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Societatea Comercială PRODALCOM SA 
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Asfaltare Drum Vorona Mare 

Asfaltare Drum Poiana - Icușeni 

Sistemul de alimentare cu apă a comunelor Vorona și Tudora 
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Misiunea Primăriei Vorona: 

Să asigure servicii de calitate prin care să determine creșterea calității vieții în toate satele 

comunei, a prosperității tuturor cetățenilor și a mândriei lor că locuiesc pe sfintele meleaguri 

eminesciene de la Vorona. 

Vorona – scurtă prezentare a localității 

Atestată documentar din 7 ianuarie 1403, comuna Vorona – străveche vatră de cultură și 

civilizație din zona de interferență a Bucovinei istorice cu ținutul Botoșaniului, este așezată în 

partea de sud-vest a județului, la 20 km de Botoșani; la 10 km de cea mai apropiată stație de 

cale ferată – Liteni, la 40 km de Suceava și cam tot atâția față de Fălticeni.  

Situată între valea Siretului și colinele domoale din apropierea Dealului Mare, cu așezări 

pitorești risipite sub poale de codrii seculari, în care dăinuie de veacuri o străveche mănăstire, 

Vorona este una dintre cele mai frumoase și mai mari localități din județul Botoșani și are o 

suprafață de 8244 ha și o populație de 7500 locuitori. 

La Nord Vorona se învecinează cu comuna Corni, la Est cu Cristești, la Sud cu Tudora și la 

Vest cu comunele Liteni și Fântânele din Județul Suceava. 

Structura administrativă a comunei a suferit modificări în timp, dar în prezent cuprinde 6 

(șase) sate mari: 

1. Satul Vorona, grupează Vorona Nouă, Chiscovata și Vorona Centru, unde se află Primăria 

comunei; 

2. Satul Vorona Teodoru grupează două vechi cătune: Pancu și Dobrovolschi; 

3. Satul Vorona Mare, situat în partea de sud, la o distanță de 4-5 km de centru comunei; 

4. Satul Joldești, situat în partea de vest, la 7 km față de centrul comunei 

5. Satul Icușeni, situat în partea de Nord-vest la 5-7 km față de Vorona Centru 

6. Satul Poiana, situat în partea de nord, la 3 km de centrul comunei.  

In  anul  în 2018, comuna Vorona a împlinit 50 de ani de funcționare în această structură 

administrativă și acțiunile organizate de administratia  locală  au  pus în evidență dezvoltarea 

pe care a înregistrat-o Vorona în acești ani.  

Comuna Vorona este înfrățită cu două localități din Franța: Aurillac și Arpajon sur Cère, 

cu comunele  Scumpia - Fălești ,  Căpriana  Strășeni –  si  Cubolta Sangerei  din Republica 

Moldova, cu comuna Mahala –Cernauti din Ucraina si   comuna Gadzin-Han din Republica 

Serbia.  

În patru ani la rând comuna Vorona a obținut titlul de ”Sat Cultural al României”, 

situându-se prin punctajul realizat pe primele locuri în cadrul competiției naționale organizate 

de Asociația  ”Cele mai frumoase sate din România”, din care și Vorona face parte.  

 



 

 

RAPORT ANUAL AL PRIMARULUI 

PRIVIND STAREA DE DEZVOLTARE ECONOMICA, SOCIALA SI CULTURALA A 

COMUNEI VORONA IN ANUL 2019 

 

 

Pe toata durata anului 2019, preocuparea permanenta a primarului si a intregii 

administratii locale din comuna Vorona, a fost sa asigure realizarea unor obiective majore: 

 - sa initieze si sa deruleze proiecte prin care sa asigure realizarea obiectivelor din 

Strategia de dezvoltare durabila a localitatii, in scopul cresterii gradului de confort civic pentru 

toti cetatenii; 

 - sa asigure cresterea eficientei serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, in 

rezolvarea problemelor privind administrarea corespunzatoare a comunei si rezolvarea 

solicitarilor cetatenilor; 

 - sa asigure respectarea principiilor legalitatii si transparentei decizionale in 

administrarea patrimoniului public si privat al comunei si in gestionarea bugetului local 

 - sa asigure un climat optim de lucru in primarie si in institutiile pe care le coordoneaza 

si o atmosfera civilizata, de liniste si ordine publica pentru cetatenii din toate satele comunei; 

 - sa intretina si sa sprijine mentinerea unei vieti sociale, culturale si sportive bogate, in 

acord cu conditiile specifice  din toate satele comunei si cu interesele diferitelor categorii de 

cetateni. 

    Si in anul 2019 primaria a continuat sa fie un factor activ in sprijinirea dezvoltarii 

economice a comunei si in intarirea coeziunii sociale dintre toate categoriile de cetateni. 

   In spiritul transparentei si a obligatiilor legale care reies din Legea administratiei 

publice, prezentam succint cele mai semnificative aspecte ale dezvoltarii economico-sociale si 

culturale ale comunei Vorona, la sfarsitul anului 2019. 

 

1. In domeniul economic si al investitiilor, activitatea a fost marcata de criza economica 

care continua sa afecteze economia mondiala si de masurile de stabilizare si de reluare a 

dezvoltarii la nivel national adoptate de Guvernul Romaniei. 

Au continuat sa desfasoare activitati in comuna peste 50 de agenti economici, care 

intereseaza pe cetateni. 

Din pacate, dinamica vietii economice este inca redusa datorita fiscalitatii mari si lipsei de 

capital, deși la nivel național economia României a înregistrat un ritm important de dezvoltare. 

Nu au mai aparut agenti economici noi, iar alte societati si-au restructurat mult activitatea 

ramanand cu un numar redus de lucratori. 

Desi investitii mari nu au apărut nici in 2019, la Vorona prin obtinerea unor fonduri 

europene si guvernamentale, prin administrarea chibzuita a bugetului local am reusit sa 

continuam proiecte in derulare de mai multi ani, importante pentru dezvoltarea localitatii 

noastre, am pregătit  și am  început proiecte noi:  

a) S-au făcut mari eforturi pentru refacerea  documentației tehnice pentru 

reautorizarea proiectului inițial de apă pentru Vorona și Tudora, pentru 

prezentarea ei la Ministerul Dezvoltării în vederea reavizării. În același timp s-a 

continuat efortul pentru obținerea avizelor pentru autorizarea restului de 

executat, cu modificările de traseu la Bucecea. 

b) Din păcate la sfârșitul anului 2018, constructorul SC TEHNIC ASIST s-a declarat în 

insolvență, împiedicând finalizarea proiectului.  A fost nevoie de alte eforturi 
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pentru  reinventarierea restului de executat pentru organizarea unei noi proceduri 

de licitatie;Important este ca s-a contractat restul de executat si sunt toate  

premizele sa se finalizeze proiectul  in acest an -2020. 

