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RAPORT DE ACTIVITATE 

  AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SĂCELE  

PENTRU ANUL 2021 

 

 

PREAMBUL 

 

   Anul 2021, al șaselea an de mandat ca primar, a fost unul al continuării promisiunii de a transforma 

Municipiul Săcele într-un oraș modern, dar în același timp și unul al provocărilor pe care pandemia 

sanitară, începută cu un an în urmă, le-a adus atât în comunitatea săceleană, cât și în întreaga lume. Și în 

acest an am continuat investițiile în infrastructura orașului, atât de necesare pentru ca Săcele să devină un 

oraș modern, prin finalizarea unor proiecte începute în anii anteriori și prin inițierea altora noi. Pandemia 

sanitară din ultimii doi ani a fost o piatră de încercare pentru toată lumea. În acest context, redeschiderea 

Spitalului Municipal Săcele, investițiile realizate în ultimii 5 ani în spital și în Policlinica Municipală s-au 

dovedit binevenite pentru Săcele.   

 Raportul pe anul 2021  este o sinteză a principalelor direcții în care am acționat pentru punerea în 

aplicare a atribuțiilor ce îmi revin potrivit legii. Totodată prin acest raport, instituția pe care o reprezint, 

dovadă a deschiderii și transparenței pe care o manifestă, pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre 

modul în care au fost gestionați banii publici. Prezentul raport reflectă starea economică, socială și de 

mediu a Municipiului Sacele. Cred că am reușit să realizez o radiografie fidelă a modului în care au fost 

cheltuiţi banii publici, în scopul îndeplinirii obiectivelor din Programul cu care m-am angajat faţă de 

săceleni. Documentul pe care vi-l prezint în continuare este unul pe înţelesul fiecărui locuitor al 

Municipiului Săcele, spre o corectă și transparentă informare a tuturor cetățenilor. Acest document vă 

stă la dispoziţie şi în format electronic, pe portalul Primăriei Municipiului Săcele, 

www.municipiulsacele.ro.  

mailto:primaria@municipiulsacele.ro
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După cum am anteamintit, anul 2021 a avut ca principal proiect finalizarea anumitor investiții în 

infrastructură și începerea altora noi. Astfel, anul acesta s-au finalizat lucrările de modernizare 

infrastructură stradală în mai multe zone: strada Oituz, str. Lungă, centura ocolitoare a Municipiului Săcele 

(str. Câmpului), Bdul Brașovului, tronsonul cuprins între str. N.Iorga și str. Ciucaș, breteaua ce leagă 

cartierul Ștefan cel Mare de str. Armata Română, două bretele de pe strada Hărmanului și una de pe B-dul 

George Moroianu, locație unde a fost modernizată și stația destinată transportului în comun. La finalul lunii 

noiembrie au fost terminate lucrările de modernizare rețea apă potabilă și extindere canalizare menajeră pe 

13 străzi din Cartierul Baciu: Canalului, Brazilor, Cloșca, Horea, Izvoarelor, Crișan, Caraiman, A.I.Cuza, 

Dealului, De Mijloc, Cerbului, Verii și Vâlcele. Tot în toamna 2021 în cartierul Baciu s-a început 

extinderea canalizării menajere pe străzile Bolnoc (bretele), Carierei, Schiorilor și Bereczki Anna. De 

asemenea au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru 9 străzi din cartierul Cernatu, unde se vor 

realiza lucări de apă și canalizare menajeră, și anume străzile Valea Cernatului, Bisericii Române, Mihai 

Eminescu, Oltului, Luceafărului, Zorilor, Nicolae Nicoleanu, Căprioarei și George Coșbuc.  

În privința sănătății, investițiile realizate în ultimii ani și-au arătat eficiența în acești doi ani de 

pandemie. Spitalul Municipal Săcele a fost în toată această perioadă spital suport Covid, iar Policlinica 

Municipală a fost unul din Centrele de Vaccinare din județ împotriva Covid 19. În plus și în anul 2021 au 

continuat investițiile în spital, în special în dotarea acestuia cu aparatură medicală. 

