
RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI

TOMESTI PE ANUL 2021

                  
                    Doamnelor,domnilor consilieri, 
                    Dragi colegi, 

                    Conform art. 155,  alin. 3, lit. a) din Ordinanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul trebuie să prezinte în primul 
trimestru al fiecărui an raportul de activitate: - raport ce pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre 
activitatea desfășurată de executivul primăriei , modul cum au fost cheltuiți banii publici, duse la îndeplinit 
obiectivele propuse în anul anterior și rezolvarea problemelor comunității. 

           Mi-am propus realizarea multor obiective, în principal legate de creșterea calității vieții
oamenilor acestei comunități, cum ar fi : modernizarea drumurilor, modernizarea și extinderea  rețelei de
iluminat,  aductiune  apa  ,  investiții  în  singura  școală   funcțională  din  comună,  reabilitarea  caminelor
culturale, etc. Desigur sunt conștient că fondurile bugetului local sunt limitate, astfel că pentru realizarea
acestor obiective trebuie atrase fonduri europene. Nu voi neglija nici viața culturală a acestei comunități, să
organizez actiunea Sarbatoarea mesterilor populari  pentru  transmiterea  valorilor autentice și tradiționale
ale acesteia. Nu voi uita nici pe iubitorii sportului și îmi doresc organizarea diverselor competiții sportive.

          Administraţia publică locală în comuna Tomesti se organizează şi funcţionează în temeiul
principiilor  generale  ale  administrației  publice,  respectiv:  principiul  legalității,  egalității,  transparenței,
proporționalității, al satisfacerii interesului public, al imparțialității, continuității și adaptabilității, precum și
al principiilor specifice administrației  publice locale, respectiv:  principiul descentralizării,  al autonomiei
locale,  principiul  consultării  cetățenilor  în soluționarea problemelor  de interes local  deosebit,  principiul
eligibilității  autorităților  administrației  publice  locale,  principiul  cooperării,  principiul  responsabilității,
principiul constrângerii bugetare.

                       Contabilitatea instituției s-a realizat în conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 15/2021 și 
a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
                       Contabilitatea institutiei asigura informatii ordonatorului de credite cu privire la executia 
bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul 
patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar şi informatii necesare pentru 
întocmirea situatiilor financiare.
                       Institutia conduce contabilitatea în partida dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de 
conturi general aprobat prin OMFP nr. 1917/2005, respectiv Ordinul OMFP 2021/2013.
                       Bugetul local al comunei Tomesti in anul 2021 se cifreaza 
         - la venituri in suma de 3.285,24 mii lei ;
         - la cheltuieli in suma de 4.790,24 mii lei lei ;
         - si un deficit bugetar de 1.505 mii lei  lei.
                        Executia bugetara la 31.12.2021 se cifreaza la :
         - la venituri in suma de 2.968,06  mii lei ;
         - la cheltuieli in suma de 3.111,71 mii lei lei ;
         - si un deficit bugetar de 143,66  mii lei  lei.

         În cadrul  Compartimentului  taxe si impozite locale în principal se organizează şi asigură
acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice și persoanele



juridice,  se   urmăreşte  încasarea  taxelor  şi  impozitelor  locale  ,  a  chiriilor  rezultate  din  contractele  de
închiriere a clădirilor aparţinând domeniului public sau privat al comunei,  a amenzilor si   propune, în
conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale
pe timp limitat ce trebuie aprobate de către consiliul local, datorate de persoanele fizice, etc.;
                      În anul 2021, suma încasată a fost de 193.337 , in procent de 62%

Nr.
crt.

IMPOZIT/
TAXA

INCASĂRI 2021
- Lei -

1 IMPOZIT CLADIRI 12.566
2 IMPOZIT TEREN INTRAVILAN 19.956
3 IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN 61.245
4 IMPOZIT AUTO 58.087
5 TAXA CONCESIUNI 200
6 AMENZI 33.354
7 TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 1.604
8 TAXA DE TIMBRU 1.655
9 TAXA CERTIFICAT PRODUCATOR 360
10 ALTE VENITURI 4.310

