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RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu al comunei PALTI, la finalul anului
2008
In conformitate cu prevederile art. 63, alin (3), lit. a din Legea nr. 215/2001,
republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii, raport
care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei
publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice
şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiul autonomiei locale.
Populaţia localităţii
Comuna PALTIN are în componenţa unităţii administrativ teritoriale 5 sate.
• Satul Paltin
- 1347 locuitori.
• Satul Prahuda
- 548 locuitori.
• Satul Vîlcani
- 133 locuitori.
• Satul Tepa
- 160 locuitori.
• Satul Ghebari - 84 locuitori.
Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2008 = 2272 locuitori
În anul 2008 au fost înregistrate un nr. de 6 naşteri, 14 căsătorii şi 29 decese.
Numărul populaţiei prezintă o uşoară scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate
această tendinţa se preconizează şi pentru perioada imediat următoare. Depopularea este un
fenomen care va avea urmări grave asupra dezvoltării comunei noastre.
Cauze ale depopulării :
 Îmbătrânirea populaţiei
 Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să
stabilizeze tineretul aici.
 Lipsa infrastructurii în comună.
Economia
Starea economică a comunei are o tendinţă descrescătore faţă de anii precedenţi, ceea
ce se datorează în opinia noastră crizei internaţionale, şi faptului că în ultimii ani au scăzut
veniturile populaţiei din comună, precum şi a persoanelor care sunt plecate la diverse
activităţi în străinătate.
Majoritatea populaţiei din comună este formată din pensionari şi trăiesc din pensie, iar
populaţia activă lucrează la instituţiile şi firmele din comună, din alte localităţi învecinate,
precum şi la diferite firme din străinătate.
În comună activează şi sunt înregistraţi un număr de 65 agenţi economici.
Agricultura şi în special producţia agricolă sunt în scădere dramatică atât cea ce
priveşte producţia vegetală cât şi cea din sectorul zootehnic. Acest lucru se datorează faptului
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că populaţia comunei este îmbătrânită iar tinerii au posibilităţi de câştig mai mare în alte
domenii de activitate. De altfel constituie o problemă mare în agricultură numărul mare a
animalelor sălbatice care distrug culturile înfiinţate de locuitorii comunei.
Cu toate acestea, cetăţenii care deţin terenuri şi animale, beneficiază de subvenţiile
agricole acordate de APIA şi Ministerul Agriculturii.
Asistenţă socială
În cursul anului 2008, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind venitul
minim garantat un număr de 47 familii şi persoane singure, iar de ajutor de încălzire a
beneficiat un număr de 47 beneficiari, achitându-se integral sumele cuvenite pe perioada
sezonului rece, respectiv noiembrie 2008 – martie 2009.
Sumele cheltuite cu aceasta destinaţie sunt următoarele :
- pentru ajutor de încălzire : 2.726 lei
- pentru ajutor social
: 53.136 lei
Pentru un număr de 25 de persoane cu handicap grav au beneficiat de serviciile
asistenţilor personali, fiind asigurată plata asistenţilor personali pe tot anul, în acest sens fiind
alocată suma de 185.458 lei
Primăria a asigurat şi în anul 2008 formularele pentru solicitarea ajutoarelor de
încălzire şi a ajutat populaţia cu privire la completarea şi depunerea acestor cerereri. Pentru
sezonul rece 2008-2009 au fost depuse şi aprobate un nr. de 507 cereri:
Tot în anul 2008 au fost depuse şi aprobate următoarele cereri în domeniul asistenţei
sociale:
- 30 cereri pentru acordarea contravalorii trusoului pentru nounăscuţi;
- 22 cereri pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut;
- 56 cerereri pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
- 17 cereri pentru acordarea alocaţiei complementare şi
monoparentale;
- 7 cererei pentru indemnizaţie creştere copil ;
- 14 cereri Ajutoare de urgenţă ;
Sănătate
În comuna Paltin a funcţionat, în anul 2008, şi funcţionează un cabinet medical
individual de medicina familiei: dr.VLĂSCEANU MARIAN. Personalul de specialitate este
format din 1 medici şi 1 asistentă medicală, care asigură asistenţa primară la nivelul
localităţii. Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului medical Paltin, atribuit
în folosinţă medicului, prin contract de comodat, conform Hotărîrii Consiliului local. Pentru
spaţiul în care se desfăşoară activitatea medicală, s-a aprobat vînzarea, de către Consiliului
local, actualmente documentaţia fiind în stadiul intabulării în cartea funciară.
Există în comună şi un cabuinet medical de medicină veterinară – cabinet dr. PAVIL
VASILE, care asigură actul medical veterinar, de o mare importanţă locală. Cabinetul
funcţionează pe baza unui contract de concesionare, incheiat de către medicul veterinar, şi
ADS Bucureşti, care este proprietarul de drept la spaţiului aferent CSV Paltin.
Pe linia sanitară, la nivelul comunei considerăm că activitatea este una foarte bună,
meritul deosebit fiind al celor doi medici şi personalul din subordine.

