
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RACOASA, JUD. VRANCEA  

AFERENT ANULUI 2021 

  

 

 

 1. Initierea si implementarea investitiei –,,Eficientizarea si modernizarea 
iluminatului public in com. Racoasa, jud. Vrancea” – HCL nr. 23 din 31-05-2021 

  -desi proiectul a fost depus pentru finantare pe un program de 
finantare al Fondului de Mediu, in urma analizei cererii de finantare, care a 
intrunit toate conditiile cerute, in baza unui certificate fiscal emis anterior 
inregistrarii cererii de finantare, unde figuram cu o datorie de 27 RON (rezultata in 
urma unor calcule doar de F.M. stiute, penalitati cica, F.M. neemitand facturi sau 
instiintari de plata astfel incat noi ca institutie sa fi stiut de aceasta “colosala” 
datorie), finantarea proiectului ne-a fost respinsa. 

  - am purces ulterior raspunsului negativ la contestatia depusa de noi 
la executarea investitiei din fonduri proprii astfel: 180000 lei avans si  o rata 
lunara de 5000 lei pentru o perioada de 60 luni 

  -executia lucrarii a fost finalizata, cuprinzand si cateva extinderi, pana 
la finele anului 2021. 

 Cetatenii comunei Racoasa beneficiaza astazi de un iluminat modern si 
eficient, cu lampi pe fiecare stalp, cu o valoare totala a investitiei de cca 480000 
lei din care 180000 avans si diferenta in rate egale fara dobanda de cca 5000 
lei/luna. 

 2. Implementarea si executarea obiectivului de investitii – “ Construire 
trotuare in sat Varnita, com. Racoasa, jud. Vrancea” 



  -un obiectiv demarat cu ani in urma, care datorita birocratiei excesive 
si a cresterilor foarte mari de cost intervenite pana la implementarea efectiva a 
lucrarilor (licitatie la care nu s-a prezentat nici un executant), dupa o reactualizare 
a devizului de lucrari, in 2021 s-a demarat efectiv executarea lucrarii. 

  -pana la finele anului 2021 s-a executat efectiv cam 90% din obiectiv, 
astfel incat cetatenii satului Varnita pot circula in siguranta pe toata intinderea 
satului ce se afla strabatut de DN2L, drum cu o circulatie rutiera destul de intense. 

 Valoarea totala a obiectivului este de aproximativ 1 000 000 lei (spun 
aproximativ fiindca in urma executiei lucrarilor au mai intervenit ajustari –note de 
renuntare, note de suplimentare). 

 3. “Construire Sala de Sedinte in sat Marasti, com. Racoasa, jud. Vrancea” 

  -obiectivul de investitie este in fapt un Camin Cultural, este amplasat 
in locul vechiului imobil cu aceeasi destinatie, imobil care nu putea fi reabilitat. 

  -valoarea totala a investitiei este de 714 458 lei si a fost executat din 
fonduri proprii ale bugetului local provenite din excedentul (economiile) facute in 
anii anteriori. 

  -lucrarile sunt incheiate, am achizitionat si mare parte din mobilierul 
necesar, astfel incat, imediat dupa semnarea receptiei veti fi invitati la 
inaugurarea asezamantului. 

 4. Pe parcursul anului 2021 s-au definitivat lucrarile la Scoala Gimnaziala 
Racoasa astfel: 

  -“Eficientizare energetica (reabilitarea in totala a corpurilor A si B) a 
Scolii Gimnaziale Racoasa, sat Racoasa, com. Racoasa” – fonduri europene 
P.O.R.- valoare totala a investitiei 1 826 450 lei. 

  -“Extindere cu grupuri sanitare in vedrea obtinerii autorizatiei 
sanitare de functionare la Scoala Gimnaziala Racoasa, jud. Vrancea” – fonduri 
partial de la Ministerul Invatamantului si partial de la bugetul local. Valoare totala 
175 000 lei 

  -“Reparatii sala de Festivitati la Scoala Gimnaziala Racoasa” – 
functioneaza sala de clasa, fonduri proprii. 



  -“Amenajare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala Racoasa” – fonduri 
proprii. 

  -“Racordare la sistemul de incalzire a Salii de festivitati si a Salii de 
sport” – fonduri proprii.  

 Sper ca observati o preocupare continua a mea si a echipei mele impreuna 
cu functionarii primariei pentru a oferi conditii optime copiilor nostri in procesul 
educativ, acestia reprezentand viitorul comunitatii  Racoasa. Incepand cu anul 
scolar 2021-2022 scolarii si prescolarii nostri se bucura de conditii excelente de 
studio. 

 5. In continuarea asigurarii tuturor conditiilor pentru copiii nostri, am 
initiat, accesat si implementat proiectul –“Achizitie de echipamente din domeniul 
tehnologiei IT mobile, respectiv tablet si dispositive necesare activitatii didactice 
pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna 
Racoasa, jud. Vrancea” 

  -obtinerea finantarii in valoare de 538 955 lei, fonduri europene, cu o 
valoare a cofinantarii din bugetul propriu de 12695 lei. 