   Unul din proiectele esențiale finalizate în anul 2021 este închiderea depozitului de deșeuri municipale  

            clasa B de la Subobrej-Sacele, un proiect destinat Protecției Mediului, Primăria Municipiului Săcele 

            fiind prima din județul Brașov care a finalizat lucrările de închidere a unui depozit de gunoi menajer neconform. 

 Un alt obiectiv important al administrației săcelene a fost învățământul. În vara anului 2021 s-au 

făcut investiții de peste 1.400.000 lei în următoarele unități de învățământ:  clădirea ,,Clubul Elevilor”, 

Liceul  Tehnologic Victor Jinga, Școala  Gimanzială Nr. 4, Școala Gimnazială  Nr. 5, Grădinița din cadrul 

Liceului Tehnologic Zajzoni Rab Istvan. Pentru Grădinițele nr. 4 și  4A s-au realizat documentații D.A.L.I. 

în vederea accesării de fonduri europene pentru dotarea și modernizarea acestora. Deasemenea, și anul 

acesta au continuat programele ,,Primul Ghiozdan” și ,,Premierea Elevilor cu rezultate foarte bune la 

învățătură”. 

Anul acesta au continuat și lucrările de intabulare începute în urmă cu șase ani. Cea mai 

importantă lucrare in acest sens este finalizarea intabulării cartierului Electroprecizia.  Astfel toate cele 3 

cartiere de blocuri din Săcele (Movilei, Ștefan cel Mare și Electroprecizia) sunt trecute în proprietatea 

Municipiului Săcele. 

Investițiile diferitelor firme au continuat și anul acesta în municipiul nostru. Cea mai importantă 

investiție de acest fel din perspectiva cetățenilor din oraș este deschiderea Magazinului Lidl, pe strada 
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Câmpului. De asemenea, s-au realizat documentațiile, iar în anul  2022 urmează să deschidă magazine alți 

doi retaileri importanți, Kaufland și Pepco, care se alătură magazinelor Penny și Profi deja existente. 

Chiar dacă la dimensiuni mai reduse, în vara și toamna anului 2021 am  reușit organizarea unor 

evenimente culturale și sportive care ne-au lipsit foarte mult în 2020. Este vorba în primul rând de 

tradiționalele sărbători săcelene ”,,Sântilia – sărbătoarea tuturor săcelenilor” și ,,Sfântul Mihail – 

sărbătoarea comunității maghiare din cele șapte sate săcelene”. În privința sportului, municipiul nostru a 

fost gazda a cinci evenimente cu participare națională și internațională: Skydreamers Open 2021, 

Campionatul Național de Parapantă, Titan Race (concurs de tip Spartan), concursul de orientare Săcele O-

Meeting și Campionatele Naționale de Orientare pe MTB. 

 

  

I.VIZIUNEA STRATEGICA   2020 - 2024 

 

 

 

„Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional și transparenţei administrative, să 

susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, să atragem investiţii şi să generăm proiecte de 

importanţă strategică pentru oraş si cetăţeni, şi toate acestea să conducă la creșterea calității vieții  în 

Municipiul Săcele .”  

 

• Prin intemediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni intreprinse pe parcursul 

mandatului meu, am dovedit că ne dorim o comunicare deschisă și transparentă pentru a pune 

bazele unui parteneriat real între Primăria Municipiului Săcele și cetățeni.  

 

• Misiunea noastră este de a fi în slujba nevoilor comunității locale respectând valori precum: respect 

față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de 

inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială, de a asigura un management performant, 

corect și echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane 

integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe teren lung. 

 

• Planul strategic de dezvoltare pentru următorii ani, are ca prioritate  sprijinirea investițiilor, 

regenerarea urbană a municipiului, dezvoltarea educației și protecția socială, dezvoltarea 

infrastructurii utilitare și a infrastructurii de turism.  

