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RAPORT ANUAL  
ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI VÂRFU CÂMPULUI   
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 
 A COMUNEI VÂRFU CÂMPULUI, JUDEŢUL BOTOŞANI 

 PE ANUL 2019 
 
 

În exercitarea atribuţiilor primarului conform  Legii nr. 215/2001, Legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
vă prezint RAPORT ANUAL ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI 
VÂRFU CÂMPULUI  PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ 
ŞI DE MEDIU A COMUNEI VÂRFU CÂMPULUI, JUDEŢUL 
BOTOŞANI PE ANUL 2019 și pe care îl aduc la cunoştinţă publică prin 
intermediul paginii oficiale a Primăriei Vârfu Câmpului  www.primariavarfucampului.ro , 
oferind  comunităţii   o  imagine clară, de ansamblu,  asupra  modului cum   am reuşit   
să gestionăm  resursele locale în vederea  îndeplinirii   obiectivelor  propuse.   

Obiectivul nostru major este asigurarea bunăstării tuturor locuitorilor comunei 
noastre, cu respectarea strictă a legalității, utilizând în acest scop toate resursele 
disponibile ale Consiliului Local și aparatului de specialitate al primarului, începând cu 
cele financiare și materiale și nu în ultimul rând, resursele umane. 

Chiar daca acest raport nu poate să cuprindă întreaga activitate a instituţiei pe care 
o conduc, vă prezintă o sinteza, un material de studiu şi analiză a activităţii fiecărui 
serviciu, compartiment sau birou din cadrul U.A.T.  Comunei Vârfu Câmpului, astfel 
încât, dumneavoastră, parcurgându-i rândurile să constataţi dacă prin întreaga activitate 
am răspuns aşteptărilor şi necesităţilor comunităţii noastre. 

Am început să culegem  roadele   muncii depuse de întreaga echipă, motiv pentru 
care vreau să mulțumesc colegilor din Primărie dar și din instituțiile subordonate. Dar 
mai ales vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, cetățenilor din Comuna Vârfu 
Câmpului  pentru sprijinul și încrederea acordate. A contat și contează extrem de mult 
faptul că sunteți alături de mine și de echipa mea, iar acest lucru îmi dă putere să merg 
mai departe. Este adevărat că în majoritatea cazurilor legislația stufoasă și procedurile 
anevoioase au îngreunat și prelungit mult mai mult decât ne-am fi dorit derularea 
obiectivelor propuse, dar chiar și așa am reușit să aducem un suflu nou comunei, 
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apreciat de cei mai mulți dintre dumneavoastră, reuşind să mergem în direcţia bună, 
având la momentul actual o comună în plină dezvoltare.  

 
1. Cont execuţie buget de venituri şi cheltuieli 

 
1. Darea de seama contabila - raportare trimestriala ( 31.03.2019 , 30.06.2019 , 

30.09.2019 și 31.12.2019 ) - raport explicativ - contul de execuţie al veniturilor și 
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local.  

2. Monitorizarea cheltuielilor de personal– raportare lunara – pentru activitatea 
proprie . 
  3. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate din venituri proprii și subvenții , contul de execuție a veniturilor și 
cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local , raportarea unor indicatori din bilanț, 
raportarea cheltuielilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” 
  4. Raportarea numărului de personal si a cheltuielilor aferente 

5. Raportări statistice – lunare , trimestriale , anuale  
6.Înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și 

plăți derulate prin casa și conturile deschise la trezorerie in baza documentelor 
justificative. 

7. Întocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței între 
conturile sintetice si analitice .  

8.S-a efectuat contabilitatea fondurilor externe nerambursabile .  
9.Lunar s-au întocmit state de plată pentru salariați, s-a asigurat evidențierea lor 

în contabilitate, precum și a obligațiilor de plată aferente, stingerea obligațiilor față de 
salariați și buget. Totodată s-a asigurat concordanţa între evidența sintetică și analitică a 
decontărilor cu personalul, decontărilor cu bugetul statului și decontărilor cu bugetul 
asigurărilor sociale 

10. S-a asigurat valorificarea rezultatelor inventarierii anuale. 
11. S-a efectuat contabilitatea fondurilor cu destinație specială  
12.S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor fixe. 
13. S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a materialelor , obiectelor de 

inventar , alte valori  
14.S-a întocmit lunar contul de execuție a bugetului local. Veniturile totale 

încasate la bugetul local al Comunei Vârfu Câmpului la data de 31.12.2019 sunt în suma 
de  9.019,18  mii lei ,aceasta reprezentând un procent de 97,12  %  faţă de prevederile 
bugetare ale anului 2019. 
La partea de cheltuieli totale Primăria comunei Vârfu Câmpului a înregistrat plăţi în 
sumă totală de 9.163,89  mii lei,aceasta reprezentând un procent de 96,29  % faţă de 
prevederile anului 2019. Ponderea secţiuni de funcţionare determinată ca raport între 
plăţile secţiunii de funcţionare şi totalul plăţilor aferente bugetului local este de  
98,93%. 
Ponderea secţiunii de dezvoltare determinată ca raport între plăţile secţiunii de 
dezvoltare şi totalul plăţilor aferente bugetului local este de  90,48  %. 



