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RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A COMUNEI VĂRBILĂU, ÎN ANUL 2021

În conformitate cu prevederile art. 155, alin.(1), lit.b” şi alin.(3), lit.”a” din Ordonanţa de
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, în relația sa cu consiliul local, primarul
localității prezintă în primul trimestru al anului curent un raport anual privind starea economică,

socială şi de mediu a localității, pentru anul precedent.
Pentru localitatea Vărbilău, pentru anul 2021, datele
economică, socială şi de mediu a localității pot fi sintetizate astfel :
1. Date privind

principale

privind

starea

suprafața şi populația localității

11. Suprafaţa.

Conform evidențelor şi planurilor cadastrale executate înainte de
în evidenţele noastre, suprafața totală a teritoriului comunei Vărbilău este de

anul 1990, aflate
4206 ha.
Conform unor informații furnizațe de OCPI Prahova, preluate de INS, în baza
măsurătorilor executate cu mijloace tehnice performante, suprafața totală a teritoriului
localității este de 4170 ha. Cert este că nici un detaliu privind configurația localității şi
vecinătățile tradiţionale ale localității nu s-au modificat niciodată.
În ceea ce priveşte structura terenurilor pe categorii de folosință, dacă suprafețele
fânețe
agricole aflate în evidențele registrului agricol, respectiv : arabil — cca. 200 ha, păşuni
vedere
din
ha,
scriptic,
mai
de
cea
fapt
— cca. 1200 ha, livezi — cca. 500
punct
s-au menținut
mare parte a acestor terenuri se află înțr-o stare de degradare continuă, astfel că aportul
sectorului agricol, la prosperitatea localității este din ce în ce mai mic.
economic,
1.2. Populaţia. La începutul anului 2021, conform datelor furnizate de Direcţia
Statistică Prahova, populația comunei Vărbilău era de 6.619 locuitori, aflată într-o
Judeţeană
continuă şi regretabilă descreştere, care a continuat pe toată durata anului, astfel că la
31.12.2019, populația localității, conform situaţiilor raportate de D.S.P. prin situațiile privind
era de numai 6.549 locuitori, scăderea populației fiind
rata de infectare cu virusul SARS-Cov
localitatea Vărbilău. Totuşi principala
şi un efect direct al pandemiei cu care s-a confruntat
cauză a diminuării populației localității continuă să fie exodul acesteia către zone economice
ale
lumii.
mai atractive, mai promițătoare din Europa şi din alte părți
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Situaţia economică şi socială a localității se reflectă în structura bugetului local
de
venituri şi cheltuieli.
21. La sfârşitul anului 2021, după ultima rectificare a bugetului, veniturile
din ca
totale ale localităţii au fost de 11.939,75 mii
2.150 mii lei venituri proprii din taxe şi impozite pentru clădiri (294 mii
lei), teren (310 mii lei), impozite pe mijloace de transport (522 mii lei), redevențe concesiuni şi
tarife închirieri (204 mii lei), impozite şi taxe fiscale (66 mii lei), taxe administrative (46 mii lei)

2.

,

-

(648

lei);
4.997 mii lei, sume defalcate din tva, pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate (1.979,99 mii lei) şi pentru echilibrarea bugetului local (3.018 mii lei);

şi amenzi

—

mii

2.778

—

,

cote (577 mii lei) şi sume alocate din cotele defalcate
pe

echilibrarea

impozitul pe venit pentru

1.549

lei

mii
mii

lei,

bugetului

local (2.045

mii lei);

subvenții de la bugetul de stat pentru acordare ajutor pentru
încălzirea locuinței
a suplimentului pentru energie (90 mii lei), pentru
finanțarea sănătății
(657 mii lei — pentru funcţionarea Centrului de vaccinare împotriva Covid —
19) şi pentru
—

finanţarea

PNDL

2-2.
—

şi

(800 mii lei).
Cheltuielile totale ale bugetului au fost de 12.032,30 mii
lei, din care
30835 mii lei, chelțuieli de personal (salarii, indemnizaţii,
alocații,
:

contribuții ş.a.);
—

sociale;

-

2.657,5

1.391,54
375

mii

(FSE);
—

mii

4.426

mii

lei,

mii

lei,

lei,

lei,

cheltuieli pentru bunuri şi servicii;
cheltuieli pentru asistență socială, respectiv ajutoare

pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
:

cheltuieli de capital.

