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RAPORT
Privind gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat
al comunei Vorona pe anul 2019
În atribuţiile ce revin Consiliului Local ca autoritate a administraţiei publice locale,
un loc important îl ocupă administrarea bunurilor unităţii administrativ – teritoriale,
despre care primarul are obligaţia de a informa Consiliul Local anual, printr-un raport.
În conformitate cu prevederile OUG nr.57 din 03.07.2019, art.155, alin.3 lit. a,
prezentăm raportul privind gestionarea bunurilor aparţinând comunei Vorona, pe anul
2019.
Resursele materiale şi financiare de care dispune instituţia au fost utilizate și
gestionate conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, în interesul colectivităţii
locale, corelat cu priorităţile stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială ale
unităţii administrativ teritoriale, cu respectarea prevederilor legale incidente.
Managementul financiar al bugetului local este constituit pe cei doi piloni –
veniturile şi cheltuielile publice.
Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de care dispune instituția şi nevoile
comunităţii, a implicat un control riguros atât al veniturilor bugetului local, prin urmărirea
atingerii gradului prognozat de încasare, cât şi al gestionării eficiente a resurselor prin
diminuarea cheltuielilor publice.
Sinteza bugetului pe surse de finanţare și raportarea cheltuielilor se prezintă
astfel:
Veniturile realizate la bugetul pentru anul 2019 au fost de 13.985.365 lei, astfel:
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1.872.607 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor 702.985 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 8.085.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri 110.000 lei;

- Venituri din taxe şi impozite locale 1.584.198 lei;
- Planuri si regulamente de urbanism 48.653 lei;
- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 33.120 lei;
- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 414.252 lei ;
- Finanţarea PNDL lei 1.134.550 lei.
Cheltuielile bugetului pentru anul 2019 au fost de 11.246.367 lei si se prezintă astfel:
-

cheltuieli de personal 4.702.424 lei;

-

bunuri si servicii 2442.925 lei;

-

dobanzi 412.334 lei;

-

asistenta sociala 507.514 lei;

-

alte cheltuieli ( burse, sustinere culte) 155.850 lei;

-

cheltuieli de capital 2.112.595 lei;

-

rambursari credite 938.305 lei.
În anul 2019 s-au derulat o serie de contracte încheiate atât în cursul anului, cât

şi în anii precedenţi, după cum urmează:
Contracte încheiate în anul 2019:
➢ Asfaltare DC 55G ( DC386+DS316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona, judetul
Botosani;
➢ Lucrari de extindere electrica de joasa tensiune Maldarasti pe o distanta de 300
ml comuna Vorona, judetul Botosani;
➢ Servicii redisign si reconstructie site web comunavorona.ro si centrulde
informareturisticavorona.ro;
➢ Servicii de elaborare studiu de fezabilitate ( ridicare topografica vizata OCPI,
expertiza tehnica si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform
certificat urbanism), studiu geotehnic pentru investitia Reabilitare DC 55A de la km
20+100 localitatea Joldesti;
➢ Servicii colectare date si intocmire nomenclator stradal in UAT Vorona, judetul
Botosani;
➢ Servicii de proiectare si intocmire documentatii si obtinere avize/acorduri si
furnizare Sistem de supraveghere in comuna Vorona, judetul Botosani;
➢ Reactualizare Plan urbanistic general si Regulament Local de urbanism al
comunei Vorona;
➢

Lucrari de intretinere a drumurilor comunale, furnizare produse de balastiera si

reprofilare cu autogreder, achizitionare antiderapant drumuri comunale;

➢

Confectionat suport lampi, montat pe stalpi, lucrari de intretinere si modernizare

retea de iluminat public pe raza comunei Vorona, judetul Botosani;
➢ Achizitii lemne de foc pentru Primaria Comunei Vorona, Centru de zi Speranta
Vorona Mare, Centru de informare turistica Vorona, Camin Cultural, Biblioteca
comunala si Sala Sport Comuna Vorona;
➢ Service centrale termice Primaria Vorona, Sala Sport Vorona, Centru de
Informare Turistica, Camin Cultural, Biblioteca comunala si Centru de zi Speranta
Vorona Mare;
➢ Instruire grup fanfara traditionala, comuna Vorona;
➢ Instruire Ansamblu Folcloric Codruletul al comunei Vorona;
➢ Executie lucrari suplimentare PSI pentru sediul Primariei comunei Vorona in
vederea obtinerii autorizatiei securitate la incendiu;
➢ Asigurarea unei gustari pentru copiii de la Centru de zi „Speranta” Vorona Mare;
➢ Asigurarea serviciului de paza in comuna Vorona, jud.Botosani;
➢ Realizare de materiale documentare si de promovare a comunei Vorona si a
evenimentelor organizate in comuna Investiţii publice, lucrări de întreţinere şi reparaţii
În cursul anului 2019, au fost executate o serie de investiţii noi şi s-au continuat
lucrări începute în anii precedenţi, după cum urmează:
-

