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PREZENTARE GENERALĂ

Situată în vestul județului Timiș, la granița cu Serbia, comuna Valcani se află la o distanță de
aproximativ 80 km față de muncipiul reședință de județ, Timișoara, ceea ce reprezintă un punct slab
pentru dezvoltarea comunei, dacă facem o comparație cu alte comune situate mult mai aproape de
Timișoara și care atrag un număr mai mare de investitori.
Populatia cu domiciliul stabil la 1 iulie 2020, în comuna Valcani este de 1372 locuitori.
Dezvoltarea comunei și creșterea nivelului de trai al locuitorilor reprezintă o provocare și în
același timp o datorie, deoarece localnicii m-au reales în anul 2020, ca primar al comunei.
Misiunea Primăriei Comunei Valcani este de a oferi servicii publice de calitate care să vină în
întâmpinarea nevoilor locuitorilor, indiferent de condițiile economice și sociale.
Ca si orice entitate publică, Primăria Comunei Valcani și-a definit obiectivele determinante,
legate de misiunea și scopurile entitatii și care sunt valabile de-a lungul întregului mandat.
1. Utilizarea optimă a resurselor financiare, provenite din taxe și impozite, precum și a fondurilor
de investiții, în vederea oferirii unor servicii publice de calitate, pentru locuitorii comunei
Valcani.
2. Organizarea compartimentelor și a altor activități ale primăriei pentru eficientizarea serviciilor
oferite comunității locale.
3. Identificarea oportunităților de dezvoltare locală în vederea creșterii nivelului de trai al
locuitorilor.
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII PRIMĂRIEI

Activitatea primăriei este condusă din anul 2012 de primarul reales în 27 septembrie 2020,
BUICU Dragoș Ioan. Tot din anul 2012, funcția de vicperimar este asigurată de d-na GALU Adina
Aureliana, iar secretarul general al comunei Valcani este domnul PETRAȘCU Mihai, aflat în această
funcție de la înființarea comunei, respectiv din anul 2005.
Organigrama cuprinde următoarele compartimente:
1. Financiar, Contabilitate, Taxe și Impozite,
2. Cultură
3. Agricol
4. Administrativ
5. Serviciul Public de Alimentare cu Apă si Canalizare-serviciu cu personalitate juridica aflat în
subordinea Consiliului Local Valcani
Conform statului de funcții, personalul este încadrat după cum urmează:
- două funcții alese: primar și viceprimar
- o funcție publică de conducere: secretar general
- o funcție publice de execuție
- șapte personal contractual
-doi angajați la Serviciul Public De Alimentare cu Apa și Canalizare
6. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – trei angajați
Consiliul Local Valcani de-a lungul anului 2020 a emis un număr de 53 hotărâri, iar primarul a
emis 62 dispoziții.
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ACTIVITATEA DE BUGET-FINANȚE
VENITURI
Nr
crt

Grad de realizare
venituri
1. Gradul de realizare
a veniturilor

2. Gradul de realizare
a veniturilor
proprii:
3. Gradul de finanțare
din venituri proprii
4. Gradul de
autofinanțare
5. Venituri proprii
încasate per capita:
6. Gradul de realizare
a impozitelor pe
proprietate
7. Gradul de
dependență al
bugetului:
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Gradul de
autonomie
decizionala

Venituri

Sume
2019

Procent

Sume
2020

Procent

Venituri totale încasate
4302929
Venituri totale
programate

4383230

Venituri proprii
încasate
Venituri proprii
programate
Venituri proprii
încasate
Venituri totale încasate
Venituri proprii
încasate (exclusiv cote
Venituri totale încasate

2064791

Venituri proprii
încasate

6711736
6762680
2125702
95,89%

97,56%
2178760

2153400
2064791

2125702
47,99%

31,67%
6711736
658742

4302929
681934
15,85%

9,81%

4302929
6711736
2125702

2064791
1518,2

Număr de locuitori
Venituri din impozite
pe proprietate încasate
Venituri din impozite
pe proprietate
programate
Încasări din surse
primite de la bugetul
de stat
Venituri totale încasate
Venituri
depersonalizate
încasate
Venituri totale încasate
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99,25%

98,17%

1563,02
1360

1360
332354

454536
75,91%

136,68%

438040
332560
3620995

6052994
84,15%

90,19%

4302929

4302929

6711736
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CHELTUIELI
Nr.
Indicatori sinteza
crt
1. Rigiditatea
cheltuielilor
2. Ponderea secțiunii
de funcționare