TOTAL 193.337

                    Am considerat ca primǎ prioritate dezvoltarea infrastructurii fǎrǎ de care comunitatea  nu se
poate dezvolta , deşi este extrem de costisitoare si care creazǎ probleme privind proprietatea terenurilor
cetǎţenilor .
                    In acest sens in anul 2021 în comuna noastra s-au depus  doua proiecte pe fonduri 
guvernamentale respectiv pe PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII 
”ANGHEL SALIGNY”, care au fost si evaluate intr-o prima faza :
1.Modernizare drum in satul Obarsa: ulita “La Lacuri”, comuna Tomesti , judetul Hunedoara” in valoare 
totală a investiției de 1.843.662,41 lei cu TVA, respectiv 1.551.325,75 lei fără TVA, din care C+M 
1.375.180,66  cu TVA, respectiv 1.155.614,00  lei fără TVA.
2.  Alimentare  cu  apa  in  satele  comunei  Tomesti,  judetul  Hunedoara  in valoare  totală  a  investiției  de
14.883.752,47 lei cu TVA, respectiv 12.521.781,60 lei fără TVA, din care C+M 10.166.803,59 cu TVA,
respectiv 8.543.532,43  lei fără TVA.

         S-a finalizat pe Programul   FEADR prin AFIR Sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea
acțiunilor în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală,  Măsura 6.3 / 6B DEZVOLTAREA SATELOR 
„ Construire teren multisport in localitatea Steia, comuna Tomesti, judetul Hunedoara “ in valoare totala de 
431.900,84 lei 
                   S-au terminat lucrarile de reparatii la Caminul Cultural Tomesti  in valoare de 112.092,52  lei
cu TVA.
                   Au fost executate lucrarile:
1.Reparatii ulita la Brusturan L=250m, sat Livada , comuna Tomesti,judetul Hunedoara  in valoare de  
44.107,25 lei cu tva inclus . 
2.Reparatii rigola ulita Irimie Ioan –Dj 763A  L=220m, sat Dobrot , comuna Tomesti,judetul Hunedoara în 
valoare de  19.976,87  lei cu tva inclus . 
3.Reparare rigola si zid sprijin ulita Spoiala-Voicu Lidia, sat Obarsa, comuna Tomesti, judetul Hunedoara  
în valoare de 29.805,74 lei cu tva inclus . 
4.Ulita peste vale Herbeiu Tanasie L=200m,comuna Tomesti,judetul Hunedoara  în valoare de 83.398,53 lei
cu tva inclus . 
5.Reparatii curente la Scoala primara cu clasele I-IV sat Tomesti, comuna  Tomesti  în valoare de 29.387,77
lei  .
6.Reparatii drum vicinal Dealul Halmagiului , in sat Tomesti, comuna Tomesti,judetul Hunedoara  în 
valoare de 9.252,35  lei  cu tva inclus . 
7.Reparatii drum vicinal sat Obarsa –Dj 763A –Mates Colonie, in sat Obarsa,comuna Tomesti, judetul 
Hunedoara”, în valoare de 18.232,56  lei cu tva inclus . 



8.Reparatii drum vicinal sat Dobrot-poz. Indries Iulian-Dumbrava,comuna Tomesti, judetul Hunedoara, în 
valoare de 48.982,67  lei  cu tva inclus . 
9.Reparatii drum vicinal sat Obarsa –Podeu, in sat Obarsa, comuna Tomesti, judetul Hunedoara, în valoare 
de 42.542,64   lei cu tva inclus . 
10.Reparatii drum vicinal sat Obarsa( la Dilma), in sat Obarsa, comuna tTomesti, judetul Hunedoara, în 
valoare de 39.442,58  lei cu tva inclus . 
11Reparatii ulite sat Livada, comuna Tomesti,judetul Hunedoara în valoare de 148.223,31 lei  cu tva inclus 
12.Reparatii drum vicinal sat Dobrot-poz.Horga Sabin-La Ocoale, L=450, l=3m, comuna Tomesti, judetul 
Hunedoara” în valoare de  27.423,06  lei   cu tva inclus . 
             S-a intocmit si aprobat documentatia  faza DALI precum si  indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii: “Modernizare drumuri de interes local si construire zid de sprijin pe valea Obarsa, 
comuna Tomesti, judetul Hunedoara “ în valoare de 561.894,49  lei  cu TVA inclus din care C+M 
425.788,10 lei fara TVA si 506.687,84 lei cu TVA, la care urmeaza sa inceapa lucrarile . 
       
            Invatamantul a reprezentat o prioritate fiind obtinute fonduri de la Guvernul Romaniei pentru
salarizarea personalului didactic , bursele elevilor cat si pentru unele cadouri elevilor scolari.S-a redeschis
gradinita cu program normal in satul Tomesti, unde frecventeaza un numar de 11 prescolari. 