Din analiza bugetului local la data de 31.12.2019 rezultă că bugetul pentru 
secţiunea de funcţionare este realizat în procent de  48,07 %   din prevederile anului 
2019 ,iar plăţile secţiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de  51,93 %  faţă de 
prevederile anului 2019,ajungând până la finele anului să nu se înregistreze arierate. 
Excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 înregistrat ca diferenţă între veniturile 
încasate şi plăţile efectuate este în sumă totală de   85,53 mii lei ,va fi utilizat pentru 
plăţile ce se vor efectua în anul 2020 pentru plăţi aferente secţiunii de dezvoltare. 

15.S -a întocmit lunar contul de execuție a bugetului activităților finanțate din 
venituri proprii 
  16. S-a efectuat contabilitatea angajamentelor bugetare și legale , raportarea lor. 
S-au întocmit documentele de plată către furnizorii de materiale , obiecte de inventar, 
servicii , mijloace fixe , lucrări de investiții  

17.S-au eliberat la cerere adeverințe salariale  
18.asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din 

bugetul autorităţii executive; 
19.Colectivul a participat la întocmirea bugetului local. elaborează şi supune 

aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;in  anul 2019 s-a  
întocmit si  aprobat  4bugete provizorii ,bugetul local si 6 rectificări de buget 

20.Trimestrial s-au verificat și centralizat situațiile financiar contabile ale 
instituțiilor subordonate.  

21.Salariații din cadrul biroului au participat la inventarierea anuala a 
patrimoniului.  Salariaţi din cadrul biroului au fost membrii în comisii de licitații, 
comisii de concurs. 
  22.S- a asigurat operarea în aplicația “Control Angajamente bugetare “ prin 
Punctul Unic de Acces al Ministerului de Finanțe - în cadrul sistemului național de 
raportare FOREXEBUG 22.Activitatea  privind impozitele si taxele locale se bazează 
pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale 
datorate de către persoanele fizice și juridice, denumire contribuabili; 

23. S-au eliberat la cerere, către contribuabili, persoane fizice și juridice, 
adeverințe și certificate fiscal conținând datele cuprinse în evidența fiscală.  

24.S-AU Calculat pe baza declarațiilor de impunere, obligațiile datorate de 
contribuabili; - Participă la fundamentarea bugetului în ceea ce privește veniturile;  

25.-Organizează, îndrumă și urmărește primirea, verificarea și operarea în baza de 
date a declarațiilor de impunere;  

26-Analizează și operează dosarele depuse de contribuabili în vederea acordării 
facilităților fiscal, stabilite prin lege, respective prin hotărârile de consiliul local; 

27. - Întocmirea, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală a 
documentelor în vederea realizării executării silite (adrese de înființare a popririi către 
instituții bancare, Casa de Pensii, agenți economici) în cazul contribuabililor care nu-și 
achită la termen obligațiile către bugetul  

28-Ducerea la îndeplinire a oricăror atribuții stabilite prin hotărâri de consiliul 
local respective dispoziții ale primarului. în anul 2019 încasările numerar 847.140 lei 
Veniturile totale încasate la bugetul local al Comunei Vârfu Câmpului la data de 
31.12.2019 sunt în suma de  9.019,18  mii lei ,aceasta reprezentând un procent de 
97,12%  faţă de prevederile bugetare ale anului 2019. 



29. înregistrări și scăderi din evidență a mijloacelor de transport. S-a completat la 
zi Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării; s-a comunicat 
înstrăinarea mijlocului de transport către primăria cumpărătorului.  

30.realizeaza activitatea de urbanism 
31.contribuie la realizarea si implementarea proiectelor de investitii din fonduri 

interne si externe 
32.arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului 

arhivistic documentele create la nivelul compartimentului; 
33.îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local  

 
2. Proiecte/ achiziţii 

 
1. Extindere și modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în 

comuna Vârfu Câmpului ,jud. Botoşani. 
2. Reabilitare drumuri săteşti în comuna Vârfu Câmpului 
3. Elaborare documentatii si achizitii privind implementarea proiectului - 

Reabilitare,modernizare,dotare şi extindere Şcoala Primară nr.2 Lunca, comuna 
VârfuCâmpului ,judeţul Botoşani 

4. Elaborare documentatii si achizitii privind proiectul: Reabilitare si modernizare 
cladire existent in vederea schimbarii destinatiei in infiintare centru de zi pentru 
copii aflati in situatie de risc de separare de parinti construire spatiu cu functiuni 
aferente centrului si utilitati 