c)  S-au întreprins  măsuri pentru remedierea defecțiunilor apărute la sistemele de 

utilități, la Campusul Scolar s-a refacut hidroizolatia la acoperisul cantinei, s-a 

deschis  acțiune în instanță pentru obținerea compensării contravalorii nerealizate 

din garanția de bună execuție.  

d) S-au întreprins demersurile necesare pentru pregătirea documentațiilor în 

vederea implementării proiectelor de investiții aprobate pentru finanțare prin 

PNDL 2: Școala Alexandru Ioan Cuza Vorona, Școala Petru Rareș Vorona, Școala 

Alexandru cel Bun Icușeni – localul vechi, Grădinița Teodoru, Cabinete medicale 

Poiana;  Dintre toate  Scoala Al.I.Cuza  este aproape  finalizata . Cabinetele medicale 

au fost  abandonate  de constructor si trebuie reluata procedura de achizitie ; 

e) S-au pregatit conditiile pentru achizitia unui tractor cu tocator  pentru spatiile 

verzi  din comuna printr-un proiect prin ”G.A.L. Valea Siretului de Sus” ;  

f) S-au reluat demersurile și s-au obținut finanțare prin PNDL și pentru proiectul de 

asfaltare a drumului comunal Poiana – Icușeni. Suntem în prezent la  executarea 

lucrarilor de modernizare .  

g) S-a depus  documentatia pentru infiintarea unui Sistem  de alimentare  cu gaze 

naturale pe F.D.I. la Ministerul Dezvoltarii . Datorita schimbarilor   privind 

aprobarea acestui tip de proiect s-a reluat activitatea de refacere a  documentatiei 

conform cu noile cerinte ale Transgaz si ale Ministerului Dezvoltarii. 

h) S-au întreprins demersurile necesare pe toată durata anului 2019 pentru 

realizarea unor investiții din bugetul local. S-a reușit finalizarea extinderii rețelei 

de iluminat între Măldărăști și Joldești.  

i) S-au făcut demersuri și s-au obținut finanțări pentru lucrări importante la 

Mănăstirea Vorona, la Mănăstirea Sihăstria Vorona, la biserica Vorona Mare .  

j) În aceșai timp s-au făcut demersuri insistente pe lângă autoritățile județene până 

s-a obținut reabilitarea în condiții calitative deosebite a drumului județean 208 H 

, ceea ce a dus la îmbunătățirea radicală a condițiilor de circulație și a scutit pe 

locuitori de iadul suportat vreme de doi ani.  

k) S-au întreprins măsurile necesare pentru a se asigura condițiile în vederea 

realizării sistemului de canalizare  prin proiectul județean, care din păcate s-a 

blocat datorită rezilierii contratului de către constructor si a necesitatii de a se 

organiza o noua procedura  pentru contractarea  restului de executat. 

In acelasi timp eforturi deosebite s-au depus si in domeniul privat pentru 

dezvoltarea si modernizarea unor obiective economice importante. 

Si Prodalcom si Stas Mobila  si Crescendo au inregistrat succese deosebite din acest 

punct de vedere. 

 

 Se desprinde din cele prezentate că și în anul 2019 s-au depus eforturi mari în domeniul 

investițiilor pentru pregătirea și derularea proiectelor și cu toate dificultățile specifice etapei 

pe care o parcurgem în comuna Vorona s-au definitivat, s-au continuat și s-au pregătit investiții 

de mare importanță pentru dezvoltarea durabilă a localității.  
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 Investițiile realizate au schimbat în bine înfățișarea comunei și creează perspective 

importante pentru dezvoltarea în viitor a localității noastre.  

 

    2.In domeniul agriculturii – prin compartimentul cadastru si fond funciar, pe parcursul 

anului 2019 s-a continuat efortul de clarificare a ultimelor cereri de refacere a proprietății de 

la Legea 247/2005, și la Legea 231 / 2018 a restanțelor de la celelalte legi ale Fondului Funciar 

și soluționarea litigiilor numeroase generate de modul defectuos de aplicare a legilor privind 

refacerea proprietății în comuna Vorona. 

- S-au discutat în Comisia Comunală de Fond Funciar peste 60 cereri și s-au dat 
răspunsuri legale cetățenilor; 
- S-au efectuat peste 25 de măsurători în intravilanul sau extravilanul comunei; 

- S-au întocmit 44 de documentații pentru corectare sau emitere de titluri de 
proprietate; 
- S-au întocmit 78  documentații la Legea 231 / 2018, din care s-au realizat până în 
prezent 25 dosare.  
- S-au pregătit și înaintat documentații și puncte de vedere la instanțele care judecă 
probleme de proprietate ale cetățenilor din comună, în peste 22 cazuri.  
- S-au întocmit 30 de dosare privind oferte de vânzare a terenurilor din 

extravilanul comunei Vorona conform Legii 17/2014 privind vânzarea-cumpărarea 
terenurilor agricole situate în extravilan; 
 
- Ramin nesolutionate inca 34 cereri privind refacerea proprietatii  depuse la 

Legea 247/2005 la  alte legi.; 
O problema deosebita o constituie restituirea proprietatilor prin sentinte civile. Pina in 
prezent, s-au refacut demersuri pentru punerea in aplicare a sentintelor obtinute de 
parohiile Vorona Teodoru si Joldesti, urmind ca in perioada urmatoare sa se rezolve si 
pentru parohiile Icuseni,Poiana si Vorona Mare. 
Pe parcursul anului 2019, s-a incercat reluarea lucrarilor pentru cadastrul general , dar, 
din pacate , nu s-a gasit un specialist cu care sa se incheie un contract. 
Si in anul 2019 s-au organizat diferite intilniri si discutii in domeniul agriculturii, dupa 

cum urmeaza: 
- pentru informarea fermierilor cu probleme privind PAC au fost  organizate doua sesiuni 

de cursuri in cadrul proiectului cu titlul”Formare si competente pentru fermierii din judetul 

Botosani” finantat prin PNDR 2014-2020  in cadrul carora au obtinut atestat de participare 

peste 40 de fermieri din comuna Vorona. 

- intalniri cu reprezentanti ai institutiilor de specialitate de la nivel judetean pe probleme 

privind subventiile in agricultura, posibilitati de intocmire de proiecte pentru obtinerea de 

finantari pe fonduri europene in fermele de semisubzistenta, posibilitatea de a beneficia de 

renta viagera; 

- intalniri si dezbateri pe probleme de asociere, de formare de grupuri de proprietari 

pentru exploatarea mai eficienta a terenului si pentru valorificarea in conditii mai bune a 

produselor. 

Tot pentru sprijinul proprietarilor in domeniul cresterii animalelor , s-au facut eforturi 

deosebite si in anul 2019, dupa cum urmeaza: 
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- sa se asigure o mai buna administrare a izlazurilor comunale (organizarea pasunatului, 

curatire, aplicare de ingrasaminte, etc) 

-  sa se amenajeze adapatori  si drumuri de acces pietruite la toate izlazurile 

- sa se apere atat proprietatile cetatenilor cat si cea obsteasca a comunei impotriva celor 

ce nu respecta regulile si conditiile de pasunat legale. 

