 491.825 

10 Extindere retea apa canal 363.664 

11 Extindere retea iluminat public  284.093 

12 Pista biciclete loc. Horia 325.584 

13 Iluminat treceri pietonale 206.584 

14 Reabilitare camin M-loc  263.390 

15 Imprejmuiri 147.715 

16 Asfaltare strazi 211.642 

17 Troite 18.900 

18 Extindere retea gaz 56.888 

19 
Cofinantare si consultanta accesare fonduri 
pt.proiecte 

931.608 

20 Amenajare parcuri si zone verzi 5.817 

21 
Lucrari de cadastru si topografie intravilan si 
extravilan 

83.300 

22 Centrala termica primarie 78.840 

23 Incarcator frontal 101.507 

24 Tractor rutier 160.644 

25 Dotari camine culturale FEADR 82.400 

26 Drumuri agricole 965.120 

27 Modernizare infrastructura de interes local 905.235 

  Total  7.287.244 



În anul 2018 au fost eliberate un număr de 409 autorizații de construire. 

Dintre care 181 case de locuit . Recepționate și date în folosință 149 ; în curs 

de construire 32.  

  Restul autorizațiilor de construire se referă la anexe, hale, adăugiri la 

imobile și foarte important branșamente la apă, gaz, canalizare.  Toate 

însemnând investiții ale locuitorilor comunei în confortul acestor familii.  

Pe total autorizații de construire au fost eliberate cu 74 mai multe față de anul 

precedent. 

Un alt criteriu al bunăstării îl reprezintă  numărul mare de mijloace de 

deplasare motorizate astfel: 

Mopede……………………………….…………………..499 

Autoturisme…………………………………………...…4356 

Autocare, Microbuze…………………………………….….6 

Autoutilitare sub 12 tone…………………………………485 

Autoutilitare peste 12 tone……………………………….228 

Tractoare…………………………………………………..90 

Remorci si semiremorci…………………………………..511 

Macarale…………………………………………………….4 

Bărci…………………………………………….…………..7  

Numărul acestora este în creștere în comparație cu anul precedent mai 

semnificativ la autoturisme cu 300 în plus;  autoutilitare peste 12 tone 

cu 37¸ remorci și semiremorci cu 57. În plus pe raza comunei noastre 

mai funcționează ca puncte de lucru un număr de cca 70 utilitare 

(TIR-uri) peste 12 tone.  

 

Nu în ultimul rând un important criteriu de constatare a bunăstării sunt 

societățile comerciale . Mai mari sau mai mici, ele aduc plus valoare 

membrilor comunității care le dețin și, administrează, venit la bugetul 

local și de aici îmbunătățirea permanentă a standardului de viață a 

oamenilor.  

Astfel avem:  

S.R.L –uri……………………………………………………1018; cu 

85 mai multe decât în 2017. 

P.F.A –uri……………………………………………………72; cu 17 

mai multe decât în anul 2017 

I.I Întreprinderi Individuale…………………………………74; cu 16 

mai  multe decât în 2017 



I.F Întreprinderi Familiale………………………………….4; una în 

minus față de 2017 

A.F Asociații Familiale…………………………………….6; două 

mai multe față de 2017. 

 Deci o creștere a activității de producție. Acest fapt în convingerea 

mea se datorează impozitul mult mai mic în comparație cu municipiul 

Arad. Aceasta este politica primarului și consilierilor săi. Mai bine 

primești impozit, de la mai mulți câte puțin, decât impozit mare de la 

puțini, situație în care la un impozit mare egal cu cel din Arad că ,,fug 

oamenii’’ și se preferă municipiul. 

CAPITOL III. 

INVĂȚĂMÂNT 

 Dacă mai vedem la TV, școli cu privata-n curte, dacă mai vedem 

fose septice care deversează și constituie la noi toate acestea sunt de 

domeniul trecutului de mulți ani Cel puțin douăzeci. Nu este o 

noutate că școlile noastre toate cele 8( opt) locații sunt la 

standardele europene. La fel de mulțumiți trebuie să fim de dascălii 

care activează și ne instruiesc copiii comunității pentru a deveni 

oameni. Numai cuvinte de mulțumire conducerii Școlii Gimnaziale, 

conducere cu care colaborăm excelent.  

CAPITOLUL IV 

TINERET ȘI SPORT 

Toate echipele noastre ne aduc bucurii și satisfacții. Le mulțumesc 

celor care se ocupă de sport pentru seriozitatea cu care se ocupă 

pentru performanțele pe care le obțin.  