5. Achizitionarea unui buldoexcavator pentru intretinere drumuri in comuna Varfu 
Campului,judetul Botosani 

6. Reabilitare si eficientizare partial sistem de iluminat stradal in comuna Varfu  
Campului 

7. Modenizare si reabilitare Monument al Eroilor-Maghera Comuna Varfu 
Campului cu ocazia anului CENTENAR 

8. Achizitie pavele in vederea amenajarii trotuarelor cu pavele vibropresate în 
comuna Vârfu Câmpului judeţulBotoşani 

9. Reconfigurare si modernizare piata bazar-localitate Varfu Campului judetul 
Botosani 

10. Lucrări de întreţinere drumuri-Covor asfaltic pe drumurile săteşti DS 1124 şi 
DS1093, comuna Vârfu Câmpului, jud.Botoşani 

11. Dotări Primărie prin achizitie masina 
12. Dotări Primărie prin achizitie echipamente tehnologice Buldoexcavator 
13. Dotare Primărie prin achizie  ambulanta  
14. Servicii de cadastru/inscriere in cartea funciara pasune gratuit.  
15. Achizitie drujba electrica si drujba cu brat telescopic pentru curatarea si 

igienizarea copacilor. 
16. Achizie costume populare pentru Ansamblul Siretelul Varfu Campului 
17. Infrumusetare spatii verzi prin achizitia de flori si copaci decorativi. 



18. Achizitie cort pentru evenimente.  
19. Elaboare documentatie si achizitii privind proiectul: Reabilitare si modernizarea 

drumurilor comunale si satesti in satele Lunca, Dobrinauti-Hapai, Varfu 
Campului, Pustoaia si Ionaseni, in comuna Varfu Campului, judetul Botosani 

20. Elaborare documentatie in vederea implementarii proiectului de Reabilitare 
Cămin Cultural Vârfu Câmpului. 

 
3. Secretariat 

Ø SECRETAR GENERAL 

    În anul 2019 au avut loc 11 ședințe ordinare ale  Consiliului local Vârfu 
Câmpului și un număr de 5 ședințe extraordinare din care două au fost convocate de 
îndată. 
   În cursul anului 2019 Consiliul Local Vârfu Câmpului a aprobat un număr de 83 
de hotărâri, toate aceste hotărâri primind avizul de legalitate  în urma controlului 
exercitat de Instituția Prefectului Județul Botoșani. 
   În anul de referință, 2019, în exercitarea atribuțiilor legale, Primarul Comunei 
Vârfu Câmpului a emis un număr de 200 de dispoziții cu caracter normativ si 
individual. 
   Nu au fost cazuri de contestare la instanța de contencios administrativ a actelor 
administrative emise de autoritățile deliberative sau executive locale. 
   Au fost luate măsuri pentru adaptarea organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vârfu Câmpului  la cerințele legiferate prin Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
   A fost  organizat şi publicat monitorul oficial al comunei , în format electronic în 
structura paginii de internet a U.A.T. Vârfu Câmpului, ca etichetă distinctă, în prima 
pagină a meniului. 
   Prin organizarea și publicarea Monitorului oficial local se realizează 
sistematizarea și standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații 
prin tehnologii informaționale, pe de o parte și o creștere a eficienței operaționale, prin 
reducerea cheltuielilor de natură birocratică. 
	

Ø STARE CIVILĂ  

   Conform datelor  provizorii primite de la Direcția Județeană de Statistică  
Botoșani, populația comunei la 01.01.2020 este de 6010 locuitori din care 3413 locuitori  
sunt de sex masculin și 2597 de sex feminin. 
   În anul 2019 au fost oficiate un număr de 21 căsătorii. Au fost transcrise un 
număr de 63 certificate de naștere și un număr de 29 certificate de căsătorie eliberate de 
autoritățile străine. 
    La Primăria Vârfu Câmpului au fost înregistrate, în anul 2019, 28 decese. 
 
 
 



4. SPAS 
In cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Varfu Campului, 

judetul Botosani functioneaza  Serviciul Public de Asistenta Sociala Varfu Campului ,  
infiintat prin Hotararea Consiliului local nr. 11/28.03.2003, ca structura specializată în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional , cu scopul de a asigura aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială. 

In cadrul S.P.A.S. isi desfasoara activitatea un consilier ( functionar public) licentiat 
in domeniul asistentei sociale, cu atributii  in asigurarea aplicarii politicilor sociale in 
domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap 
precum si altor grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala/ situatie de risc si un 
numar de 17 asistenti personali. 

Finantarea S.P.A.S. este asigurata de regula prin bugetul local. Beneficiaza de sprijin 
material si/sau financiar, familiile aflate in diverse situatii de risc, identificate de 
S.P.A.S. pe raza administrativ-teritoriala a comunei Varfu Campului , in cadrul 
Programului de sprijin material pentru prevenirea separarii copilului de familie  pe care 
D.G.A.S.P.C. Botosani il implementeaza in colaborare cu Fundatia HHC Baia Mare, 
judetul Maramures. 