S-au făcut eforturi deosebite pentru asigurarea apei pe pășune în perioada de secetă 

prelungită, prin construirea de fântâni, prin transportul apei cu autospecialele ISU sau cu 

camionul primăriei.  

Mari eforturi s-au facut pentru aplicarea noii legislatii privind administrarea pasunilor si 

depunerea cererilor de subventii pentru pasune. 

   

 S-a insistat mult pentru determinarea unui numar cat mai mare fermieri, pentru 

intocmirea si depunerea de proiecte pe Axa Leader in cadrul Grupului de Actiune Locala G.A.L 

,,Valea Siretului de sus’’ , grup care isi desfasoara activitatea in comuna noastră.  

  

   3. In domeniul aprovizionarii - cu produse alimentare si de stricta necesitate 

activitatea s-a desfasurat si in anul 2019  prin reteaua de magazine a Consumcoopului(atat cat 

a mai ramas din ea) prin Complexul Crescendo, prin Magazinele SC Aurora SA si a celorlalti mici 

comercianti privati. Aprovizionarea cu produse de uz casnic si cu materiale de constructii s-a 

realizat in conditii satisfacatoare prin SC METAXA si Depozitul en gros ,,Craciun”’ si prin piata 

comunala saptamanala, din ziua de marti. 

 Și în anul 2019 in localul in care a functionat centrala telefonica a desfășurat activitate 

Fitofarmacia care aprovizioneaza cetatenii cu seminte si cu produse fitosanitare. 

Aprovizionarea cu medicamente pentru oameni și pentru animale se realizează în condiții 

bune prin farmacia umană și cea veterinară.  

Pentru organizarea de evenimente nunți, botezuri funcționează în condiții deosebite sălile 

de la SC AURORA SRL și SC CRESCENDO COM SRL. 

Aparitia unor noi mici magazine , a unor baruri noi reflecta efortul de apropiere de nevoile 

cetateanului. 

     4.In domeniul celorlalte servicii –nu s-au inregistrat modificari deosebite in anul 

2019. 

     Serviciul de posta se asigura in continuare prin Oficiul Postal din centrul comunei si 

prin cel din satul Joldesti, dar activitatea s-a diminuat mult. 

     Restructurarile de personal din acest domeniu a determinat nemultumiri in randul 

cetatenilor datorita faptului ca factorii postali nu se deplaseaza in punctele indepartate din 

comuna si persoane in varsta sau bolnave trebuie sa se deplaseze la Oficiul postal pentru 

ridicarea pensiei sau a corespondentei. 

    Serviciul de telefonie se asigura corespunzator atat prin telefonia fixa cat si prin cea 

mobila. 

    Reteaua de cablu, internet si telefonie si-a schimbat proprietarul –AKTA- dar calitatea 

serviciilor nu s-a modificat mult. Posoibilitati de obtinere  exista si nu sunt probleme deosebite 

din acest punct de vedere. 
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    Functioneaza in comuna in conditii satisfacatoare o farmacie umană si un cabinet 

stomatologic, o farmacie veterinară, o agentie CEC  si o filiala a Cooperativei de Credit Tudora, 

o statie PECO si o vulcanizare care rezolva probleme importante de deservire a populatiei. 

    Ramanem in continuare deficitari in ceea ce priveste serviciile de frizerie si coafura, de 

reparatii pentru aparatura electrocasnica, de cadastru si de notariat. Speram sa-si gaseasca 

rezolvare pana la urma si aceste servicii chiar daca etapa pe care o parcurgem este  grea, având 

in vedere eforturile pentru combaterea evaziunii fiscale si refluxul economic determinat  de 

pandemia cu care ne confruntam.  

 

     5.In domeniul administratiei publice: s-au facut eforturi si in 2019 pentru o mai  

buna comunicare cu cetatenii, pentru rezolvarea cu promptitudine a tuturor cererilor si 

reclamatiilor, pentru transparenta si legalitate in toate deciziile si hotararile adoptate si pentru 

efectuarea lucrarilor de evidenta la timp si de calitate. 

  

a) La registrul agricol : 

S-a  completat evidenta proprietatii si a utilizarii acesteia pe baza declartiei pe propria 

raspundere prin deplasarea pe teren la domiciliul fiecarui proprietar.  

- S-a realizat înscrierea datelor statistice din registrul agricol in format electronic în 

procent de 100%. 

Controlul efectuat pe linia completării R.A. a apreciat pozitiv modul de realizare a acestor 
atribuții, dar a lăsat și o serie de recomandări.  

În anul 2019 s-au eliberat un număr mare de documente cetățenilor pentru diverse probleme, 

în condiții civilizate pentru a evita aglomerarea și așteptarea îndelungată.  

S-au completat evidenta proprietatii si a utilizarii acesteia in baza declartie pe propria 

raspundere  

S-au inscris in proportie de 100 % a datelor statistice in registrul agricol in format electronic. 

In anul 2019 s-au eliberat : 

- 98    atestate de producator       
-  192     carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol      

- 169    adeverinte subventie incalzire  
- 972     adeverinta dosare alocatie  

- 29       adeverinte tichete sociale  
- 83        adeverinte venit minim garantat  
- 52          adeverinte stare materiala CAS 
- 330      adeverinte rechizite scolare  

- 65         adeverinte Bani de liceu  
- 62        adeverinte banca  
- 301      adeverinte eliberare carti de identitate  
- 18       adeverinte catre registrul comertului   

- 771     adeverinte APIA si tot atatea digitizari si  actualizari ale suprafetelor agricole  
- 209   adeverinte APIA pentru persoanele cu domiciliu in alte localitati. 
- 17       adeverinte subventie motorina  
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- 420 adeverinte carti de identitate 

- Lunar s-au intocmit  si  trimis  statistici catre Directia Judeteana de Statistica Botosani 
cu privire la efectivul de bovine si porcine pe un esantion de persoane dat 

- S-au intocmit si trimis statistici catre Directia Judeteana de Statistica Botosani cu privier 
la nr de tractoare , utilaje agricole și instalatii de erbicidat 

- Lunar s-au intocmit si  trimis statistici catre Directia pentru Agricultura Botosani cu 
privire la suprafetele de teren arabil si culturi pe un esantion de persoane  dat. 

- In anul 2019 s-a definitivat programul de nomenclatura stradala RENS , prin 
inregistrarea tuturor gospodariilor , mai exact 3021  gospodarii. S-au denumit si descris 
138 de strazi prin masurarea acestora delimitindu-se astfel limitele fiecarei  strazi in 
parte de pe intreg teritoriul comunei Vorona. Cu toate ca anem acest proiect finalizat , 
aceste date nu pot fi vizualizate de pe platforma RENS deoarece nu se pot incarca in 

program din cauza programului defectuos. 
- Intimpinam de asemenea probleme cu incarcarea datelor din Registrul Agricol in format 

electronic in Registrul Agricol National RAN din aceleasi motive ca si in cazul Registrului 
Electronic de Nomenclatura Stradala. 