Pentru că sportul la mulți dintre noi înseamnă fotbal am procedat la 

multiplicarea secțiilor clubului Glogovăț 2013 pentru ca tinerii 

noștri care nu iubesc neapărat fotbalul să aibă posibilitatea să 

practice și alte discipline sportive. Am propus și s-a aprobat în 

Consiliul Local înființarea de noi secții ca: Judo; lupte; Canotaj; 

Șah; Toate acestea au fost aprobate cu finanțare odată cu bugetul 

pe anul 2019 și urmează ca în cel mai scurt timp posibil să le dotăm 

să le finanțăm și să le punem în funcțiune. 

CAPITOL V 

CULTURĂ ȘI CULTE  

Cultura unui neam este aș putea spune unul din principalii piloni ai 

unei națiuni .ȘCOALA; CULTURA ȘI BISERICA; ARMATA 

SUNT PILONII EXISTENȚEI NAȚIEI NOASTRE. 



Dacă instruire în școală nu e, dacă credință și cultură nu e, dacă 

dragoste de țară și față de cei care o apără cu arma-n m,ână când e 

nevoie. Atunci nimic nu e. Am parafrazat un citat dar aceasta nu 

face decât să-i sporească valoarea. 

Am căutat să încurajez ți cultura și credința în Dumnezeu. 

Indiferent de cultul în care ne rugăm. Ne rugăm aceluiași 

Dumnezeu. Toți suntem ai LUI. Toți suntem creștini. 

Investiții în cultură. Se văd mai accentuat cele din căminele 

culturale. La Mândruloc cred că mândrulocanii sunt mulțumiți. Dar 

am investit și în excepționala materie umanăm care reprezintă 

bunul nostru cel mai de preț. Pe lângă casa de cultură a comunei 

activează un număr de peste 130 de copii, juniori, seniori la echipele 

de dansuri  O orchestră . Aceștia au fost la Chișinău cu ocazia 

sărbătoririi CENTENARULUI MARII UNIRI. Au fost în Grecia,în 

Macedonia, în Cehia. Întrebat odată un miliardar american cum de 

a ajuns așa bogat.,a spus printre altele Pentru că m-am știut face 

cunoscut. Produsele mele și pe mine. De aceea trimitem acești soli ai 

comunității noastre la festivaluri : Să fim cunoscuți ni, localitatea 

noastră și desigur să se cunoască tinerii între ei. Aceasta este 

cultura cunoașterea și propagarea culturii tale și la alții. 

Cârcotașilor le spun ,,Degeaba ne închidem într-o carapace precum 

o BROASCĂ ȚESTOASĂ. Nimeni nu ți-o dă deoparte să te vadă, 

dacă tu nu te prezinți. Și prezentarea să fie cu ce ai mai bun. 

Am sprijinit cultele după cum urmează. Precizez faptul că acolo 

unde s-a construit, sau reparat locașuri de cult s-a renovat interior și 

exterior. Sper cucernicii preoți și conducători ai tuturor cultelor 

religioase vor folosi de acum înainte banii cu folos și cu aplicarea 

strictă a literei și spiritului legii.  Sume alocate in 2018 Unitatilor de 

Cult Religioase ca sprijin financiar: 

Parohia Ortodoxa Romana Vladimirescu I…………….…… 1 500 lei; 

Parohia Ortodoxa Romana Vladimirescu II..……….……… 2 000 lei; 

 Parohia Ortodoxa Romana Horia ………….……………… 36 500 lei; 

Parohia Ortodoxa Mândruloc  ……..………………………… 21 200 lei; 

Parohia Ortodoxa Cicir ……………….....…………………… 1 200 lei; 

Biserica Greco Catolica Vladimire……..….………….……… 4 000 lei; 

Biserica Penticostala Emanuel Vlad.…………………………. 1 000 lei; 

Biserica Creștina Baptista ,,Sfânta Treime’’ Vlad……..……. 3 000 lei; 

Biserica Penticostala Horia ………..…………………..……… 4 700 lei; 

Biserica Penticostala Mândruloc..……………..……….…….… 6 400 lei; 



Biserica Creștina Baptista Cicir ……………………………..… 1 000 lei; 

Parohia Romano Catolica Vladimirescu ………..…………..… 1 000 lei; 

Biserica Creștina Baptista “Nădejdea” Horia...……………..… 1 000 lei; 

 

Total ………………………………………………………… 84 500 lei.  

Parohia Horia a schimbat pardoseala și încălzirea în biserică deci a 

cheltuit pe locașul de cult 

Parohia Mândruloc a amenajat o parcare asfaltată în curtea bisericii  

Parohia Greco-Catolică Vladimirescu renovează exteriorul bisericii. 

Doresc să reamintesc tuturor  procentul credincioșilor  fiecărui cult 

Poate ar fi un criteriu în vederea stabilirii banilor pentru acoperirea 

necesităților. 
                          --ORTODOCȘI………………………76,0 % 

                         -- PENTICOSTALI…………………...12,0   % 

                         -- ROMANO-CATOLICI………………6,0   % 

                         -- BAPTIȘTI…………………………….4,0   % 

                         -- GRECO-CATOLICI………….............0,47 %   

                        -- ALTE CULTE………………………...1,53% 

Calculul a fost făcut la o populație de 13 600 locuitori.  