Principalele categorii de beneficiari:  

• Copii proveniți din familii cu probleme sociale, expuși riscului de abandon 
familial/ școlar si/sau ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. 

• Persoane vârstnice  , fara apartinatori, lipsite de resurse materiale si financiare, cu 
probleme de sanatate. 

• Persoane cu dizabilitati. 
• Persoane expuse riscului violentei domestice ;  marginalizarii /excluziunii sociale. 
• Tinerii până în 45 de ani aflaţi în căutarea unui loc de muncă , lipsiţi de resurse 

materiale şi financiare şi care locuiesc în condiţii improprii în anexe ale caselor 
părinteşti şi/sau împreună cu alte familii sau persoane.  

• Adulții trecuți de 50 de ani și care se  confruntă cu dificultăți în obținerea unui loc 
de muncă. 

Principalele măsuri adoptate la nivel local in domeniul social : 

• realizarea diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ - teritoriale Varfu 
Campului, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje 



şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi 
depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor 
de risc de excluziune socială etc.; 

• coordonarea măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

• asigurarea elaborararii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului 
anual de acţiune in domeniul asistentei sociale ; 

• comunicarea şi colaborarea cu serviciile publice deconcentrate şi instituţiilor care 
au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale,  precum şi cu reprezentanţii 
societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii 
furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

• promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 
grupurilor vulnerabile.  

Tot in domeniul social , se deruleaza si proiectul privind infiintarea unui Centru de 
zi pentru copii aflati in situatie de risc.   

Avand in vedere  declansarea pandemiei COVID -19, la nivelul UAT Varfu 
Campului s-a constituit echipa de interventie  privind COVID -19,  prin dispozitia 
primarului  nr. 86/23.03.2020 in scopul  indeplinirii atributiilor specifice, in 
contextul situatiei epidemiologice generate de coronavirusul SARS-CoV-2 si 
aplicabilitatii la nivel local a masurilor  legale in domeniu. 

Activitatile desfasurate de Echipa de interventie privind COVID -19  : 

• Conform prevederilor Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii 
de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, U.A.T. 
Comuna Varfu Campului a luat masuri pentru organizarea activitatii cu 
publicul , astfel incat sa fie evitat contactul direct intre persoane. S-au deschis 
ghisee exterioare prin intermediul carora sunt asigurate serviciile  de stricta 
necesitate si corespondenta cu institutiile locale / judetene se realizeaza 
electronic si/sau prin posta. 

• Conform  art.8 din Ordonanta Militara nr. 1 din 17.03.2020, „  Se interzice 
persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de 
prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost 
plasate, fara aprobarea autoritatilor competente”. 
 

In calitate de  autoritate abilitata sa asigure  aplicarea si respectarea acestei 
prevederi ( conform art. 9, al.) 1. lit.e) din OM nr. 1/2020), administratia publica 
locala, prin Echipa de interventie  a  monitorizat zilnic  persoanele autoizolate la 
domiciliu, pe intreg teritoriul U.A.T. Comuna Varfu Campului. Pana in prezent au 
fost inregistrate un numar de 76 cazuri. 



 A fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Varfu Campului ,  
sedinta in care a  fost adoptata Hotararea nr. 1/18.03.2020 privind setul de masuri 
aplicate de U.A.T. Comuna Varfu Campului, pentru combaterea transmiterii si 
infectarii cu noul coronavirus COVID-19. 

In acelasi context,  au fost formulate anunturi publice  catre comunitatea locala,  
prin care s-au  comunicat cele mai importante articole ale Ordonantei Militare si s-a 
facut apel la cetatenii comunei,  sa respecte masurile de siguranta impuse de 
legislatie.  

S-au transmis adrese  catre toate institutiile  si agentii economici de pe raza U.A.T. 
Comuna Varfu Campului , prin care s-au comunicat prevederile Hotararii nr. 
1/18.03.202 si s-a solicitat imperios dezinfectia zilnica a spatiilor si respectarea 
regulilor stricte privind igiena. 

Au fost  dezinfectate spatiile adiacente locuintelor persoanelor izolate la domiciliu 
cu dezinfectant Virocid, achizitionat din  bugetul UAT Varfu Campului, cu 
atomizorul. 

Au fost dezinfectate toate drumurile din comuna cu o firma specializata . 

• Conform art. 8, al. (1) si (2)  din Ordonanta Militara nr. 2 din 21.03.2020  au 
fost identificate un numar de 130 persoane in varsta de peste 65  de ani, de pe 
raza UAT Comuna Varfu Campului, judetul Botosani, fara sustinatori sau alta 
forma de ajutor, lista acestora fiind transmisa in timp util catre Centrul 
Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Botosani. 