3. Starea economică şi socială a locuitorilor comunei Vărbilău se reflectă în nivelul
cheltuielilor pentru asistenţă socială, respectiv în cuantumul ajutoarelor sociale, Chiar
dacă
evoluţia acestui indicator este una pozitivă, numărul familiilor Şi persoanelor
singure beneficiare
ale legii nr.416/2001, reducându-se în fiecare an, (cum de
altfel s-a întâmplat în anul 2021,
an în care în luna ianuarie se aflau în plață 70 de beneficiari, familii Şi
persoane singure, din
care 80 persoane apte de muncă, iar la sfârşitul anului, în luna decembrie se înregistrau
numai
59 de beneficiari cu 59 persoane apte de muncă), existenţa precară a
acestor persoane
reprezintă, în fapt, imaginea unei societăți neomogene, care, nereuşind să identifice soluţii
pentru eradicarea sărăciei, continuă să ofere doar câteva modeste resurse pentru un trai
chinuit, unor persoane umile, nefericite care şi-au pierdut sentimentul demnității şi al stimei de
sine.
3.1. De asemenea, starea economică şi socială a localității şi a locuitorilor acesteia se
reflectă în structura
diversitatea activităţilor economice desfăşurate, în numărul de locuri de
muncă oferite, în numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, celor
peste
160 de locuri de muncă existente în cadrul instituţiilor şi societăților publice
(învăţământ,
sănătate, administrație publică, culte, cultură, poliție, poştă)
s-au adăugat în timp, până în
prezent, alte peste 200 locuri de muncă, existente în mediul privat (în societăți de construcții şi
materiale de construcţii, activități de producţie, prestări servicii şi comerţ),
precum şi alte
activităţi cu caracter agricol, în anul precedent, aflându-se în evidențe şi beneficiind de sprijin
financiar cca.100 de persoane care desfăşoară activități economice în diverse exploatații
agricole. Conform datelor statistice,
sfârşitul anului 2020, existau în localitate 95 de şomeri.
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4. Inventariat şi însuşit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr.36/1999 şi aprobat
prin HG nr.1359/2001 — Anexa 100, patrimoniul public al localității a fost actualizat şi
completat până în anul 2021, de mai multe ori, iar elementele acestuia au fost supuse
inventarierilor anuale. Cu toate acestea, numărul mare şi complexitatea investițiilor realizate în
cei peste 20 de ani (1999 — 2021) nu au făcut posibilă înregistrarea operativă a tuturor
elementelor patrimoniului, existând, în prezent, numeroase omisiuni, neactualizări, precum şi

necorelări între inventarul public şi evidenţele agricole şi fiscale ale localităţii. Principala cauză
a
existenței acestor distorsiuni constă, însă,
modul diferit în care a fost concepută şi aprobată
inventarierea iniţială a patrimoniului (în anul 1999) şi procedura actuală de inventariere a
acestuia, care exclude posibilitatea efectuării oricăror modificări şi actualizări fără înscrierea
prealabilă a bunurilor respective în cărțile funciare.
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5. Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în cadrul celor 11
unităţi de
învăţământ
grădinițe şi 6 şcoli), care funcţionează, în condiții foarte bune,
12 din cele 13
localuri moderne care alcătuiesc rețeaua şcolară
gestionată de Şcoala Gimnazială Vărbilău,
Localul Grădiniței Livadea, complet renovat, rămâne, în
continuare, în conservare. Din cauza
numărului foarte mic de copii, grădinița funcţionează, de
peste 10 ani, în cadrul Şcolii Primare
Livadea.
Având în vedere că, din motive obiective încheierea perioadei de mentenanţă
impusă prin contractul de finanţare prin care a fost realizat — Centrul de
Pregătire după
Programul Şcolar din satul Poiana Vărbilău şi-a încheiat definitiv activitatea, începând
cu anul
şcolar 2021 — 2022, în clădirea Centrului funcționează cele două
ale
Grădiniţei
Poiana
grupe
Vărbilău, existând, din acest moment, necesitatea şi oportunitatea organizării unei
grădinițe
moderne, cu program prelungit.
În aceste condiții, activitatea Şcolii Primare din satul Poiana
Vărbilău, pentru a asigura
funcţionarea într-un singur schimb,
fost organizată şi în localul grădiniței.
În anul şcolar 2020 — 2021, în cele 11 unități de
învățământ, au învățat 530 de copii :
preşcolari (122), elevi
ciclul primar (232) şi gimnazial (176).
În anul şcolar 2021 — 2022,
numărul copiilor în activitate, în acest moment, este de 552,
creşterea efectivelor
înregistrându-se la învăţământul preşcolar (8 copii) şi primar (8 copii), în general, ca
urmare a
întoarcerii în localitate (în satul Poiana) a unor familii plecate în alte țări.
Tuturor copiilor care au îndeplinit condițiile sociale, precum şi celor cu rezultate
meritorii, li s-a asigurat plata stimulentelor şi a burselor sociale şi de merit, prevăzute de
legislaţia în vigoare şi aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
De asemenea, tuturor cadrelor didactice şi personalului auxiliar navetist li
s-a aprobat
decontarea cheltuielilor cu naveta, lunar, prin hotărâri ale consiliului local.
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6. Activitatea celor 3 cabinete medicale individuale ale medicilor de familie a
fost afectată de epidemia provocată de virusul SARS-CoV 2,
condițiile în care toţi medicii şi
asistentele medicale au
total implicați în programul de funcţionare a Centrului de vaccinare
împotriva Covid 19, organizat în cadrul Căminului Cultural Vărbilău, în condiții dintre cele mai
bune, unanim apreciate de persoanele vaccinate. Toate cheltuielile Centrului au fost asigurate
din bugetul local şi decontate de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova.
Şi activitatea celor două cabinete stomatologice, care funcţionează în
spații proprietatea
comunei Vărbilău, a fost afectată de pandemia provocată de virusul SARS-CoV 2.