2

Învăţământ
În comuna Paltin funcţionează 3 grădiniţe şi 4 şcoli, dintre care, Şcoala de Arte şi
Meserii, ci clasele I- X, celelalte şcoli fiind pentru învaţămănt primar I-IV.
În instituţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un nr. de de salariaţi din care:
- 3 educatori titulari;
- 8 învăţători, dintre care 6 titulari;
- 16 profesori, dintre care 6 titulari;
- 3 angajaţi pentru întreţinere şi gospodărire.
În instituţiile de învăţământ pe anul şcolar 2008-2009 sunt înscrişi:
- 68 copii preşcolari, la grădiniţe ;
- 120 elevi la clasele I – IV ;
- 120 elevi la clasele V – VIII;
- 32 elevi în clasele IX - X
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale prin buna colaborare,
conducererea Şcolii şi administraţia locală au asigurat la timp igienizarea localurilor,
necesarul de lemne de foc pentru sezonul rece 2008- 2009, precum şi demararea unor lucrări
de reabilitare la unul dintre cele două corpuri ale Şcolii de Arte şi Meserii Paltin.
In concordanţă cu posibilităţile bugetului local, administraţia locală a asigurat
resursele financiare necesare pentru salarizare, procurarea unor obiecte de inventar,
asigurarea de tichetelor cadou şi decontarea contravalorii navetei pentru personalul didactic,
contravaloarea furniturilor de birou şi a deplasărilor în interesul serviciului.
În anul 2008, comuna noastră a primit, prin Inspectoratul Şcolar Vrancea şi
Miniasterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, un microbuz şcolar, care asigură transportul
elevilor de la domiciliul la scoală şi retur, precum şi transportul cadrelor didactice, pentru
activităţile aferente procesului educaţional.
Au mai fost alocate din bugetul local sume pentru a putea organiza Pomul de
Crăciun si avem satisfacţia ca am reuşit să facem un dar şi o mică bucurie elevilor din şcolile
noastre.
Biblioteca comunală
În anul 2008, biblioteca comunală a funcţionat cu un număr mic de cărţi în circulaţie,
deoarece nu a avut nici o achiziţie, fondul de 5950 volume, cuprinzând şi carte uzată fizic şi
moral.
Au fost asigurate din bugetul local doar sumele necesare pentru cheltuielile salariale
ale bibliotecarului comunal, care este custodele şi îngrijitorul Muzeului Etnografic, din 2003
fiind şi responsabil cu aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaţiile
complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală.
Muzeul Etnografic
În anul 2008 s-a efectuat reparaţii urgente la acoperiş şi porţile principale. În luna
iunie muzeul a găzduit o amplă manifestare iniţiată de Ministerul Culturii în colaborare cu
Ministerul Turismului, unde au fost invitate fomaţiile de artişti amatori şi meşteri populari
din satele vecine.
În fiecare an muzeul din Paltin, este cuprins în programul manifestărilor legate de
Festivalul Folclorului Vrâncean de pe Tojan şi în anul 2008, datorită implicării custodelui,
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muzeul a fost cuprins în circuitul Euroregiunii ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism
Rural Ecologic şi Cultural, datorită autenticităţii construcţiei şi obiectelor pe care le are.
În decembrie 2008, muzeul din Paltin a fost ales pentru a se filma un documentar
despre şezătoare şi clacă într-o casă din Vrancea, documentar care face parte din proiectul
,,Zestrea Românilor” iniţiat de TVR1, în colaborare cu Consiliul Judeţean a fiecărui judeţ.
Căminul Cultural
În anul 2008 la căminul cultural din Paltin, s-a zugrăvit interiorul şi exteriorul, s-a
montat scaunele aduse de la Ateneul Popular, s-a înlocuit tâmplăria veche cu termopan şi s-a
instalat firmă luminoasă.
La căminul cultural din satul Prahuda s-a zugrăvit exteriorul, s-a montat o firmă
luminoasă şi s-au adus scaunele care urmează a fi amplasate.
La căminul cultural din satul Vîlcani, în anul 2008 nu s-a făcut nici un fel de investiţii.
Activitatea culturală a costat în participarea la mai mute manifestări, organizate la
nivel judeţean, cu formaţia de fluieraşi din Paltin şi grupul vocal de fete din satul Prahuda,
condus de d-l învăţător Dragomir Gheorghe.
Acete formaţii împreună cu Formaţia vocal instrumentală a şcolii din satul Paltin,
condusă de prof. Tătaru Ionel au participat la Festovalul din Tojan şi cele din satele Năruja şi
Nereju,unde au obţinut diplome. Căminele culturale au găzduit în anul 2008, manifestări
cultuare şi adunări populare.
Paza obştească
In anul 2008 paza obştească în comună s-a organizat conform Legii nr.333/2003, prin
paznicii angajaţi in cadrul Primăriei Paltin, iar consiliul local a stabilit ca contribuţie pentru
fiecare finanţare a serviciului de pază obştească, de 39 lei pe familie..
Din aceste sume s-a asigurat paza obştească în comună, iar pentru anul 2008 nu am
avut probleme cu paznicii.
Situaţiile de urgenţă
În anul 2008, la nivelul comunei, pe linie de situaţii de urgenţă au fost înregistrate
două incendii, în lunile februarie şi aprilie, care s-au soldat cu o victimă umană – deces şi
pagube materiale.
Zonele
expuse fenomenelor naturale distructive de origine geologică,
hidrometeorologică, precum şi accidentelor cu urmări deosebit de grave asupra mediului
înconjurător sunt:
- În satul Paltin
- În satul Paltin
- În satul Tepa