In scopul interventiei rapide si acordarii sprijinului necesar  persoanelor 
identificate, s-a incheiat un Protocol de Cooperare cu Centrul Evanghelic Maranata, 
cu sediul in comuna Varfu Campului, judetul Botosani, avand ca obiect acordarea 
sprijinului financiar si material, persoanelor vulnerabile si persoanelor cu varsta de 
peste 65 de ani, fara sustinatori, domiciliate pe raza comunei Varfu Campului, judetul 
Botosani, Centrul Evanghelic Maranata obligandu-se sa doneze resurse materiale ( cu 
precadere alimente) . 

Au fost constituite echipe in componenta carora se regasesc angajatii U.A.T. 
Comuna Varfu Campului si U.A.M.S. Varfu Campului  , care au distribuit un numar 
de 575 pachete cu diverse alimente si 693 buc pizza. 

La solicitarea persoanelor varstnice fara sustinatori  dar si a persoanelor 
autoizolate la domiciliu , li s-a asigurat achizitionarea alimentelor  de stricta 
necesitate, medicamentelor, retetelor, apei potabile . 

Pentru protectia membrilor echipei s-au achizitionat manusi, masti si viziere. 



• Conform art. 6   din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020  , au fost 
identificate un numar de 42 persoane vulnerabile  care s-au aflat in permanenta 
in atentia  echipelor constituite la nivelul U.A.T. si care au beneficiat de suport 
material in cadrul aceluiasi Protocol de colaborare. 

S-a continuat activitatea de informare , cu privire la prevederile Ordonantelor 
Militare, la masurile de preventie privind raspandirea COVID-19, atat prin fluturasi 
distribuiti catre populatie cat si prin mijloace electronice ( conturi de socializare) 

• Conform art. 7   din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020, au fost marcate 
zonele destinate accesului cetatenilor in institutiile publice locale  si au fost 
instiintati operatorii economici cu privire la obligatia de a marca zona destinata 
accesului clientilor, si suprafata  de  vanzare, care sa orienteze  persoanele in 
respectarea unei distante de siguranta de minimum 1.5 metri. 

• Conform art. 6   din Ordonanta Militara nr. 4 din 29.03.2020, au fost 
dezinfectate cele doua intrari ale blocului de locuinte din centrul civic si casei 
scarilor. 

• In contextul aparitiei Ordonantei Militare nr. 6 din 30.03.2020  privind 
instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune 
din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati 
administrativ-teritoriale din judetul Suceava, s-a facut apel la populatia 
comunei sa evite desplasarile inspre si dinspre judetul Suceava, sa manifeste 
prudenta maxima in respectarea distantei sociale si regulilor stricte de igiena  

si au fost montate covoare profesionale pentru a asigura dezinfectia 
incaltamintei si ale rotilor vehiculelor, la intrarea in comuna , dinspre judetul 
Suceava. 

In perioada sarbatorilor pascale , membrilor echipelor consituite la nivelul UAT 
Comuna  Varfu Campului li s-au repartizat cate un grup de persoane 
varstnice/vulnerabile cu care sa mentina legatura si sa le acorde suportul de care au 
nevoie. 

 Marti 21 aprilie 2020, in cadrul sedintei  CLSSU Varfu Campului, a fost 
adoptata Hotararea nr. 2 prin care  s-a stabilit  un nou set de masuri  menite sa 
contribuie la combaterea transmiterii s infectarii cu noul coronavirus COVID-19, 
printre care : 

- Obligativitatea purtarii mastilor si manusilor de protectie pentru toate 
persoanele; 

- Interzicerea stationarii persoanelor in spatiile publice si a spatiilor comerciale; 
- Interzicerea activitatilor de comert ambulant; 
- Monitorizarea persoanelor cu varsta peste 65 de ani, fara apartinatori si 

asigurarea  serviciilor de procurare a medicamentelor, alimentelor, produselor 
de igiena; 



- Interzicerea tranzitarii teritoriului comunei de catre carutele ce transporta 
material lemnos; 

- Autoizolarea imediata a contactilor persoanelor conformate ca fiind infectate 
cu noul coronavirus COVID-19; 

- Dezinfectia locuintelor persoanelor pentru care s-a recomandat autoizolarea la 
domiciliu. 