- Colaborare cu APIA ramine in continuare o problema care asteapta rezolvare.  

 

   b) La compartimentul taxe si impozite: s-a urmarit  respectarea legalitatii fiscale , a 

hotaririlor Consiliului Local privind impozitele si taxele legale , la  persoane fizice si juridice. S-

a insistat pentru intocmirea  la timp  a declaratiei de impozitare pentru bunurile impozabile , 

pentru preluarea cererilor insotite de documente justificative , pentru acordarea unor facilitati 

fiscale legale. 

- S-a insistat pe toata durata anului 2019 pentru incasarea corecta si ritmica a impozitelor 

si a celorlalte venituri la bugetul local. 

- s-a reusit incasarea sumei de 1.802.248,96 lei reprezentind taxe si impozite. 

- s-au incasat amenzi in suma de 136.926,85 lei . 

Trebuie sa subliniem ca desi s-a insistat in pertmanenta pentru incasarea impozitelor si 

taxelor , a amenzilor si a celorlalte venituri , procentul de incasare a fost destul de modest -29%. 

Controlul Curtii de Conturi  si auditul intern evidentiaza mari  restante la incasare si 

deficiente generate de absenta insistentei pentru incasarea veniturilor.cu toate insistentele de 

peste an , situatia incasarilor veniturilor din taxe si impozite nu s-a imbunatatit mult in anul 

2019. 

 

 Suma incasata in anul 2019 

   Total: 1.802.248,96 

            din care : -debit an current: 1.095.555,00 

                               -fara debit: 232.273,86 

                               -din restante: 474.420,10 

                               -din amenzi:    total 136.926,85  din care: -amenzi fd 86.821,50 

                                                                                                               -amenzi debite 50.105,35 

 

    Procent incasare 2019    -29% 

    Suma restanta de incasat    total 3.240.045,55 

                                                        Procent 71% 
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  Demersuri pentru cresterea gradului de incasare: 

       s-au intocmit dosare de executare silita si poprire, angajamente de plata, s-a efectuat 

deplasare in teren pentru incasare, s-au intocmit instiintari de plata. 

 

 Dosare fiscale : 700 

 Dosare de insolventa -0- 

 Dosare instanta  -0- 

 

 Conform OG nr.6 din 2019 si HCL 70/28.10.2019 s-au anulat accesorii pentru 2 persoane 

juridice ( SC Stas Mobila SRL, SOCIETATEA DE COOPERTIVA DE CONSUM VORONA ) si 1 

persoana juridical (Ceornei Florin Mitica) in suma de 61022,35 lei. 

 

Agenti economici cu autorizatie de functionare eliberata  sunt 24 din care 3 pentru anul 

2019. 

Numarul total al agentilor economici este de 167. 

 

c) La compartimentul financiar contabil: 

    Activitatea in anul 2019 s-a desfasurat in conditii de legalitate si transparenta, cu toate greutatile 

determinate de bugetul insuficient, de dificultatea acoperirii tuturor cheltuielilor necesare și mai ales 

de greutățile create de creșterea birocrației în domeniul autorizării investițiilor și de lipsa de 

responsabilitate a constructorilor și în consecință de imposibilitatea de încadrare în termenele 

planificate.  

Resursele materiale şi financiare de care a dispus 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. 

Cu toate aceste greutăți s-a intocmit si s-a depus in termene legale la Directia de Finante Publice 

Botosani bugetul local initial pe 2019 si bugetul rectificat de cate ori a fost necesar, inclusiv si 

situatiile financiare aferente fiecarei luni si trimestru.  

S-a urmarit realizarea veniturilor si cheltuielilor planificate.  

      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 (13,39%); 

- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 702.985 

lei (5,03%); 

 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 8.085.000 lei (57,81%); 

- Sume defalcate din TVA pentru drumuri 110.000 lei ( 0,79); 

 - Venituri din taxe şi impozite locale 1.584.198 lei ( 11,33%); 
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 - Planuri si regulamente de urbanism 48.653 lei ( 0,35%); 

 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 33.120 lei(0,24%); 

 - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 414.252 lei ( 2,96%); 

- Finanţarea PNDL lei 1.134.550 lei ( 8,11%). 

Gradul de realizare a veniturilor a fost de 95,03% fata de nivelul veniturilor programate a fi 

incasate, gradul de finantare din  venituri proprii a fost de 24,55%, gradul de realizare a impozitelor 

pe proprietate a fost de 101,17% fata de nivelul programat a se incasa, iar gradul de dependenta al 

bugetului local fata de bugetul de stat a fost de 88,67%. 

Situatia veniturilor este prezentata in graficul urmator. 

 
    

 

Cheltuielile bugetului pentru anul 2019 au fost de 11.246.367 lei si se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal 4.702.424 lei (41,72%); 

- bunuri si servicii 2442.925 lei (21,67%); 

- dobanzi 412.334 lei (3,66%); 

- asistenta sociala 507.514 lei (4,5%); 

- alte cheltuieli ( burse, sustinere culte) 155.850 lei (1,38%); 

- cheltuieli de capital 2.112.595 lei (18,74%); 
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- rambursari credite 938.305 lei (8,32%). 

 

 

 

 

 
 

 

Cheltuielile sectiunii de functionare detin o pondere de 81,22% din totalul cheltuielilor efectuate 

in anul 2020, iar cheltuielile sectiunii de dezvoltare o pondere de 18,78% din total. Serviciul datoriei 

publice locale detine o pondere de 10,23% din total cheltuielilor  ( suma de 1.150.639,37 lei). La 

sfarsitul anului 2019 nu au fost inregistrate plati restante.  

 

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 si a actiunilor culturale ale comunei  – Sate Culturale ale Romaniei, 

Saptamana Culturii 1-8 septembrie, Zilele Mihai Eminescu ( ianuarie si lunie) , 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). inclusiv acordarea de 

vouchere de vacanta asistentilor personali. S-au asigurat sumele necesare pentru serviciile publice 

cheltuieli de personal 
; 41,72

bunuri si servicii; 
21,67

dobanzi; 3,66

asistenta sociala; 4,50

alte cheltuieli; 1,38

cheltuieli de capital; 
18,74
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ari 
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CHELTUIELI 2019

cheltuieli de personal bunuri si servicii dobanzi asistenta sociala

alte cheltuieli cheltuieli de capital rambursari credite
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pentru cetateni (imbunatatirea infrastructurii, iluminat public, colectare deseuri), s-au acordat ajutoare 

de urgență în câteva situații deosebite. 

d) La compartimentul asistenta sociala în 2019 : s-a insistat pentru deplasări periodice 

în teren, pentru cunoașterea problemelor concrete privind familiile sau persoanele în 

dificultate pentru întocmirea corectă, în cunoștință de cauza a anchetelor sociale, pentru 

intervenția prompta a asistenților sociali și asistenților medicali comunitari sau pentru 

solicitarea intervențiilor instituțiilor județene de specialitate pentru soluționarea cazurilor 

sociale ivite. 