în

fost

7. Activitatea culturală şi activitatea sportivă au fost, de asemenea, afectate de
pandemie. În localul Căminului Cultural din satul
Vărbilău a fost organizat Centrul de
vaccinare care şi-a desfăşurat activitatea În perioada aprilie — decembrie 2021. În această
situație, în sala de festivități s-au desfăşuraț doar două activități cultural-artistice, iar pregătirea
formațiilor artistice ale Căminului Cultural s-a desfăşurat în cadrul Căminului Cultural Livadea.
În localurile căminelor culturale din satele
Livadea şi Poiana Vărbilău s-au desfăşurat
câteva
evenimente familiale (nuntă, botez, majorat). În a doua jumătate a anului, în condițiile în care
majoritatea membrilor ansamblului artisțic a absolvit cursurile Şcolii Populare de Artă,
activitatea de pregătire a formațiilor artistice a încetat, urmând a
reluată în cursul acestui an.
7.1. Activitatea sportivă s-a desfăşurat în condiții bune numai pe baza sportivă
din satul Vărbilău, în cadrul căreia s-a realizat o construcție modernă
pentru vestiare, grupuri
sanitare, birouri, tribună. Deşi nu s-au desfăşurat activităţi sportive, din cauza pandemiei, totuşi
pentru echipele de fotbal din satele Poiana Vărbilău şi Coţofeneşti s-au executat unele lucrări
de amenajare a bazelor sportive ale acestor echipe.
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8. În ceea ce priveşte aşezămintele de cult

activitatea acestora, afectată, de
asemenea, de pandemia de SARS-CoV 2, este, pentru prima dată în ultimii 10 ani, când
acestea nu au beneficiat de sprijinul financiar al bugetului local. După realizările notabile din
anii precedenţi (construirea Bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” la Parohia II
Vărbilău, casele praznicale de la Parohia I Vărbilău şi Parohia Livadea, precum şi alte lucrări de
reparații şi întreţinere la parohiile ortodoxe Coţofeneşti
Poiana Vărbilău şi la Biserica Cultului
Adventist din Coțofeneşti), la începutul anului 2021 au fost înregistrate solicitări pentru
acordarea de sprijin financiar pentru : lucrări de finisări
pictură interioară la noua Biserică a
Parohiei II Vărbilău, refacere împrejmuire, sistem de colectare a apelor pluviale, refacere
zidărie şi pictură la Biserica Parohiei I Vărbilău, diverse alte lucrări
lăcaşurile de cult ale altor
culte decât cele creştin-ortodoxe. Din păcate, nici în anul precedent, nici în bugetul local al
acestui an, nu au putut fi identificate resursele financiare necesare pentru abordarea acestor
lucrări de investiții.
8.1. O atenţie sporită trebuie acordată neîntârziat monumentelor eroilor din satele
Poiana Vărbilău.
Coţofeneşti
9. Reţeaua de iluminat public, folosită pentru iluminatul stradal şi pietonal, are o
lungime de peste 55 km, este, în cea mai mare parte, aferentă rețelei de distribuție a energiei
electrice, proprietatea S.D.E. (1313 stâlpi de susţinere). În proprietatea comunei Vărbilău sunt
inventariaţi 174 stâlpi de susţinere. Pe cei 1487 stâlpi ai reţelei (1313 + 174) sunt montate,
total 1223 corpuri de iluminat, din care 470 buc. lămpi cu led şi 753 buc. lămpi clasice iluminat
economic. În anul precedent, rețeaua a fost extinsă cu 1,3 km în zona străzii Prundului în satul
Livadea. Mai sunt necesare lucrări de extindere şi modernizare pe câteva străzi în satele
Livadea, Vărbilău şi Poiana- Vărbilău.
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află în faza recepției la
10. Rețeaua de alimentare cu apa, în lungime de 53 km,
terminarea lucrărilor. Se estimează că în perioada iunie-august a.c., reţeaua va fi pusă în
funcţiune şi se pot efectua lucrările privind brangamentele utilizatorilor. De asemenea, în
programul de achiziții publice se află alte două investiții privind extinderea rețelei de alimentare
cu apă.