 

• Obiectivele de dezvoltare a Municipiului Săcele țin cont de toate condiționalitățile de finanțare și 

propun proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor preconizați . Parteneriatul va fi elementul 

determinant al tuturor acțiunilor întreprinse de municipalitate ca și expresie a trasparenței actului 

decizional, parteneriat cu cetățenii, cu mediul de afaceri, cu organizațiile neguvernamentale sau cu 

alte autorități publice în scopul de a avea o abordarea bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri 

având la baza principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
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• Am încercat structurarea unei echipe de profesioniști care să poată pune în aplicare această viziune 

pe termen lung și considerăm că la acest capitol mai sunt multe lucruri de implementat astfel încât 

eficiența actului decizional să fie mult îmbunătățită. 

 

 

 

 

 

 

II.STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE  AL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI 

SĂCELE 

 

Direcţii:  

• Direcția Urbanism Arhitect Șef  

• Direcția Publică Asistență Socială 

 

Servicii:  

• Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanţare, C.F.P.P  

• Serviciul Impozite şi Taxe Locale  

• Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru  

• Serviciul Asistenţă Socială  

• Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei  

• Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Securitate și Sănătate în Muncă   

• Serviciul Poliția Locală 

• Serviciul Tehnic 

 

Birouri: 

• Birou Investiţii 

• Birou Administrativ 

• Birou Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective, Circulație Rutieră, Evidența Persoanei 

• Birou Cultură, Tineret, Sport, Turism 

• Birou Urbanism 

• Birou Juridic 

 

Compartimente:  

• Compartiment Audit Public Intern  

• Compartiment Relatii Publice, Informatii Cetateni 

• Compartiment Mass-Media, Proceduri Administrative 

• Compartiment Resurse Umane 

• Compartiment Control Managerial  

• Compartiment Patrimoniu 

• Compartiment Urmărire Recuperare Debite  

• Compartiment Licitaţii, Achiziţii Publice  

• Compartiment Transport Public  

• Compartiment Fond Locativ, Spații cu Altă Destinație 

• Compartiment Gestiune  

• Compartiment Dispecerat  
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• Compartiment Inspecţie Comercială, Parcări, Afișaj Stradal  

• Compartiment Disciplina în Construcţii 

• Compartiment Protecţia Mediului 

• Compartimentul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile 

• Compartiment Activități Culturale, Tineret  

• Compartiment Activități Sport, Turism  

• Compartiment Bibliotecă  

• Compartiment Relații Consiliul Local  

• Compartiment Arhivă  

• Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului  

• Compartiment de Asistenţă Medicală Comunitară   

• Compartimentul Salvamont 

• Compartimentul Sanatate si securitate in munca 

• Cantina de Ajutor Social 

• Compartiment Educație Timpurie 

• Centrul Multicultural și Educațional 
 

 

 

III.  SERVICIILE / BIROURILE / COMPARTIMENTELE                                    

SUBORDONATE  DIRECT  PRIMARULUI 

 

3.1. Compartiment Audit public intern: 

 

  Activitatea funcțional independentă și obiectivă menită să dea asigurări și consiliere conducerii 

pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfectionând activitățile entității publice; 

ajută entitatea publica sa își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care 

evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a 

controlului și a proceselor de administrare. 

Activitatea de Audit Intern constă în verificări, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control 

intern şi are ca scop evaluarea obiectivă a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei 

publice, utilizarea resurselor în mod economic, eficace și eficient precum şi raportarea constatărilor, 

slăbiciunile identificate şi măsurile de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor de control 

intern. 

Activitatea compartimentului se desfăşoară pe baza planului anual de audit public intern care se 

întocmeşte anual şi este aprobat de ordonatorul principal de credite. Selectarea misiunilor de audit public 

intern se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare: 

• evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 

• criteriile semnal/sugestiile ordonatorului de credite; 
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• numărul institutiilor publice subordonate; 

• respectarea periodicitătii în auditare, cel puţin o data la 3 ani; 

• recomandările Curţii de Conturi. 