În cursul anului 2019 Compartimentul  Asistență socială împreună cu asistenţii medicali 

comunitari au desfăşurat următoarele activităţi: 

➢ au identificat un numar de 79 de familii vulnerabile cu 177 copii, pentru care s-au 

efectuat actiuni de monitorizare, s-au intocmit documentatii, s-a intervenit pentru ajutor 

sau pentru institutionalizare. 

➢ au monitorizat prin vizite la domiciliul 9 persoane varstnice oferindu-le servicii medico- 

sociale care nu au apartinători legali; 

➢ au  identificat, urmărit şi supravegheat medical un număr de  23 gravide cu risc medico-

social pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului; 

➢ au  vizitat la domiciliu  28  nou- născuţi promovând alaptarea şi practicile corecte de 

nutriţie; 

➢ au monitorizat  în mod activ starea de sănătate a sugarilor din cadrul familiilor cu mame 

minore; 

➢ au vizitat sugarii cu risc medico-social  care urmau tratament  la domiciliu şi s-a urmărit 

aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medicul de familie; 

➢ au monitorizat lăuzele la domiciliu recomandând măsurile necesare de protecţie a 

sănătăţii mamei; 

➢ au urmărit şi supravegheat în mod activ copiii din evidenţa specială din cadrul familiilor 

vulnerabile(TBC, prematuri, anemici); 

➢ au îndrumat părinții să sprijine copii sa urmeze cursurile scolare  după terminarea clasei 

a VIII-a  și au insoțit elevii la inscrierea acestora la Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare și 

Sfânt “ Vorona; 

➢ au participat lunar la mobilizarea copiilor cu varste de 2 luni – 14 ani  pentru vaccinare 

; 

➢ au informat și îndrumat femeile cuprinse între 25-65 ani în vederea efectuării testului 

Babeș- Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin cu formular gratuit de la 

medicii de familie;  

➢ au monitorizat copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate după cum 

urmează :  

- trimestrul I 2019- 193 copii  din 139 familii care sunt plecați ambii părinți, un singur 

părinte sau unicul părinte susținător; 

- trimestrul II 2019- 171 copii  din 122 familii care sunt plecați ambii părinți, un singur 

părinte sau unicul părinte susținător; 

- trimestrul III 2019- 173 copii  din 123 familii care sunt plecați ambii părinți, un 

singur părinte sau unicul părinte susținător; 
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- trimestrul I 2019- 183 copii  din 130 familii care sunt plecați ambii părinți, un singur 

părinte sau unicul părinte susținător; 

➢ s-a înaintat trimestrial la DGASPC Botosani  Fisa de monitorizare pentru copiii ai căror 

părinți sunt plecați în străinătate; 

➢ s-a înaintat trimestrial la DGASPC Botosani Fișa de monitorizare pentru Centrul  de zi 

pentru copii ”Speranța” Vorona Mare; 

➢ s-au înscris și reînscris copiii la Centrul  de zi pentru copii ”Speranța”  după cum 

urmează: 

- luna martie 2019 – 10 copii reînscriși și 10 copii noi înscriși, 

- luna septembrie 2019 16 copii reînscriși și 4 copii noi înscriși; 

➢ au participat la activitățile organizate cu copiii de la Centru de zi ”Speranța” după cum 

urmează :  

- 8 Martie – ”Mama cea mai scumpă ființă” 

- 4 Septembrie – ”Copilărie fericită ” în cadrul Săptămâna culturii la Vorona 

- 18 Decembrie – ”Magia Crăciunului ” 

S-au organizat  activități cu copii înscriși la Centru de zi cu prilegiul sărbătorilor 

naționale:  Sărbătorile de Paști și Crăciun, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua 

Internațională a Muncii, Ziua Copilului. 

➢ s-au acordat un număr de 6 ajutoare de urgente in valoare de 5.500 lei pentru familii cu 

o situație financiară și materială precară; 

➢ s-au implicat în luna ianuarie 2019 cu înhumarea 1 persoană care a fost intituționalizată 

în Căminul pentru persoane vârstnice Trușesti și 1 persoana care  nu avea cine să se 

ocupe de înmormântare. 

➢ În luna decembrie 2019 s-au făcut demersurile pentru ca 1 persoană să fie 

instituționalizată în Căminul pentru persoane vârstnice Trușesti;  

➢ au participat la întâlnirile de lucru organizate de către DGASPC Botoșani, iar asistentele  

medicale comunitare  au participat lunar la ședințele organizate de către DSP Botoșani;  

Trebuie să subliniem că rezultatele bune în domeniul social-medical se datorează 

colaborării bune cu diferite compartimente din domeniile social și medico-social, precum și cu 

ceilalți factori implicați în acest domeniu :  

- Cabinetul Medical Şcolar; 

- Psihologul școlar; 

- Medicii de familie; 

- Centrul de zi pentru copii “Speranţa” Vorona ;  

- Postul de Poliţie Vorona ; 

- Parohiile  din comuna; 

- Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare si Sfânt” Vorona ; 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;  

- Direcţia de Sănătate Publică ; 

- Spitalul Județean Mavromati  cu Secțiile  Pediatrie, Obstetrica- Ginecologie și 

Psihiatrie; 

- Spitalul TBC ; 

   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Muncii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Muncii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Copilului
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Un efort deosebit s-a depus pentru întocmirea documentelor necesar pentru activitatea 

compartimentului  după cum urmează: 

1.  Dosare noi de ajutor social conform Legii 416/2001 – 
depuse în anul 2019                      

11 

2.  Dosare noi depuse în anul 2019 Alocatie de stat 
pentru copii 

71 

3.  Dosare noi depuse în anul 2019 de Alocație pentru 

sustinerea familiei 

21 

4.  Dosare în plată  în anul 2019 de Alocație pentru 

sustinerea familiei 

165 

5.  Dosare ajutor incalzire – depuse in perioada 

octombrie 2019 – decembrie 2019 

152 

6.  Dosare de indemnizatie pentru cresterea copilului de 

pana la 2 ani respectiv 3 ani și stimulentul de inserție 

- depuse in anul 2019     

31 

7.  Dosare   pentru Tichetul social pentru gradinită 

depuse in perioada septembrie 2019 – decembrie 

2019 

28 

8.  Anchete sociale ajutor social  conform Legii 

416/2001  - efectuate in anul 2019                                              

41 

9.  Anchete sociale pentru bursă sociala sau de studii 

pentru elevi și studenti efectuate in anul 2019 

31 

10.  Anchete sociale pentru Programul national ”Bani de 

liceu”  eliberate in anul 2019    

73 

11.  Anchete sociale pentru obtinerea ajutorului financiar 

”Euro 200 ”in vederea procurarii unui calculator  

eliberate in anul 2019    

1 

12.  Anchete sociale efectuate trimestrial pentru copii 

instituționalizați  in Centre de plasament , in 

plasament familial la asistenti maternali profesioniști 

sau alte rude din alte localitati sau judete sau Unitați 

medico sociale   

28 

13.  Anchete sociale efectuate trimestrial pentru persoane 

vârstnice instituționalizați  în  Unitați medico sociale   

6 

14.  Anchete sociale solicitate de DGASPC Botosani  , 

Spitalul Judetean de Mavromati – Sectia Pediatrie si 

Sectia Psihiatrie – mame minore, copii cu probleme 

de sanatate, batrani fara sustinatori legali. 