se

11. Reţeaua de canalizare se află în faza de proiectare în cadrul unui proiect
gestionat de ADI Managementul Apei Prahova.

distribuţie

inteligentă gaze naturale, pentru 9 (nouă) localităţi
din zona Plopeni-Slănic, într-un proiect coordonat de localitatea Vărbilău, finalizat în faza S.F.,
în noiembrie 2020, a fost predat C.).Prahova, care în calitate de coordonator şi ordonator de
credite l-a promovat în POIM 2014-2021, proiectul fiind evaluat
selectat pentru finanțare.
Se estimează că în perioada ap!
iunie, proiectul se poate afla în faza de proiectare,
semnarea contractului fiind însă condiționată de existența a cel puţin 1000 cereri/angajamente
12. Reţeaua

de

şi

ferme de branşare, în fiecare

dintre localitățile

13. Rețeaua de drumuri publice

în

aflate în parteneriat.

localitatea Vărbilău este asigurată de cca. 20 km
E Poiana-Vărbilău — Gura Vitioarei, DJ 101 T
102
101
DJ
drumuri judeţene (DJ
Ploieşti-Slănic,
Vărbilău — Bertea — Valea Doftanei şi DJ 216 Vărbilău — Ştefeşti — Slănic) şi de peste 200 de
drumuri locale, între care 3 drumuri comunale, 172 de străzi şi uliţe şi de peste 30 de drumuri
Vicinale.
Starea drumurilor județene este relativ bună, cu excepţia unor porţiuni care însumează
cca. 5 km, pe care ar trebui aşternut un nou strat de asfalt. Având, însă în vedere că în

următorii 2-3 ani, aceste drumuri vor fi afectate de lucrările de canalizare, se impune şi
amânarea lucrărilor de reabilitare a acestor sectoare de drum pentru o perioadă ulterioară
realizării (finalizării) lucrărilor de canalizare.
În ceea ce priveşte drumurile locale, peste 60% din lungimea drumurilor importante,
intens circulate, reprezintă drumuri modernizate. În anul precedent, toate străzile afectate de
lucrările de alimentare cu apă au fost reparate, două dintre ele (str.Livezii şi intrarea Bănică
Gheorghe, fiind refăcute integral. Alte 3 (trei) străzi, respectiv „Grădina Badii în satul Livadea,
str. David şi str. Valea Surlei în satul Vărbilău, zona Sineşti, au fost modernizate.

14. Infrastructura aferentă drumurilor publice , în zonele în care acestea
traversează cursurile de apă, înregistrează patru poduri rutiere importante trei peste