Au fost efectuate 7 (sapte) misiuni de audit public  intern, în urma cărora au fost elaborate 

recomandări menite să asigure o mai bună cunoaștere și gestionare a resurselor instituției.  

Au fost implementate 59% din recomandări și in curs de implementare 41%. 

Tema misiunilor de audit public intern precum şi serviciile unde s-au desfăşurat acestea, în anul 2021 

•  Achizitii Publice  

•  Serviciul Politia Locala  

•  Directia economica  

•  Serviciul Impozite si Taxe Locale 

•  Liceul Zajoni Rab Istvan 

•  Scoala Gimnaziala nr.4 Fratii Popeea Sacele 

•  Gradinita cu Program Normal Nr.4 

 

3.2. Compartimentul Resurse Umane: 

 

Structura de personal la 31.12.2021 : 

Nr. posturi : 278 

Nr. posturi cupate:  239 ( din care 91 asistenti personali) 

Nr. posturi vacante : 37 

Nr. posturi temporar vacante : 3      

Sinteza activitatii anului 2021: 

Au fost inițiate proiecte de hotărâre și documentațiile de specialitate în vederea promovarii 

următoarelor hotărâri ale Consiliului Local, adoptate: 

 

Ianuarie: 

• HCL nr. 25/ 28.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de 

evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Sacele; 
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• HCL nr. 26/ 28.01.2021 pentru costituirea comisiei de evaluare/selectie a membrilor consiliului de 

administratie al Regiei Publice Locale Sacele R.A. 

• HCL nr. 27/28.01.2021 privind constituirea comitetului de nominalizare si remunerare pentru 

evaluarea si selectia membrilor consiliului de administratie al Servicii Sacelene SRL 

Aprilie 

• HCL nr. 102/28.04.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Municipal Sacele; 

• HCL nr. 103/28.04.2021 privind strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal Sacele pentru 

perioada 2021-2025; 

• HCL nr. 104/28.04.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Servicii 

Sacelene SRL; 

• HCL nr. 105/28.04.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Servicii 

Sacelene SRL; 

Mai: 

• HCL nr.134/27.05.2021 privind modificarea provizorie a structurii organizatorice functionale a 

Spitalului Municipal Sacele pentru perioada pandemiei SARS-COV-2 Covid 19; 

• HCL nr.135/27.05.2021 privind numirea a doi membri in Consiliul de administratie al Servicii 

Sacelene SRL; 

Iunie: 

• HCL nr. 153/24.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Municipal Sacele; 

• HCL nr. 154/24.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Servicii 

Sacelene SRL; 

• HCL nr. 155/24.06.2021 privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al Regiei 

Publice Locale a Padurilor RA; 

Iulie: 

• HCL nr. 177/29.07.2021 privind modificarea temporara a structurii organizatorice functionale a 

Spitalului Municipal Sacele pentru perioda pandemiei SARS-COV -2 Covid 19; 
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• HCL nr. 180/29.07.2021 pentru modificarea si completarea HCL nr. 154/24.06.2021 privind 

aprobarea organigramei si statului de functii al Servicii Sacelene SRL. 

August: 

• HCL nr. 207/26.08.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Sacele; 

Octombrie: 

• HCL nr. 256/28.10.2021 pentru actualizarea regulamantului de organizare si functionare a spitalului 

municipal Sacele; 

 Noiembrie: 

• HCL nr. 297/25.11.2021 privind aporbarea statului de functii al Spitalului Municipal Sacele; 

Decembrie: 

• HCL nr. 325/22.12.2021 privind aprobarea efectuarii in anul 2022 a CO anual, neefectuat din anul 

precedent de catre primarul municipiului Sacele; 

• HCL nr. 326/22.12.2021 privind aprobarea statului de functii din aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Sacele. 

In perioada de raportat au fost procesate, avizate si contrasemnate 1948 de înscrisuri avand ca 

obiect adeverințe, adrese, anunțuri, avize, cereri, facturi, note, note interne, procese verbale, proiecte de 

hotărâre ale consiliului local, propuneri, rapoarte de specialitate, referate, dispozitii, solicitări, situații, 

înscrisuri întocmite de catre personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane. 