11 

15.   Anchete sociale pentru copii care se  afla in 

plasament familial  - eliberate din 3 in 3 luni  in anul 

2019   

15 
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16.  Anchete sociale solicitate de  Judecatoria Botosani, 

Biroul Notarilor Publici, Cabinete individuale de 

avocatură și Serviciul judetean de medicina Legală–   

in anul 2019 pentru divort, incredintare copii, 

majorare pensie de intretinere, ajutor public judiciar, 

punere sub interdisctie pentru persoanele adulte cu 

gradul I de handicap.                                                                              

17 

17.  Copiii care au fost   institutionalizati in cadrul 

Serviciilor oferite de DGASPC Botosani   in cursul 

anului 2019                                                               

 

2 

18.  Dosare ajutor social în plată  pentru anul 2019  : 

19.  Ianuarie 2019 Iulie 2019 12 13 

Februarie 2019 August 2019 14 15 

Martie 2019 Septembrie 2019 14 15 

Aprilie 2019 Octombrie 2019 14 16 

Mai 2019 Noiembrie 2019 14 17 

Iunie 2019 Decembrie 2019 13 17 

 

O contribuție deosebită la îmbunătățirea acțiunilor de asistență socială a adus-o Centrul 

de Zi pentru  copii atât prin activitățile de sprijin a celor 20 de copii care au frecventat centrul, 

cât și prin alte activități care s-au organizat în localul centrului. 

O contribuție deosebită pentru creșterea frecvenței și a randamentului copiilor la 

activități a adus-o servirea mesei calde în cantina liceului Vorona.  

În anul 2019 prin intervenția serviciului de asistență socială și a asistenților comunitari 

s-a acordat sprijin pentru rezolvarea unor cazuri sociale deosebite.  

În 2019 s-au organizat numeroase activități în domeniul social de mare importanță prin 

contribuția asistentelor medicale comunitare. S-au identificat familii vulnerabile, s-au 

monitorizat persoane vârstnice, gravide cu risc medico-social, copii cu părinți plecați în 

străinătate sau probleme de sănătate sau comportament.  

Probleme importante de asistență medicală de educație pentru sănătate și pentru 

integrare socială s-au rezolvat în 2019 și prin cabinetul medical școlar.  

 

 

 e) La compartimentul  investitii, urbanism si amenajarea teritoriului, 

Investiții 2019: 

În 2019 s-au depus eforturi mari pentru continuarea proiectelor în curs de dezvoltare. 

În ceea ce priveste  investițiilor și proiectelor  pregatite si derulate in 2019, prezentate la 

capitolul investitii , s-au facut eforturi deosebite pentru pregatirea  si elaborarea 

documentatiilor necesare , pentru obtinerea avizelor  necesare   in vederea autorizarii   si 

emiterea documentelor legale  privind derularea si finalizarea proiectelor 
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Pe linie de urbanism și amenajare a teritoriului în 2019  au fost emise; 

- Autorizații de construire  – 59 din care:  

- Nr. certificate urbanism: 63 

- Acțiuni de control din partea IJC Botoșani -  4. 

- Recepții realizate: 32  

- Intocmirea  unui numar de 32 de Procese verbale  de receptie la terminarea lucrarilor. 

- Documentații întocmite ptr.  realizarea recepțiilor adresate IJC:  22  

  Din partea compartimentului de urbanism s-a insistat pentru respectarea 

disciplinei în construcții. Acolo unde s-au înregistrat abateri s-au luat măsuri pentru corectare.  

 Lunar s-au întocmit și s-au transmis situațiile statistice la ISC.  

 S-a colaborat cu celelalte compartimente pentru înregistrarea noilor construcții 

realizate pentru corectarea și completarea bazei de date.  

S-a  continuat furnizarea datelor necesare pentru finalizarea actualizarii PUG-ului  finantat cu 

bani de la Guvern. 

Trebuie să subliniem că în ceea ce priveste respectarea legii în realizarea noilor 

constructii este nevoie de mai multă insistentă pentru determinarea tuturor cetătenilor să 

înteleagă importanta respectării legii, atât pentru asigurarea unui aspect urbanistic localitătii, 

cât si pentru evitarea unor riscuri care le-ar putea periclita constructiile realizate. 

 

  f) La compartimentul stare civila - in 2019  s-au eliberat 13 certificate de nastere, s-au 

oficiat 35 cununii civile si s-au eliberat 58 certificate casatorie. 

S-au  eliberat 78 certificate de deces. S-au efectuat 243 operatiuni in documentele de stare 

civila. S-au operat și înaintat la Consiliul Județean 343 mențiuni. 

La registrul electoral s-au radiat 78 alegători și s-au înscris 455 alegatori repartizați. 

S-au efectuat cu operativitate și alte activități. S-au eliberat documente de care au avut 

nevoie cetățenii.  

In cadrul verificarii anuale efectuata de reprezentantii Serviciului public comunitar  

pentru evidenta persoanelor , din cadreul Consiliului Judetean s-a evidentiat ca intreaga 

activitate de la compartimentul stare civila din 2019 s-a desfasurat in conformitate cu 

prevederile legale. 

 g) În cadrul compartimentului pentru situatii de urgentă s-a actionat pentru 

intocmirea planurilor solicitate de catre Inspectoratul pentru situatii de Urgenta ,, Nicolae 

Iorga’’ al judetului Botosani, s-a participat la instruirile prevazute in Planul de pregatire pentru 

situatii de urgent si s-au desfasurat activitatile in conformitate cu planul annual de activitate. 

       In anul 2019 S.V.S.U Vorona a participat in colaborare cu Serviciul profesionist 

detasamentul Botosani, la stingerea a 8 incendii pe raza comunei Vorona. S-a reusit in scurt 

timp izolarea acestor focare de incendii, nu au fost inregistrate victime si daune materiale grave 

și 3  interventii la care s-a participat fără cooperarea ISU si s-a reusit stingerea incendiilor de 

catre echipa locala de interventie.  

           S-a verificat respectarea masurilor de prevenire a incendiilor la lacasele de cult în 

perioada Sarbatorilor de Pasti si in celelalte institutii si localuri publice pe toata durata anului. 