Lucrari in cadrul obiectivului de investitii Sistem de alimentare cu apa

comunelor Vorona si Tudora, judetul Botosani;
- Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani;
- Reabilitare si modernizare Sc.Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Vorona,
comuna Vorona;
- Aductiune de gaze naturale in comuna Vorona, judetul Botosani, realizare
studiu de fezabilitate pt.obiectivul Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna
Vorona;
- Lucrări de întreţinere a drumurilor comunale şi a retelei de iluminat public;
- Servicii de dirigintie de santier pentru proiectele: Cabinete medicale in localitatea
Poiana, comuna Vorona, Reabilitare si modernizare Sc.Gimnaziala Alexandru Ioan
Cuza Vorona, comuna Vorona lucrari de imprejmuire Gradinita Icuseni Vale.

Achiziţii de bunuri:
-

autoturism Dacia Duster;
1 generator;
1 costume de protectie pentru pompieri;

-

3 stingatoare PSI – Primarie, ;

-

1 imprimanta Multifunctionala HP Deskjet;

-

2 monitoare;

-

Tensiometru, stetoscop, cantar pentru copii, glucometru si Trusa medicala de urgenta
pentru asistentii comunitari din cadrul Primariei Vorona;

-

lampi pentru iluminatul public de pe raza comunei Vorona – aparate de iluminat
criotek;

-

Bannere iluminat festiv;

-

plase porti mini fotbal Sala Sport Vorona;

-

catrinta dama Camin Cultural (14 bucati);

-

12 cosuri de gunoi stradale;
- Materiale necesare desfasurarii activitatii de gospodarire comunala in conditii optime
(lopeti, roabe, manusi de lucru, materiale de curatenie si intretinere - Centru Zi, Centru
Informare Turistica, Centru Cultural, Sala Sport, Primarie, anvelope autocamion,
buldoexcavator, Dacia Logan, piese de schimb auto, carburant ), alte materiale
necesare desfasurarii activitatilor in conditii optime ( ulei drujba, lant drujba, fir cositori,
piese de schimb cositori si drujbe).
- Imprimate si furnituri de birou ( cartuse imprimanta, cilindru Xerox, anchete sociale,
registre secretariat, documente cumulative, condici prezenta, registre casa, cereri
pt.anchete sociale, dosare carton, docare PVC, pixuri, CD-uri, bibilorafturi, plicuri, lipici,
capse, agrafe birou, hartie xerox, geanta casier, atestate de producator, carnete de
comercializare);

-

reviste de specialitate;

-

Asigurare membri echipa Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta, asigurari
auto.

In anul 2019 ratele si dobanzile aferente imprumuturilor contractate de Comuna
Vorona de la Ministerul Finantelor Publice au fost achitate in termen, s-au efectuat
cheltuieli pentru sustinerea echipei de fotbal din comuna, a fost acordat sprijin financiar
tuturor parohiilor din comuna, s-au efectuat demersuri pentru sustinerea unor persoane
defavorizate prin internarea lor in Caminul Trusesti prin contributii banesti lunare, s-au
acordat fonduri pentru plata navetei cadrelor didactice si achitarea drepturilor salariale
asistentilor personali (57 persoane) si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav
(27 persoane).
Veniturile realizate din concesiuni, închirieri în anul 2019 au fost în sumă de
403.522,62 lei.

Prin dispoziţia primarului nr. 477/29.11.2019 a fost numită Comisia de
inventariere, în vederea inventarierii bunurilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniului
Consiliului Local Vorona. Inventarierea a avut ca scop stabilirea situaţiei reale a
patrimoniului fiecarei unităţi cuprinzând toate elementele patrimoniale, precum şi
bunurile deţinute, în vederea întocmirii bilanţului contabil, efectuându-se în perioada
2.12.2019 – 27.12.2019. Constatările au fost consemnate într-un proces verbal, pe baza
listelor de inventariere, întocmite de comisie la toate unităţile şi gestiunile din subordinea
Consiliului Local.
Valoarea totala a patrimoniului comunei Vorona la data de 30.12.2019
este de 84.581.000,91 lei dupa cum urmeaza:
1. Mijloace fixe apartinand domeniului public in valoare de 54.506.421,20 lei, din
care:
- Teren proprietate publica in valoare de 925.553,66 lei;
- alte mijloace fixe apartinand domeniului public in valoare de
53.580.867,54 lei.