 

CAPITOL VI  

PROTECȚIE SOCIALĂ 

Trebuie să se cunoască faptul că administrația nu a uitat nici o clipă 

de cei care au nevoie de atenția noastră. 

Astfel : 

-35 persoane beneficiază de prevederile legii 416 privind venitul 

minim garantat. Apte de muncă sunt numai 8. Restul cu8 scutiri 

medicale. 

-- Un număr de 45 de familii sunt beneficiare de alocații de 

susținerea familiei respectiv familie unde numai un membru de 

familie are un venit sub 530 lei. 

--- 5 familii beneficiază de acordarea tichetelor sociale pentru copii 

în valoare de 50 lei  

--- Pe raza comunei noastre există 400 persoane cu dizabilități din 

care 120 sunt încadrate cu grad de handicap grav cu asistent 

personal cu salariu sau însoțitor cu indemnizație. 

----Dintre aceștia la 46 persoane se plătește salarul minim pe 

economie iar 74 persoane primesc o indemnizație egală cu salarul 

minim pe economie. 



----La nivel de comună 200 persoane vârstnice cu pensia sub 800 lei 

primesc două drumuri dus –întors în fiecare lună pe mijloacele de 

transport în comun Vladimirescu Arad indiferent dacă acesta este 

tramvai sau autobuz. 

----Întocmim și eliberăm actele monitorizăm fiecare copil a cărui 

părinți se află în străinătate întocmind o fișă pentru fiecare. 

Numărul acestor copii 45.  

Toate acestea le prestăm pentru persoanele care au nevoie 

CAPITOLUL VII 
GESTIIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI  

VALOAREA PATRIMONIULUI COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

 

                                                        

Patrimoniul comunei Vladimirescu este așa cum se vede din 

cifrele de mai jos. Este mare. Foarte mare.  

          DACĂ ȘTIM SĂ-L SPORIM PRECUM TALANȚII DIN 

PILDA  BIBLIEI VA CREȘTE ȘI VOM BENEFICIA TOȚI.  

          DACĂ VOM VEDEA NUMAI ÎN INTERES PROPRIU SE 

VA DIMINUA ȘI  CEI PUȚINI VOR BENEFICIA, IAR CEI 

MULȚI VOR AVEA DE PIERDUT.   

         DRAGII MEI ARĂTAȚI CĂ VĂ PASĂ.   

 

Mijloace fixe total:    257,766,224.16 lei 

Obiecte de inventar:  2,492,966.35 lei 

 

Active fixe corporale           191,661.02  

Alte active necorporale           485,625.18  

Imobilizări necorporale        1,693,594.37  

TOTAL:       2,370,880.57  

Drumuri asfaltate 35,800,883.52 

Drumuri pietruite 12,024,243.76 

Iluminatul public 3,257,562.90 

Rețeaua apa 7,281,605.01 

Rețeaua canalizare 16,262,594.39 

Trotuare 9,755,164.69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul Comunei Crișan Ioan. 

TOTAL: 84,382,054.27 

Concesiuni - 145 contracte 906,871.60 

Chirii terenuri- 46 contracte 75,225.96 

Chirii spații - 37 contracte 53,116.36 

Arende - 25 contracte 12,416.00 

TOTAL: 1,047,629.92 

CASĂRI 
 

Valoarea casărilor în anul 2018   

Mijloace Fixe 236,246.79 

Obiecte de inventar 91,419.24 

TOTAL: 327,666.03 

Valoarea intrărilor în anul 2018   

Mijloace fixe 8,160,061.48 

Obiecte de inventar 969,946.66 

TOTAL: 9,130,008.14 

    

Valoarea a patrimoniului comunei Vladimirescu este de :   

Mijloace fixe . 257,766,224.16 

Obiecte de inventar  2,492,966.35  

TOTAL: 260,259,190.51 

    

Clădiri 33,445,296.50 

Terenuri (Cicir, Horia, M-loc și Vladimirescu) 102,082,079.63 

Terenuri Vladimirescu Noile zone de locuințe 6,074,804.32 

Canalizare Cartier Via Carmina 1,876,816.17 

Construcții 54,257,610.36 

Parcuri și zone verzi 2,208,378.96 

Custodie       1,331,608.30  

Echipamente          169,597.34  

Echipamente tehnologice        2,165,719.76  

Mobilier, aparatură birotică, alte active fixe corporale          131,207.29  

TOTAL: 203,743,118.63 

TOTAL:   260,259,190.51  

    

DIFERENȚA ÎN –PLUS FAȚĂ DE 2017 8,915,030.28 


