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)
In conformitate cu O.U.G. nr.57/20L9 privind coduladministrativ, am desfasurat

activitatea conform legilor in vigoare, cu buna credinta si in interesul comunitatii pentru

realizarea obiectivelor propuse.

ln ceea ce priveste transparenta decizionala la nivelul administratiei publice locale din

comuna Halmagiu, actele cu caracter normativ au fost adoptate dupa indeplinirea conditiilor de

publicitate si dupa adoptare s-au adus la cunostinta publica prin afisare in locuri publice si pe

internet, respectiv pe site-ul primariei.

Pentru o radiografie a activitatii complexe din cadrul Primariei Comunei Halmagiu

prezint in continuare activitatea pe compartimente si birouri in anul 2O2L:

SECRETAR GENERAL UAT HALMAGIU

ln anul 202Lam initiat:

-un nr. de 46 proiecte de hotarare care au fost adoptate de Consiliul Local al comunei

Halmagiu si un numar de 136 dispozitii de primar.

ln activitatea de pregatire a actelor Consiliului Local nu au fost intampinate probleme

deosebite,documentele adresate Consiliului Local si comisiilor de specialitate ale acestuia, au

fost comunicate in vederea punerii lor in dezabatere si aprobare.

A fost asigurat secretariatul celor 12 sedinte de Consiliul Local precum si redactarea

proceselor verbale prin care sunt redate lucrarile si dezbaterile din cadrul plenului sedintelor

Consiliului Local.
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Au fost comunicate in termen legal, de catre dl secretar general ,primarului,autoritatilor
si persoanelor interesate hotararile luate de Consiliul Local, precum si birourilor de specialitate

ale primariei.

Nu au fost intampinate probleme in avizarea celor 136 dispozitii ale primarului si a celor

46 hotarari ale Consiliului Local .

Au fost redactate actiunile in justitie/intampinarile si s-a urmarit aducerea la indeplinire

a hotararilor definitive ale instantelor de judecata, totodata asigurandu-se reprezentarea

consiliului local, primarului si a comisiei locale de aplicare a fondului funciar in fata instantelor

judecatoresti, sustinand interesele acestora si exercitand caile de atac legale.

COM PARTI M ENTU t REGISTRATU RA

S-au efectuat operatiuni de inregistrare si expediere a.corespondentei ,atat prin

email,posta si curierat, respectiv 5470 acte, inregistrate in Registrul de intrare-iesire .

S-a asigurat primirea si inregistrarea corespondentei adresate primariei, prezentarea

acesteia conducerii primariei si repartizarea spre solutionare compartimentelor primariei in

functie de obiectul fiecaruia.

S-au respectat pe cat posibiltermenele de solutionare a cererilor, respectiv adreselor si

expedierea raspunsului catre solicitant in termenul legal.

COMPARTI MENTU t STARE CIVILA

Privind activitatea de stare civila pe anul202L s-au inregistrat:

-un numar de L nasteri;

un numar de L5 casatorii;

-un numar de 40 decese;

Acte eliberate:

-27 certificate de nastere;

-30 certificate de casatorie;

-55 certificate de deces;

ln urma acestor inregistrari de acte s-au operat un numar deTt de mentiuni si

au fost eliberate un numar de 30 extrase de uz official.



COMPRTIM ENT ACHIZITI I PUBLICE

ln cursul anului 2021au fost facute un numar de 57 achizitii directe , 8 contracte de

prestari servicii la achizitii directe, plus L contract servicii topografice, plus l contract

proiectare drum Leasa.

COMPARTI MENT ASISTENTA SOCIAIA

Au fost intocmite si vizate un numar de 319 dosare,la cererea persoanelor,a

r institutiilor sau a instantelor de judecata dupa cum urmeaza:

)
-anchete sociale s-au intocmit un numar de 183 dosare;

-acordarea alocatiilor de stat pentru copii s-au intocmit un numar de 8 dosare;

-alocatii de sustinere a familiei s-au intocmit un numar de 9 dosare;

-indemnizatii pentru cresterea copiilor s-au intocmit un numar de 7 dosare;

-stimulent de insertie s-au intocmit un numar de 3 dosare;

-venit minim garantat s-au intocmit un numar de 19 dosare;

--ajutor de incalzire s-au intocmit un numar de 21 dosare;

,copii cu parinti plecati la munca in strainatate s-au intocmit un numar de 7 dosare;

-premiere 50 de ani de casatorie s-au intocmit un numar de 6 dosare;

-asistenti personali s-au intocmit un numar de 2L dosare;

-indemnizatii insotitori s-au intocmit un numar de l-6 dosare;

-obtinere rovinieta s-au intocmit un numar de 10 dosare;

-obtinere tichete parcare s-au intocmit un numar de 9 dosare.

coM PARTI M ENTU L CADASTRU,AG RICU LTU RA,PROTECTT E CtVt tA St PSI

Privind registrele agricole,acestea sunt in lucru completandu-se conform declaratiilor

aduse la sediul primariei de catre cetateni in urma masuratorilor cadastrale care se efectueaza

in prezent in comuna.



ln anul 2021. au fost eliberate 16 atestate de producator , 16 carnete de comercializare

si927 adeverinte care cuprind dovezi pentru subventii, adeverinte din registrulagricol pentru

diverse facilitati-eliberare carti de identitate, contracte la curent, notar sau radiere din CF.