2. Mijloace fixe apartinand domeniului privat in valoare de 6.755.133,67 lei.
- Teren proprietate privata: pasuni - 782.22 ha cu o valoare de
1.564.438,20 lei si teren CC +A - 22.34 ha cu o valoare de 2.057.585,05 lei;
- constructii proprietate privata in valoare de 1.437.301,89 lei
- alte mijloace fixe apartinand domeniului privat in valoare de 1.300.006,83
lei;
- active fixe necorporale in valoare de 112.792,03 lei;
- active fixe corporale in curs de executie in valoare de 23.254.848.52 lei;
3. Obiecte de inventar total in valoare 177.196,92 lei.
4. Materiale in stoc in valoare de 21.351,94 lei.
5. Bonuri valorice 715 buc in valoare de 35.750,00 lei.
6. Motorina in stoc 313,89 litri in valoare de 1.779,75 lei
7. Benzina in stoc 33,22 litri cu o valoare de 182,05 lei.
8. Combustibil (lemne de foc) 150 tone in valoare de 65.776 lei si 29 mc in
valoare de 9.990 lei.
9. Bilete piata si alte valori(timbre postale si tichete de gradinita) in stoc in
valoare de 29.001,60 lei.
10. Medicamente si materiale sanitare cabinete scolare in stoc in valoare de
2.808,91 lei.

A. Primaria Vorona :

- mijloace fixe in suma 292.162,25 lei;
- obiecte de inventar in suma 131.610,20 lei;
- materiale in stoc in valoare de 20.331,94 lei;
- bonuri valorice in stoc 715 buc in valoare de 35.750 lei;
- motorina in stoc 313,89 litri in valoare de 1.779,75 lei;
- benzina in stoc 33,22 litri cu o valoare de 182.05 lei
- combustibil (lemne de foc) 150 tone in valoare de 65.776 lei si 29 mc in
valoare de 9.990 lei;
- bilete de piata si alte valori(timbre postale si tichete de gradinita) in stoc
in valoare totala de 29.001,60 lei.
- pasune comunala suprafata de 782,22 ha cu o valoare de 1.564.438,20 lei;
- teren privat (CC +A) – 22,34 ha cu o valoare de 2.057.585,05 lei;
- constructii proprietate privata in valoare de 1.437.301,89 lei;
- active fixe necorporale in valoare de 99.456,08 lei;
- active fixe corporale in curs de executie in valoare de 23.254.848,52 lei;
- alte mijloace fixe apartinand domeniului privat in valoare de 1.002.118,94
lei.

B. Biblioteca comunala
- fond bibliotecar 8065 volume cu o valoare de 4.904,08 lei
- obiecte de inventar in valoare de 1.783,23 lei

C. Camin cultural
- mijloace fixe in suma de 1.606,50 lei
- obiecte de inventar in suma de 29.445,01 lei

D. Centrul de zi Speranta
- mijloace fixe in valoare de 2.210,42 lei
- obiecte inventar in valoare de 5005,52 lei

E. Centrul de Informare Turistica
- mijloace fixe in valoare de 1.908,72 lei
- obiecte inventar in valoare de 5.122,46 lei
- materiale consumabile in valoare de 1.020,00 lei
- active fixe necorporale in valoare de 13.335,95 lei
F. Proiect – Sprijinirea copiilor invizibili (UNICEF)

- obiecte de inventar in valoare de 878,25 lei

G. Asistenta comunitara
- obiecte de inventar in valoare de 1.134,09 lei

H. Cabinete medicale scolare
- obiecte de inventar in valoare de 1.084,07 lei;
- medicamente si materiale sanitare in stoc in valoare de 2.808,91 lei.

In anul 2019, gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei
Vorona, s-a realizat in mod corespunzator si legal, asigurandu-se prin aparatul de
specialitate din cadrul Primariei Vorona, administrarea si pastrarea corespunzatoare a
acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primar,
Prof. Aurel Ştefan