Numărul elevilor care frecventează unitatea de învățămînt în acest an școlar este de 9.    
În  decursul  anului  2021 au  fost  asigurate  lemne  de foc  pentru  această  instituție  și  s-a  asigurat

transportul elevilor din satele comunei cu microbuzul școlar. 

              Pentru iluminatul public la nivelul comunei s-a platit o suma medie lunara de 2.500 lei , la care se
adauga 55.000  rata anuala pentru modernizarea iluminatului public in comuna  .

Comuna  Tomesti  este  membră  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Sistem Integrat  de
Gestionare a Deseurilor  județul  Hunedoara”,  făcând parte din  Zona de colectare 1 Brad, Contractul  de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare fiind atribuit  Asocierii BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS
2002  S.R.L.,  deponeul  fiind  asigurat  de C.M.I.D.  Bârcea  Mare.
Săptămânal Primăria Comunei Tomesti a realizat acțiuni de strângere a deșeurilor de diferite tipuri, de pe
principalele artere de circulație și de pe terenuri aparținând domeniului public al comunei.

În decursul anului 2021 a avut loc o acțiune de decolmatare și igienizare  a unei porțiuni a Pârâului
Obarsa , în localitatea Steia, Tomesti,  Leaut realizată de administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea,
pentru evitarea producerii de inundații. Aceste lucrări vor fi continuate și în anii 2022.

            Confortul rural și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere. Cetățenii
au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea fiecăruia dinte 
noi. 
            Prin demersurile făcute în calitate de autoritate tutelară, se dorește atenuarea diferitelor elemente 
negative ce afectează comunitatea noastră. 
            Compartimentul de Asistență Socială al Primariei comunei Tomesti, a efectuat în anul 2021, un 
număr de 85 anchete sociale și a pus în aplicare prevederile Legii nr. 277/2010 pentru susținerea familiei,  
S-au întocmit 4 dosare de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. nr.111/2010 (indemnizație de creştere 
a copilului), 4 dosare stimulent inserție. 
             La finele anului 2021 au fost în plată un număr de 12 dosare de acordare ajutor social  pentru care 
s-a achitat suma de 22.164 lei și 28 dosare pentru ajutor de încălzire pentru care s-a achitat suma de 31.600 
lei .
             La finele anului 2021 au existat 3 persoane care să presteze muncă în folosul comunității, conform 
Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.
             La data de 31.12.2021  au fost angajați un număr de 6 asistenți personali ai persoanelor adulte cu 
handicap grav, iar numărul indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav a fost in numar de 12, pentru care 
in anul 2021 s-a achitat suma de 413.799 lei.



             Au fost distribuite produse alimentare  și produse de igienă în cadrul P.O.A.D. 2018-2020. Numărul
beneficiarilor au fost de 42 persoane eligibile.

             Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a analizat un numar 62
cereri depuse de catre cetatenii comunei Tomesti in baza Legii 231/2018 , au fost intocmite un numar de 62
dosare ,  care au fost inaintate  catre  Comisia  Judeteana pentru stabilirea dreptului  de proprietate  asupra
terenurilor , pentru care s-au eliberat tot atatea titluri de proprietate.

              Lipsa locurilor de munca a creat un impact negativ din punct de vedere social, unii tineri neavand
unde să lucreze isi aleg solutia de a lucra in străinătate , situatie generalizată la nivel national .

        Una dintre oportunitatile comunei este dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local , 
cum ar fi agricultura ecologica , turismul si agroturismul . 

       Din pacate aceste oportunităţi nu au putut fi valorificate in totalitate , exista unii fermieri care au
depus proiecte si urmeaza sa implementeze proiecte cum ar fi :procesarea produselor locale precum si
cresterea animalelor. 
        
                  Aceste realizari importante ale anului 2021 au făcut obiectul unui program amplu pe care mi
l-am propus pentru reabilitarea zonei si îmbunatatirea vietii locuitorilor comunei , acestea fiind posibile
printr-o buna colaborare cu Consiliul local , al Institutiei Prefectului judetului Hunedoara  si contributia
personalului Primariei . 
                  Sper ca anul 2022 , deşi nu prea uşor datorita dificultatilor create de criza economica, sa
putem continua proiectele incepute si a putem promova altele noi pe care le-am propus in Strategia de
dezvoltare economica a comunei pentru anii 2021-2024 .  

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel 

 
TOMESTI 31.03.2022 