– zona Albineţ poate fi expusă alunecărilor de teren.
- Poduri zona Olaru poate fi expusă alunecărilor de teren.
- Masa Băra zona istoroiu poate fi expusă alunecărilor de

teren.
- În satul Vîlcani - zona Cîntacea (Pârâul Tojanului) poate fi expusă
alunecărilor de teren.
- În satul Paltin
- zona centru civic poate fi expusă inundaţiilor.
- În satul Prahuda - zona cămin cultural poate fi expusă inundaţiilor.
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Iluminatul public
In anul 2008 am reuşit procurarea şi montarea unui număr de 100 corpuri de
iluminat în locurile cele mai critice din comună, în valoare de 15.090 lei. Pentru anul viitor
avem planificată reabilitarea întregului iluminat public din toate satele comunei. Asigurarea
iluminatului public este o sarcină destul de grea pentru bugetul local, fiind cheltuit în acest
sens pe anul 2008 suma de 26.247 lei. În cursul lunii decembrie s-a realizat iluminarea
festivă a satelor pentru sărbătorile de iarnă, pentru care s-a alocat suma de 75.030 lei.
Alte realizări
Printre realizările mai importante din anul 2008, la nivelul comunei s-a construit un
garaj pentru microbuzul şcolar, am reabilitat integral drumurile pe Podul Prahuzii, integral,
sat Vâlcani, până la Bărăşti, apoi drumul Dealul Paltinului – Tepa – Masa Băra – Dădăoasa.
La Primăria comunei am schimbat uşa la intrare, iar la Căminul cultural, am
schimbat uşile şi ferestrele, am zugrăvit interiorul şi montat scaune tapiţate.
Pentru căminul de la Prahuda, s-au făcut scaune, urmănd a fi montate, la fel ca şi la
Paltin.
Pe linie de protecţie socială, am contribuit, împreună cu Consiliul Local, prin bugetul
local, şi prin contribuţia Obştii Paltin, pentru construirea unei case de locuit pentru numita
Terţiu Ioana, a cărei locuinţă a fost distrusă de un incendiu.
Pentru tot ceea ce s-a realizat în anul 2008, în perioada de la preluarea mandatului,
am avut şi avem o colaborare fructuasă cu personalul primăriei, cu membrii Consiliului
Local, cu toate celelelte instituţiile de la nivelul comunie – de învaţământ, de cultură, de
culte şi religie, cu cetăţenii, mai ales, pentru care vreau să mulţumesc tuturor.
Am speranţa că şi în anul 2009, vo realiza cât mai multe obiective, la fel de
importante pentrui comunitatea locală şi pentru noi.

Primar
TUDOREL BÎTCĂ
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