  -la acest moment au fost livrate si predate catre Scoala Gimnaziala 
Racoasa  un numar de 220 tablete dotate cu cartel SIM (date mobile) cu 
valabilitate a traficului de date de 24 luni.  

  -urmeaza definitivarea licitatiei pentru lotul 2 care cuprinde:  

                                                           : -tabla interactiva 12 bucati 

                                                              -camere web 12 bucati 

                                                              -laptop 17 bucati 

      - router wirles 12 bucati 

                                                             - system All-in-one 12 bucati 

                                                              -montaj echipamente 12 bucati 

                         -pana la finele lunii martie 2022 se va definitiva implementarea 
proiectului. 



 6. In cursul anului 2021 am desfasurat lucrari de reparatii si dotare cu grup 
sanitar la Caminului Cultural Varnita – reparatii acoperis, inlocuit tavan fals, 
montare tamplarie tip termopan, gresie, faianta, s.a. 

 De asemenea la Caminul Cultural Verdea am amenajat un grup sanitar cu 
fosa septica vidanjabila- lucrare in proportie de 75% executata – 
compartimentare, gresie, faianta). 

 7. Am asigurat functionalitatea Serviciului public de salubrizare fara 
sincope astfel incat cetatenii comunei au beneficiat de prestarea acestui serviciu. 
Bilantul financiar pentru acest serviciu s-a incheiat astfel: - incasari 69819 lei 
(inclusiv restante), 

                                                                           -cheltuieli 58000 lei (exclusiv rampa de 
gunoi Muchea). 

 8. Intretinerea drumurilor de acces, inclusiv a celor agricole si forestiere a 
fost ca in fiecare an o preocupare a noastra astfel incat am asigurat posibilitatea 
tuturor producatorilor agricoli sa-si exploateze terenurile pentru intretinerea 
culturilor si recoltarea productiei. 

 9. Ca in fiecare an am putut sustine unele lucrari de reparare sau dotare a 
parohiilor componente de pe raza UAT Racoasa. 

 10. La deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pe 
Programul National de Investitii „Anghel Salingny” am fost pregatiti cu 
documentatiile necesare astfel incat am depus doua solicitari de finantare: - 
„Modernizare drumuri comunale in com. Racoasa, jud. Vrancea”, DC 54 si DC 55, 
proiect depus pe AFIR in 2017 cu rezultat „eligibil fara finantare” in decembrie 
2018, redepus pe PNDL 2, fara raspuns. 

                                                                                  - „Modernizare strazi in com. 
Racoasa, jud. Vrancea”. 

 Asteptam cu nerabdare raspunsuri la solicitarile noastre din partea MDLPA.  

 11. Am realizat de asemenea pe parcursul anului 2021 mai multe 
documentatii pentru obiective de investitii necesare si utile comunitatii noastre 
astfel: 

  - „Infiintare retea de canalizare in com. Racoasa, jud. Vrancea” 
inclusiv cu documentatii pentru solicitare avize, aceste fiind deja depuse catre 



diverse institutii. Speram ca pe parcursul acestui an sa se deschida linii de 
finantare pentru astfel de investitii. 

  - „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale, com. 
Racoasa, jud. Vrancea” (in parteneriat cu com. Campuri si com. Soveja) – 
documentatie pregatita inclusiv cu faza avize pentru depunere spre finantare 
pentru PNRR sau orice alta sursa de implementare). 

  - Realizare documentatii PT pentru obiectivul „Amenajare incinta 
Scoala Racoasa si construire bazin vidanjabil” – se va executa incepand din 
primavara acestui an.  

  - Realizat documentatii PT pentru obiectivul „Amenajare parcare 
incinta Scoala Verdea” – se va executa pe parcursul anului 2022. 

  - Realizat documentatii PT pentru obiectivul „Amenajare teren sport 
Scoala Racoasa” – asteptam oportunitati de finantare (cel mai probabil C.N.I.). 

 12. Pe parcursul anului 2021 am promovat, participat si sustinut diferite 
evenimente culturale si comemorative astfel incat am reusit promovarea 
localitatii atat in media cat si in constiinta publica locala si nationala (manifestarile 
de la Mausoleul Marasti cu participarea unor inalte oficialitati, „Mausolee pe 
bicicleta”, sustinerea aparitiei revistei „Marasti” si altele). 

 Din punct de vedere financiar am incheiat anul fiscal cu un excedent de 1 
000 000 lei ceea ce permite executarea unora din obiectivele de investitie 
amintite mai sus. 

 Cu   speranta si increderea ca am facut si vom mai face progrese pentru 
dezvoltarea comunitatii noastre, al dumneavoastra primar Paun Vladimir 
Sebastian. 

                                                               Ganduri bune!       

  

 