în

râul Vărbilău (unul pe DJ 102 Coţofeneşti — Poiana Vărbilău, al doilea pe DC
satul Livadea
şi cel de-al treilea pe DJ 101 T, hotar Vărbilău — Aluniş), iar cel de-al patrulea pod peste râul
Slănic, în satul Vărbilău, zona Târg comercial.
Alte 3 poduri rutiere, pentru trafic uşor traversează râul Vărbilău, în zona Ceair —
Petrecheşti şi râul Slănic în zonele Lăzăreşti şi Jugănari, Toate cele 7 (şapte) poduri enumerate
sunt într-o stare fizică bună şi foarte bună, fiind necesare numai lucrări de întreţinere
Ceair — Petrecheşti).
(îndepărtare strat rugină, revopsire mână curentă — la DC
De asemenea, pentru traversarea celor două râuri, există şi 7 (şapte) poduri pietonale,
în lungime totală de aproape 1,5 km, situate peste râul Vărbilău, în satul Livadea punctele
„Biserică” şi Gogu Ionescu”, în satul Vărbilău în zonele Ţigănie-Băicăneşti şi Vlădeşti şi în satul
Coţofeneşti, în punctul Halta CF, iar peste pârâul Slănic în zonele „Cernat” şi Şcoala nr.2.
Afectate de viiturile repetate , podurile pietonale din satele Livadea şi Coţofeneşti necesită
efectuarea unor lucrări de reparații şi întreţinere.
Peste torenții Dobreasa, în satul Livadea şi Valea Surlei în satul Vărbilău — zona
Sineşti, există alte două poduri pentru trafic auto. Podul din zona Dobreasa a fost afectat de
viiturile din vara anului precedent, lucrările de refacere fiind programate pentru primăvara
acestui an.
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15. Serviciul public de salubrizare este prestat de către S.C. Rosal Grup S.A.
Bucureşti, printr-un contract gestionat de A.D.I. Managementul Deşeurilor Prahova. La sfârşitul
anului 2020 existau 1661 contracte pentru persoanele fizice şi 72 contracte încheiate de
persoanele juridice, iar operatorul a preluat, în baza acestor contracte, 1096,29 to deşeuri din
care, doar 28,85 to reciclabile. La sfârşitul anului 2021, numărul contractelor încheiate era,

sensibil, mai mic : 1655 pentru 3209 persoane fizice şi 70 pentru persoane juridice. Cantitățile
de deşeuri preluate
fost mai mici : 888,71 to, din care doar 24,31
reciclabile.

to
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16. Starea de mediu Din analiza datelor privind serviciul de salubritate, raportând
cantitatea totală de deşeuri produse pe teritoriul localității la numărul persoanelor care au
încheiat contracte de prestări servicii, rezultă că fiecare persoană a produs o cantitate de peste
200 kg deşeuri/an, faţă de normativul calculat de 144 kg (0,4 kg/zi x 360 zile), ceea ce
înseamnă că numărul persoanelor care produc deşeuri este mult mai mare, precum şi faptul că
fost adunată de persoanele beneficiare de ajutor social din albia
o mare cantitate de deşeuri
din
zona căii ferate, o zonă foarte prost gospodărită de proprietarii,
apelor curgătoare sau
locatarii sau administratorii acestui obiectiv.
Pentru deficiențele constatate în activitatea de protecție a mediului, prin Raportul de
inspecţie înregistrat sub nr.141/30.12.2021, G.N.M. — Serviciul Comisariatului Judeţean Prahova
:

a

a sancţionat u.a.t. Vărbilău cu „avertisment“.

Adăugând şi numeroasele situaţii În care persoane lipsite de un elementar simț
civic
deversează, în mod constant apele reziduale direct pe domeniul public, în şanţurile
pentru
scurgerea apelor pluviale, rezultă că starea de mediu în localitatea Vărbilău nu este deloc

una confortabilă.

17. Rețele de telecomunicație, comunicaţii date internet, supraveghere video:
În scopul reducerii stării de infracţionalitate al depistării
persoanelor care încalcă
adeseori normele unei conviețuiri civilizate, în anul precedent s-a realizat,
pe o lungime de
aproape 10 km, o reţea de supraveghere video, cu camere instalate în zonele cel mai des
utilizate pentru transportul deşeurilor către albia apelor curgătoare,
Instalarea reţelei de supraveghere video a fost favorizată de existența în localitate a
rețelelor de telefonie digitală şi televiziune prin cablu, deservite de cele 7 (şapte) relee de
telecomunicații instalate

În satul

Poiana-Vărbilău (3), Vărbilău (3) şi Livadea (1).

De menționat că starea social-economică şi de mediu ar fi putut fi
influenţată pozitiv
dacă până la sfârşitul anului precedent ar
fost finalizate lucrările de realizare (actualizare) a
P.UG. şi a R.L.U., reţeaua privind nomenclatura stradală, efectuarea lucrărilor de cadastru
imobiliar pentru toate obiectele patrimoniul local. Din păcate,
lipsa resurselor financiare, chiar a
resurselor umane şi, mai ales, apariția alțor priorităţi au amânat realizarea acestora
pentru
acest an sau pentru...anii următori.

fi