           S-a pus la punct autospeciala PSI proprie, s-a format echipa de intervenție și la ultimele 

situații de urgență apărute s-a reușit să se intervină odată cu echipa ISU sau chiar mai repede.  
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          Conform graficului de control si informare publica s-ua efectuat un numar de 1750 

controale la gospodariile populatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor,au fost inmanate 

un numar de 43 avertismente scrise cu termen de remediere, iar cu aceasta ocazie s-a informat 

populatia cu privire la regulile de prevenire si stingere a incendiilor atit pe perioada de 

primavara cît si pentru sezonul rece. Au fost constatate o serie de nereguli la gospodariile 

populatiei in special cosuri de fum necuratate, deteriorate, precum si foc deschis 

nesupravegheat. 

          În Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei 

Vorona întocmit pe anul 2019, din cerintele la dotarea cu mijloace de apărare împotriva 

incendiilor la Primăria comunei Vorona, la serviciile şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Local Vorona, s-au realizat: dotarea cu un costum hodrofobizat pompier, achizitionarea a 2 

aparate cu aer comprimat, achizitionarea a 3 stingatoare P6, a unei lanterne, dotarea  

autospecialei conform Ordinului nr 75/2019, achizitionarea unui nr. de 8 asigurari de viata 

pentru voluntari, s-au achizitionat un numar de 20 perechi de manusi de protectie,  necesarul 

de carburanţi pentru desfasurarea activitatilor de prevenire precum si pentru actiunile de 

interventie pentru stingerea incendiilor,pentru salvarea si deblocarea, evacuarea, adapostirea 

si protectia persoanelor, animalelor si bunurilor materiale de prim ajutor in situatii de urgenta. 

În vederea asigurării mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu au fost verificate 

stingătoarele din dotarea primăriei, serviciului voluntar, din dotarea instituţiilor şi serviciilor 

subordinate. 

           De asemenea, s-au efectuat conform graficului de control anual un numar de 12 controale 

la institutiile aflate in subordinea Consiliului local Vorona. 

 În timpul fenomenelor meteorologice periculoase membrii SVSU au acționat pentru 

înlăturarea efectelor ploii. S-a instituit ori de câte ori a fost nevoie serviciul de permanență la 

sediul primăriei.  

Considerăm că activitatea în acest domeniu se poate îmbunătăți în așa fel încât 

intervențiile în caz de urgență să se realizeze în cel mai scurt timp pentru limitarea pagubelor 

și evitarea victimelor. 

 

h) La Compartimentul de Gospodărie Comunală s-au facut eforturi si in anul 2019 

pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale si satesti, pentru repararea si 

construirea unor podete in satele comunei, pentru completarea si intretinerea sistemului de 

iluminat public, pentru asigurarea salubrizarii in permanenta in toate satele comunei. 

 Printr-un efort permanent de cheltuire cu multa chibzuinta a sumelor modeste din 

buget, s-a reusit in 2019: 

- sa se construiasca noi podete in satele comunei; 

- sa se intretina parcurile de la Joldesti, Icuseni si Poiana 

- s-a intretinut iluminatul public si s-a dezvoltat cu 500 m la Maldarasti si in alte sate; 

- s-au realizat lucrari de intretinere a spatiilor publice din piata comunala, de pe drumurile 

comunale si satesti. 

-  s-au cosit si s-au igienizat   cimitirile din toate satele comunei. 
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- la Icuseni Vale s-a igienizat spatiul  din jurul localului fostei Scoli si s-a inchis incinta cu 

un gard de peste 100 metri. 

- s-au plantat arbori  si arbusti ornamentali refacindu-se aspectul gospodaresc al vechii 

scoli. 

- s-au dezapezit toate drumurile comunale si satesti atunci cand a fost necesar in perioada 

de iarna 

- s-au sprijinit manifestarile deosebite din comuna de peste an si in mod deosebit actiunile 

din septembrie. 

- s-au reamenajat adapatori pe izlazurile din Vorona Mare, Poiana, Icușeni, s-au amenajat 

locuri pentru adăpat si pe celelalte izlazuri. Prin Cooperativa agricola s-au construit fintini pe 

toate izlazurile. 

Mari eforturi s-au făcut și în 2019 pentru refacerea și repunerea în circulație a drumurilor 

comunale și sătești pe care s-a amplasat conducta de canalizare în cadrul proiectului județean 

în execuție.  

S- a urmarit in permanenta depozitarea deseurilor la platformele cu containere , 

preluarea ritmica de catre masinile de colectare. Din pacate, mereu a trebuit sa curatim puncte 

de depozitare create de oameni care nu vor sa respecte regulile de colectare a deseurilor . 

 S-au depus eforturi permanente pentru a se asigura un aspect gospodaresc, civilizat 

comunei noastre. 

 

j) În domeniul învăţământului, culturii şi cultelor s-a asigurat functionarea in conditii 

corespunzatoare a intregului sistem de invatamant, s-au asigurat drepturile salariale pentru 

toate categoriile de personal, in limitele aprobate legal. 

S-au facut sforturi pentru remedierea problemelor la cantina scolara si pentru asigurarea 

functionalitatii tuturor spatiilor din Campusul Scloar. 

S-au asigurat conditii pentru functionarea  ireprosabila a Campusului Scolar. 

S-au asigurat  toate conditiile  pentru  organizarea mai buna a procesului didactic. 

 

Biblioteca comunala a funcționat în condiții îmbunătățite în localul propriu din spațiul 

noului Centru Cultural ,,Mihai Eminescu”, reabilitat și modernizat.  

O atenție deosebita s-a acordat pregatirii si organizarii pregatirii activitatilor si 

evenimentelor culturale, traditionale, avute din comuna noastra: zilele Eminescu la Vorona, 

ziua eroilor, saptamana culturii la Vorona, festivalurile ”Mostenite din batrani” si ”Serbarile 

padurii”, festivalul de colinde ”Sfanta Seara de Craciun”, parada datinilor si obiceiurilor de 

iarna, cupa Moldovei la oina, tabara de pictura religioasa ”Un penel pentru credinta” etc. 

Pe langa aceste evenimente cunoscute in judet, in tara si peste hotare, in anul 2019 prin 

stradarnicia administratiei locale s-au organizat activitati si evenimente culturale inedite si cu 

o incarcatura spirituala deosebita.  

In cadrul anului satului romanesc in ianuarie, impreuna cu bisericile din comuna, cu 

Protopopiatul Botosani, s-a organizat in caminul cultural o seara duhovniceasca dedicata 

aniversarii Unirii principatelor si Domnului Unirii. In acelasi cadru, in luna mai, s-au organizat 

simpozionul ”Personalitati de seama din culura romana” prof. Dr. Doc. C. Vasilica. Impreuna cu 

profesorii universitari de la USAMV Iasi, cu reprezentanti ai Academiei de Stiinte Agricole 

Bucuresti, cu consateni din Tudora si personalitati de la nivel judetean, s-a evocat intr-un climat 
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de reala emotie personalitatea unui mare profesor si om de cultura ridicat din lumea satului 

prin efort si prin munca tenace, avand drept crez suprem increderea in stiinta si iubirea de tara 

si neam.  