 
5. AMC 

 
ü ACTIVITATE ÎN TEREN: 

- S-au monitorizat lunar femeile  gravide , acordând  atenție deosebită   
gravidelor minore, 

- S-au monitorizat  mamele minore, 
- S-au monitorizat lăuzele, 
- S-au monitorizat copii nou născuți, 
- S-au monitorizat/vizitat la domiciliu persoanele  vârstnice ( măsurat TA, 

glicemie, temperatură, tratament medicamentos prescris de medic), 
 

ü ACȚIUNI: 
- S-au făcut la fiecare început de semestru  TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC, la 

toți copii din toate cele patru școli din comună, 
- S-a asistat medical toate competițiile de fotbal și alte activități sportive (în 

timpul liber), 
- S-a primit de la D.S.P. în colaborare cu S.A.M. A.S. cutia bebelușului cu cele 

necesare mamei și copilului şi au fost distribuite . 
- S-au  distribuit teste de sarcină TRUSSA (100 bucăți)  femeilor cu vârste 

cuprinse între 14-45 ani, 
- S-a făcut mobilizare și suspectare precoce de spectru autist a copiilor cu vârste 

cuprinse între 1-6 ani și s-au îndrumat spre  Centru Pediatric de boli mentale 
pentru alte consultații și tratament de specialitate, 

- S-a făcut mobilizare pentru testarea gratuită a femeilor cu vârste cuprinse între 
25-65 pentru testul Babeș Papa Nicolau prin Caravana I.R.O. de la Institutul 
de Oncologie din Iași. 

 
6. SVSU 

 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din comuna Vârfu Câmpului este o  

instituţie publică fără personalitate juridică, care funcţionează în subordinea autorităţii 
publice locale şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă , 
oferind servicii de utilitate publică, cu rol în prevenirea și combaterea tuturor factorilor 



negativi care pot influența viața și activitatea populației, pe linie de situații de urgență 
(incendii, inundații, alunecări de teren, etc.) 
    SVSU Varfu Campului functioneaza pe baza contractelor de voluntariat incheiate 
intre voluntari si primarul comunei pe o perioada de 5 ani. La ora actuala SVSU are 
incheiat un numar de 20 de contracte de voluntariat. 
    Sarcinile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta sunt indeplinite conform 
legislatiei privind situatiile de urgenta la nivel national, prin stricta coordonare si 
colaborare cu institutiile specializate, in functie de riscurile generatoare de situatii de 
urgenta dupa cum urmeaza: 
        Institutia Prefectului-judetul Botosani; 
        Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al judetului Botosani; 
        Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani; 
        Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vf. Campului; 
        Centru Operativ al CLSU al comunei Vf. Campului; 
        Consiliul Local, al comunei Vf. Campului; 
 
               Activitati desfasurate in cadrul acestui an 
 
    În anul 2019  serviciul  a participat la diferite intervenții cum ar fi: incendii de 
vegetație uscată, incendii de locuințe și anexe gospodărești, toate acestea făcandu-se în 
timpi oportuni pentru limitarea efectelor produse de acestea. 
    De asemenea, au avut loc interventii si atunci cand localitatea a fost afectata de ploi 
torentiale, cu scurgeri de apa de pe versanti, care, au afectat drumurile de acces fapt 
pentru care a fost nevoie de intocmirea de rapoarte operative pentru primirea de fonduri 
necesare refacerii acestora. 
   Pe tot parcursul anului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Varfu Campului 
desfasoara activitati de prevenire, control si informare atat la gospodariile populatiei cat 
si la unitatile din cadrul administratiei publice locale. 
    Am desfasurat activitati educative, informative si demonstrative cu elevi din cadrul 
scolilor din localitate, prezentand tehnica si dotarea pe care o avem in cadrul acestui 
serviciu. 
   Tot in anul 2019 in dotarea acestui serviciu a fost achizitionat un buldo-excavator 
dotat cu lama pentru deszapezire si echipament pentru imprastiere de material anti-
derapant.  
   Pe langa activitatile mentionate mai sus SVSU Varfu Campului a desfasurat prin 
intermediul sefului de serviciu permanenta in cazul avertizarilor trimise de catre INMH, 
ISUJ Botosani, Consiliului Judetean Botosani si Institutia Prefectului Botosani. 
    In final apreciez ca activitatea SVSU Varfu Campului in anul 2019 a fost relativ 
buna, evident atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus putand conduce la un salt 
calitativ al acestei activitati.  
„ESTE MAI USOR SA PREVII O SITUATIE DE URGENTA DECAT SA                         
INTERVII PENTRU INLATURAREA EFECTELOR EI.” 
 
 
 



7. Birou Agricol  
           La nivelul biroului agricol, in vederea intocmirii Raportului Anual Elaborat de 
Primarul comunei Varfu Campului, privind starea economica,sociala si de mediu a 
comunei Varfu Campului pe anul 2019, va aducem la cunostinta urmatoarele : 
s-au efectuat deplasari in teren cu scopul de a culege date si  a actualiza nomenclatorul 
stradal, date care au fost introduse in platforma electronica ANCPI prin trasarea 
digitalizata a tuturor drumurilor din comuna si inscrierea tuturor adreselor 
administrative; 
-s-au eliberat 52 atestate si carnete de producator ; 
-s-au intocmit 153 de dosare la legea  17/2014 ; 
-s-au intocmit 290 contracte de arenda ; 
-au fost completate registrele agricole in format scriptic  si electronic pe anul 2019; 
-s-au eliberat 100 adeverinte  pentru subventie la padure conform HG 864; 
 - au fost eliberate  420 adeverinte Apia ; 
- s-au eliberat 71 certificate de atestare a constructiilor fara autorizatie ; 
- s-au eliberat 1025 de adeverinte diverse ( vmg,asf,spatiu locativ, E-on ,Registru 
Comertului ) 
- au fost efectuate deplasari in teren la diverse litigii ;  
-s-au intocmit raspunsurile la adresele de la BEJ-uri si Serviciul Fiscal Municipal 
Dorohoi 
-  privind bunurile mobile si imobile 
      -   s-a intocmit nomenclatorul arhivistic al Primariei Varfu Campului pe 
compartimente; 
- realizarea corespondentei zilnice ; 
 