3. Ponderea secțiunii
de dezvoltare

Formula de calcul

Sume 2019

Plați aferente
cheltuielilor de
personal
Total plăți
Plăți aferente
secțiunii de
funcționare
Total plăți

1148125

Plăți aferente
secțiunii de
dezvoltare

2655020

Procent

Sume
2020
1119532

22,86%

17,92%
6245754
2372927

5021814
2336995
46,54

37,99%
6245754

5021814

Total plăți
4. Ponderea
Serviciul datoriei
serviciului datoriei
publice locale
locale
Total plăți
5. Excedent/DeficitVenituri-(plăți
secțiune funcționare efectuate+plăți
restante)
6. Excedent/DeficitVenituri încasatesecțiune dezvoltare (plăți efectuate+plăți
restante)

Procent

52,87%

3872827

5021814

6245754

5021814
113634

6245754
454361

1006

11622

62,01%

DEZVOLTAREA LOCAL-EDILITARĂ
În cursul anului 2020 obiectivele propuse au fost îndeplinite:
1.

”Reabilitare, dotare și modernizare grădiniţă cu program normal în loc. Valcani, com. Valcani”

finanțat prin PNDL II.
2.

"Amenajare parcare și acces auto dispensar, comuna Valcani, jud Timis" finanțat din bugetul

local.
3.

”Montarea a 70 de cămine echipate cu apometru și legături la rețeaua de apă existentă”
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Au fost achiziționate trei echipamente de protecție complete, pentru pompierii voluntari din

4.

cadrul SVSU Valcani.
Au continuat lucrarile la următoarele obiective de investiții:
5 "Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Valcani, jud. Timiș",
finanțat prin PNDL II.
6. ”Construire capelă mortuară, com Valcani, jud. Timiș finanțat prin Programul FEADR 20142020 ”

ECONOMIA LOCALĂ
Economia locală se bazează în cea mai mare parte pe investițiile din agricultură, datorită
condițiilor fizico-geografice. Fondul funciar al comunei este important, de circa 6.300 ha, din care
aproximativ 5000 ha sunt teren arabil aflat în proprietatea sau în arendă la S.C. Emilliana West Rom,
Romvalagro SRL, precum și a unor persoane fizice.
Comuna deține o suprafață de 324 ha pășune care a fost închiriată crescătorilor de animale
(ovine și bovine).
Pe teritoriul comunei se află și un mare siloz de depozitare cereale, apartinand S.C. Emilliana
West Rom..
Alte unități economice sunt: 4 magazine, 2 café-baruri și o farmacie

ÎNVĂȚĂMÂNT
Școala Gimnazială Comuna Valcani, are 9 clase, inclusiv clasa pregătitoare, iar grădinița cu
program normal, este structură arondată școlii. Activitatea educațională se desfășoară în 3 corpuri de
clădire renovate și modernizate în anii 2007-2008, școlile renovate și în anii 2014-2016, grădinița
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renovată și modernizată în anul 2020, toate fiind dotate cu grupuri sanitare,

adaptate pentru

persoanele cu dizabilități, încălzire central, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.
Personalul didactic este în întregime calificat; dintr-un total de 17 cadre didactice 11 sunt
titulare, iar 6 suplinitori.

STAREA CIVILĂ
În cursul anului 2020 s-au înregistrat în evidența civilă a primăriei, următoarele:
- Nașteri -acte de transcriere din străinătate-0
-Căsătorii-6
-Decese-15

ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Prin compartimentul social al primăriei, au fost acordate:
-Beneficiari de indemnizatii pentru persoane cu dizabilități -12, asistenti personali -12
-Ajutor social –0
-Alocații de susținere familială-număr de familii beneficiare -3
-Ajutoare pentru încălzire– 2 dosare
SĂNĂTATE
Dispensarul medical funcționează într-o clădire nou reabilitată, cu dotări moderne, cu cabinet
de medicină de familie, cabinet stomatologic, cabinet de medicina internă.

CULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE
Activități cultural-sportive desfășurate în anul 2020:
- Din cauza situației epidemiologice determinate de răspîndirea infecției cu virusul SARS-COV-19,
începând cu luna martie 2020, activitățile culturale și sportive au fost sistate.
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