Tot in cadrul Anului satului romanesc, dar si in continuarea manifestarilor prin care s-a 

marcat Centenatul unirii, dupa multe si mari eforturi s-a reusit si sintirea monumentului eroilor 

din comuna Vorona. Sfintirea monumentului inaltat in ”inima comunei Vorona”, s-a realizat in 

cadrul ceremonialului de Ziua eroilor din anul 2019. Consideram ca inaltarea monumentului in 

cintea eroilor comunei a fost o datorie ce trebuia indeplinita si ne bucuram ca am reusit sa o 

indeplinim, chiar daca este putin cam tarziu. Speram sa se constituie un motiv de aducere 

aminte a celor care s-au sacrificat pentru neam si de intelegere ca viata in afara idealurilor 

nationale pare fara rost. 

Si in anul 2019 s-a acordat sprijinul necesar manisfestarilor deosebite din viata bisericilor 

din comuna, a Manastirii Vorona si a Sihastriei Vorona.  

La Manastirea Vorona s-a conturat cadrul pentru amenajarea unei parcari foarte necesara 

pentru participarea credinciosilor la Liturghie dar mai ales la Hramul Manastirii și la alte 

evenimentere mai importante din viata Sfantului Lacas.  

Pe toata urata anuluui 2019 s-a sprijinit si activitatea sportiva. 

La sala se sport s-au asigurat conditii pentru a se putea organiza si activitati obisnuite si 

competitive de peste an. S-au organizat ”Cupa Unirii” la fotbal, ”Cupa Martisorului” la oina.  

S-a sprijinit participarea echipei de fotbal la Campionatul judetean. S-a organizat o noua 

editie a ”Cupei Moldovei” la oina.  

Pentru prima data s-a organizat o tabara sportiva de o saptamana pentru invatarea jocului 

de oina cu sprijinul Federatiei de Oina din Romania. Avand in vedere conditiile de masa si 

cazare, tabara s-ar putea permanentiza. Toate activitatile culturale si sportive organizate 

impreuna cu toate institutiile din comuna am imbogatit viata spirituala a comunei si am 

contribuit la cresterea renumelui comunei din acest punct de vedere.  

O prezenta frumoasa cu prilejul cultural al comunei, o constituie Centrul de informare 

turistica, atat prin sediu cu aspect inedit, cat si prin activitatea celor doua salariate ale 

institutiei. 

Intre altele, cele doua animatoare sunt o prezenta agreabila in paginile revistei de 

Agroturism ”Vacante la tara”, unde numar de numar sunt strecurate cu pricepere informatii 

despre comorile spirituale de la Vorona. 

Gestul se adauga eforturilor de promovare a Voronei cu toate eforturile ei. 

 

    k) În domeniul sanitar şi veterinar s-au desfăşurat acţiunile subvenţionate, de stat şi 

s-a asigurat asistenţa sanitară prin cele două cabinete medicale cu personalul care le deserveşte 

şi cea veterinară prin cabinetul medical veterinar.  

 În amândouă domeniile se suferă de absenţa fondurilor necesare, iar de la bugetul local 

nu s-a putut sprijini cu fonduri activitatea din aceste domenii atât de importante pentru 

cetăţenii din comună. S-au făcut eforturi pentru păstrarea în activitate a cabinetului medical 

şcolar de la Liceul Tehnologic Vorona, prin care se asigură asistenţa sanitară a elevilor din 

comună. Prin darea în folosință a spațiilor din Campusul Școlar, cabinetul medical școlar 

funcționează într-un spațiu nou, modern, funcțional.  
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 În acest sens au fost păstrați in continuare, la comună, asistenţii medicali şi medicii care 

lucrează în cabinetul medical şcolar şi sperăm să putem asigura fondurile necesare de 

funcţionare, având în vedere importanţa asigurării asistenţei sanitare primare la numărul mare 

de elevi pe care îl avem încă în comună.          

S-au făcut demersuri insistente în 2019 pe toate planurile până s-a reușit autorizarea 

celor 2 cabinete medicale care funcționează în spațiile noi închiriate în noul local al primăriei. 

Se asigură astfel asistență medicală pentru toți cetățenii din comună în condiții mai 

confortabile.  
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DOMNILOR CONSILIERI 

 

 

 

 Prezentarea aspectelor principale ale activităţilor care au preocupat conducerea 

primăriei, personalul din serviciile de specialitate la dispoziţia primarului, evidenţiază cu 

pregnanţă faptul că toată durata anului 2019 s-a avut în vedere rezolvarea celor mai importante 

probleme care privesc dezvoltarea comunei noastre, viaţa cetăţenilor din satele comunei 

noastre. 

Printr-un volum de muncă deosebit, printr-o permanentă colaborare cu Consiliul Local, 

cu principalele instituţii din comună, cu cetăţenii de toate categoriile, cu organismele de resort 

de la nivel judeţean, cu specialişti pe diferite probleme, dar mai ales cu membrii colectivului de 

salariaţi din Primărie, s-a acţionat permanent, cu chibzuinţă şi responsabilitate pentru 

rezolvarea celor mai presante probleme, pentru dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate, 

pentru crearea condiţiilor pentru valorificarea cât mai eficientă a întregului potenţial uman şi 

material al comunei în scopul creşterii permanente a calităţii vieţii tuturor cetăţenilor. În 

activitatea de peste an s-au înregistrat şi greutăţi şi neîmpliniri şi insuccese. 

De fiecare data au fost discutate cu responsabilitate şi cu obiectivitate pentru a se găsi 

soluţiile pentru depăşirea dificultăţilor şi pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Considerăm că, pe ansamblu și în anul 2019, s-au rezolvat probleme deosebit de 

importante în comuna noastră care îi pun în evidenţă şi mai mult frumuseţea şi resursele, 

întregul potenţial care, valorificat corespunzător, poate face din Vorona o localitate cu 

perspective europene. 

Înregistram deja aprecieri de la persoane dintre cele mai competente, că Vorona nu este 

numai cea mai mare comună ca număr de populație, dar și cea mai frumoasă din județ.  

Aceste aprecieri ne bucură pentru că ne indreptatesc. Consideram ca acum, când am 

împlinit 50 de ani de când s-a format comuna noastră în structura actuală, că Vorona a evoluat 

pozitiv cu toate transformările pe care le-a cunoscut și că prin realizările din ultimii ani ea a 

castigat in coeziune si forta si păstrează posibilitatea unei dezvoltări ascendente.  

Vorona poate deveni o localitate frumoasă, modernă cu dotările edilitar-gospodărești care 

să asigure condiții de viață confortabile pentru cetățenii săi.  

În calitate de primar, mulţumesc celor care au sprijinit demersurile pentru găsirea celor 

mai bune soluţii la multiplele probleme cu care ne-am confruntat şi vă invit să apreciaţi prin 

analize şi discuţii măsura în care ceea ce s-a făcut şi părerile exprimate în prezentul raport sunt 

în acord cu interesele cetăţenilor pe care îi reprezentăm, cu cerinţele de dezvoltare durabila a 

comunei noastre. 

 

Primar, 

Prof. Aurel Ştefan 

 

 

 