8. Gospodărire comunală  
În anul 2019, activitatea serviciului de Gospodărire Comunală a fost una intensă.                  

Pentru lucrările executat în anul 2019 au fost folosite fonduri de la bugetul local precum 
şi fonduri europene :  

- s-a lucrat intens la reţeaua de apă prin proiect european „Apă pentru satul 
Ionăşeni” , 

- s-a asfaltat drumul din Cotul la Deal – de la Niţu Radu şi de la Cocriş Vasile – 
cu bani de la bugetul local,  

- reabilitarea şi întreţinerea tuturor drumurilor săteşti şi comunale prin pietruire, 
- întreţinerea spaţiilor verzi prin cosirea vegetaţiei, văruirea pomilor, plantarea 

florilor ,  
- salubrizarea a fost făcută conform contractului încheiat cu ADI ECOPROCES,  
- s-a finalizat lucrarea de modernizare la Piaţă - Bazar, 
- s-a achiziţionat buldo - excavator prin proiect european , 
- din bugetul local s-a achiziţionat lama zăpadă , sărăriţă, cupă trapezoidală, 

tocător vegetaţie, 
- s-au montat 177 de becuri economice cu led, 
- întreţinerea terenului de sport, 
- în perioada iernii pe drumurile comunale şi săteşti  s-au executat lucrări de 

deszăpezire şi împrăştiere material antiderapant, 



- toaletarea pomilor, 
- întreţinerea podeţelor şi albiilor pârăurilor , pentru a se evita inundarea 

gospodăriilor şi drumurilor , 
- întreţinerea şi curăţarea tuturor clădirilor vechi din    administrarea primăriei.  

 
9. Paza comunală  
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor , agenţii 

de pază  au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia comunei, 
combaterea depozitărilor  ilegale pe domeniul public, însoţirea angajaţilor primăriei în 
acţiuni specifice, informări ale cetăţenilor în legătură cu acţiunile primăriei, protecţia 
mediului înconjurător, în baza prevederilor planului de pază şi ordinii publică a comunei 
după cum urmează :  

- serviciu de patrulare pe fiecare sat pentru asigurarea liniştii şi ordinii publice 
în comună,  

-  s-au desfăşurat acţiuni de patrulare pentru prevenirea furturilor din 
gospodării, 

- s-a intervenit pentru aplanarea scandalurilor din familii dezorganizate, 
- în perioada în care s-au desfăşurat alegerile prezidenţiale s-au supravegheat 

panourile de afişare prevenind ruperea intenţionată a acestora,  
- s-au desfăşurat acţiuni pentru sprijinirea pompierilor voluntari din comună 

pentru depistarea, supravegherea şi stingerea unor incendii , 
- s-a asigurat liniştea şi ordinea publică cu ocazia meciurilor de fotbal, 
- s-au desfăşurat acţiuni de informare a cetăţenilor cu diverse ocazii: programul 

de ridicare a deşeurilor menajere, manifestări culturale, distribuirea de 
invitaţii, citaţii şi orice alte informări ale aparatului Primăriei.  

 
10. Cultură / Culte/ Sport 

 
Căminul Cultural şi Biblioteca Comunală din comuna Vârfu Câmpului sunt 

instituţii publice fără personalitate juridică, care funcţionează în subordinea autorităţii 
publice locale şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul cultural , oferind servicii 
culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului 
comunitar la informaţie . 

Activităţile care se desfăşoară sunt cele din domeniul educaţiei permanente, cele 
din domeniul culturii tradiţionale, privind conservarea, transmiterea şi valorificarea 
faptelor de cultură populară, împrumut de carte, acces liber la informare şi documentare 
pe principiul nediscriminării, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau 
religie, asigurând accesul şi  participarea egală a tuturor cetăţenilor comunităţii la 
cultură, la dezvoltarea vieţii spirituale în toată diversitatea. 