S-a participat in teren la toate sesizarile depuse de cetateni, pe linie de fond funciar si s-

au dat raspunsuri in scris.

ln domeniile protectie civila ,prevenirea sistingerea incendiilor,protectia muncii si

evidenta militara sau intocmit actele privind o buna interventie in cazuri de urgenta si de risc.

Au fost organizate si efectuate activitati de control privind desfasurarea activitatilor

societatilor comerciale din comuna.

) coMpARTtMENTUL URBANTSM sr DrscrpuNA !N coNsrRucnr

Activitatea de urbanism pe anul 202tse concretizeaza prin eliberarea unui numar de

10 certificate de urbanism si 6 autorizatii de construire, care au implicat verificarea conform

legii a fiecarei documentatii.

Lucrari receptionate la terminarea lucrarilor DC50A ,DN76- TARMURE.

Au fost organizate si efectuate activitati de control privind disciplina in constructii si s-au

luat masuri de intrare in legalitate acolo unde s-au constatat abateri de la actele normative,s-au

aplicat contraventii privind regimul constructiilor unde au fost incalcate prevederile legii.

COM PARTI MENTU L FI NANTE CONTABI LITATE

ln ceea ce priveste colectarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2O2La fost realizat pe

total comuna un procent de 83% rezultand o crestere a colectarii cu 4%o fata de anul precedent.

S-a analizat executia de venituri si cheltuieli ori de cate ori a fost nevoie pentru a afla

situatia soldului care este in trezorerie.

ln anul 2021au fost facute un numar de 7 rectificari bugetare pentru echilibrarea

bugetului local.

Privind lucrarile pentru care au fost incheiate contracte de executie in urma adjudecarii

licitatiilor acestea au fost organizate conform legii, fiind urmatitoti pasii procedurali incepand

cu anunturile de intentie pe SEAP si terminandu-se cu hotararea comisiei de licitatie prin

declararea firmei castigatoare a licitatiei.

ln ceea ce privesc platile catre executantii de lucrari, s-au facut conform prevederilor

legale pe baza situatiilor de lucrari a proceselor verbale de receptii si in termen.



COMPARTI M ENTU L GOSPODARI RE COM UNALA SI PROTECTIA M EDIU LUI

Referitor la activitatea privind gospodarirea comunala s-au desfasurat actiuni de

curatenie si de infrumusetare in comuna.

ln perioada vacantelor de vara la scola au fost facute lucrarile de igienizare si curatenie.

Privind normele de protective a mediului am fost verificati de inspectori de la Garda de

Mediu existand doar atentionari privind selectarea si colectarea eficienta a deseurilor.

Privind starea de mediu in comuna Halmagiu in anul 2027nu au existat poluari majore.

S-a rezolvat intr-o mare masura eliminarea depozitarii gunoaielor menajere din locuri

nepermise prin montarea de pubele de capacitate mare in toate satele din comuna ca o

continuare a masurii incepute in anul 2020.

CAMINE CULTURATE S! BIBTIOTEC!

ln principal din cauza Pandemiei de Coronavirus,activitatea culturala a comunei in anul

2O2La lipsit in totalitate, neexistand activitati.

COTABORAREA CU POTITIA COMUNATA SI CU MEDICII DIN COMUNA

ln cursul anului 2027am avut o buna colaborare cu Politia Comunala, la orice solicitare

am primit sprijin in solutionarea problemelor comunitatii alaturi de angajatul de la

compartimentul Paza si Ordine a Primariei.

Pentru efectuarea de anchete sociale, personalul primarieia fost insotit pe teren, la fel

si pentru solutionarea litigiilor pe linie de fond funciar sau disciplina in constructii.

) privind activitatea medicala in comuna am acordat tot sprijinul posibil medicilor de

familie.

Privind activitatea sanitar-veterinara la nivel de comuna am fost instiintati de catre

medicul veterinar dupa fiecare actiune de vaccinare si mai ales dupa aparitia fiecarui focar de

Pesta Porcina Africana, caa)ri in care s-au luat masuri speciale de protectie.

ln final, doresc sa multumesc d-lui Viceprimar,d-lui Administrator,tuturor consilierilor

locali pentru buna colaborare si nu in ultimul rand angajatilor din primarie alaturi de care ne-am

dat tot concursul pentru rezolvarea problemelor cetatenilor comunei Halmagiu.
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Cu respect,