A fost întocmit un program de activitate, care în linii mari a fost respectat, unele 
activităţi neputându-se desfăşura, sau, au fost reprogramate din motive obiective. Aceste 
activităţi se organizează  în colaborare  cu Direcţia pentru Cultură Botoşani , Centrul 
Creaţiei Populare Botoşani , Biblioteca Judeţeană Botoşani, Muzeul Etnografic VÂRFU 
Câmpului ,  Şcoala din comună, diferiţi meşteri populari ,biserici, etc..   



În cadrul Căminului Cultural Vârfu Câmpului activează Ansamblul folcloric  
„SIREŢELUL”  cu un număr de  30  membri şi Ansamblul de datini şi obiceiuri de 
iarnă „SIREŢELUL”  cu un număr de 45 membri ( aproximativ), ansambluri pentru care 
s-a reuşit achiziţionarea a 10 costume naţionale de femei, 10 costume naţionale de 
bărbaţi, 10 sumane de femei şi 10 sumane de bărbaţi  atât de necesare desfăşurării 
activităţii artistice. 

Pe tot parcursul anului s-au realizat  afişele  de înştiinţare a populaţiei comunei  
despre  sesiuni de informare, despre date utile privind impozitele locale, despre anumite 
acţiuni,activităţi, manifestări cultural-sportive, lucrări E-ON , urările pentru locuitorii 
comunei, tot ce a fost publicat pe pagina de facebook a primăriei sau afişat la punctele 
din comună. 

S-a semnat pe 31 decembrie 2019  ÎNŢELEGEREA DE COOPERARE între   
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul  Botoşani din România  şi Comuna Voloca, Raionul 
Hliboca, Regiunea Cernăuţi   din Ucraina  

Activităţi :  
v „PORNI LUCEAFĂRUL  „ -ZIUA CULTURII NAŢIONALE – 15 ianuarie 

- expoziţie de carte eminesciană la bibliotecă 
- program artistic cu Şcoala Maghera 

v „VÂRFU CÂMPULUI- PAGINI DE ISTORIE” - omagiu unirii -24 ianuarie  
- alocuţiune „IMPORTANŢA UNIRII PRINCIPATELOR ÎN ISTORIA ROMÂNILOR„  
- program artistic „UNIREA PRINCIPATELOR  ÎN CÂNTECELE ROMÂNILOR „ 

v „ŞEZĂTORILE IERNII” – păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare – 3 
februarie  

v „ZIUA EROILOR” - Ispas 
-alocuţiune , program artistic ,  
-depuneri de coroane  

v „1 IUNIE – ZIUA COPILULUI” 
- spectacol de muzică şi poezie  
- expoziţie cu desene ale copiilor 
- săptămâna olimpică – finala – atletism , şah, tenis , fotbal , orientare turistică , cros  

v „ZIUA COMUNEI -ZIUA RECOLTEI  VÂRFU CÂMPULUI„ 
-expoziţii : animale,produse agricole,legume, fructe, preparate tradiţionale, gemuri, 
peltele, zacuscă, utilaje agricole 
- spectacol folcloric  
- NUNTA DE AUR 
-ceremonie religioasa 
-premierea cuplurilor cu 50 de ani de căsnicie 
-premierea elevilor cu rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare 

v „NEAMUL ROMĂNESC ÎNTREG” 
- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României  
- alocuţiuni  
- program artistic  
- discuţii libere privind marcarea importanţei actului formării statului unitar român 

v „AŞA-I DATINA STRĂBUNĂ„ -  festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă  
Vârfu Câmpului – 31 decembrie  



 
• „MINI ART CLUB” – atelierul de desen şi pictură, beneficiari peste 60 de elevi 

 
• „PRO SPORT” – echipa  de fotbal, s-a reuşit înscrierea acesteia ca şi Asociaţie 

Sportivă la Registrul Comerţului, căpătând astfel personalitate juridică s 
 

• Concurs de biciclete şi Crosul Generaţiilor – octombrie  
 

• Susţinerea financiară, anuală a Bisericilor:  
ü resfinţirea Bisericii din Maghera, 
ü lucrări la Biserica din Ionăşeni,  
ü dotare-înfrumuseţare Biserica Bogza-Mazili, 
ü curăţenie şi igienizare la cimitire 
ü sfinţire maşini şi utilaje achiziţionate de primărie 

• Susţinere activităţi şcolare şi cadouri pentru  elevi, ocazionate de : 1 Martie, 8 
Martie, Paşti, 1 Iunie, zile de naştere, Moş Nicolae, Moş Crăciun; 

• Plantat  sânger şi ………….. la Şcoala G.Hazgan şi drum la biserica Vârfu Câmpului 
în luna martie  

 
 

Ø U.A.M.S. Vârfu Câmpului  - unitate de tratament balneo – fizio - terapie şi 
kinetoterapie, ai cărei beneficiari sunt cetăţenii comunei,   a comunelor 
limitrofe, elevii şcolilor din comună şi beneficiari ai CRR Ionăşeni  

 
 

 
PRIMAR, 

MARIA HUŢU  
 