În desfăsurarea atribuțiilor funcțiilor din cadrul compartimentului, în perioada de raportare, 

activitatea a implicat: 

• studiul legislatiei în domeniul de activitate al compartimentului resurse umane ca umare a 

modificărilor legislative succesive intervenite; 

• întocmirea de referate și dispoziții privind personalul Primăriei Muncipiului Săcele rezultate din 

nasterea, modificarea sau stingerea raportului de serviciu sau de muncă; 

• întocmirea de rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâre initiate pe domeniul de activitate al 

compartimentului Resurse Umane; 
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• întocmirea, avizarea și contrasemnarea referatelor si dispozitiilor din domeniul de activitate al 

compartimentului; 

• întocmirea, avizarea și contrasemnarea rapoartelor de specialitate si proiectelor de hotarare initiate 

pe domeniul de activitate al compartimentului; 

• reprezentarea in instanta in cauzele repartizate; 

• întocmirea lunara a statelor de personal pentru aparatul de specialitate, consiliul local, asistenții 

personali (36) 

• operare în sistemul informatic de personal a datelor necesare actualizării structurii funcțiilor ca 

urmare a modificarii structurii organizatorice, precum si a situatiilor generatoare privind nasterea, 

modificarea sau incetarea raportului de servici si/sau de muncă; 

• raportare lunară a salariilor existente la nivelul Primăriei Muncipiului Săcele catre ANFP (12) 

• întocmirea contractelor individuale de munca, acte aditionale la contractele individuale de muncă; 

• asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere/interese pentru persoanele 

care au obligatia depunerii acestora; 

• centralizarea declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.144/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.176/2010; 

• întocmirea și contrasemnarea de adeverinte privind plata contributiei de asigurari sociale pentru 

intocmirea dosarului de pensie, a contribuțiilor la bugetul asigurarilor pentru șomaj și a bugetului 

asigurărilor sociale de sănătate; 

• întocmirea și vizarea adeverințelor privind vechimea în muncă și veniturile realizate; 

• întocmirea și vizarea adeverințelor de CAP; 

• evidenta concediilor de odihna, a concediilor pentru incapacitate de muncă si a altor tipuri de 

concedii; 

• întocmirea, completarea, verificarea, evidenţa pontajului lunar pentru toti angajaţii Primăriei 

Municipiului Săcele şi comunicarea către Serviciul de Contabilitate, Financiar, Salarizare, 

Ordonanţare, CFPP; 

• intocmirea lunara a situaţiilor concediilor de odihnă; 
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• elaborarea, modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate și pentru serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local; 

• vizarea și contrasemnarea înscrisurilor/solicitărilor privind organizarea concursurilor – solicitarea 

avizelor ANFP atât pentru concursurile/examenele organizate; 

• transmiterea periodica catre ANFP a datelor privind functionarii publici si a functiilor publice; 

• întocmirea și calcularea fondurilor necesare cheltuielilor de personal privind bugetul si 

suplimentarea bugetară; 

• înregistrarea în registrul general de evidență a salariatilor (REVISAL), a tuturor schimbărilor 

survenite în situația angajaților, potrivit intructiunilor în domeniu; 

• organizarea și derularea activitătilor de arhivare din cadrul compartimentului precum si evidența 

corespondenței; 

• s-a urmarit si s-a raspuns cererilor si sesizarilor adresate compartimentului, în termenul prevazut de 

lege; 

• întocmire note privind plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de concurs;  

• întocmirea publicației privind lista funcțiilor și veniturilor salariale, potrivit legislației în vigoare; 

• întocmirea lunara a situațiilor de monitorizare privind personalul institutiei; 

• întocmirea de fise de post. 

• operații de actualizare în portalul de management al funcțiilor publice și a functionarilor publici al 

ANFP; 

• completarea si transmiterea catre ANFP a rapoartelor privind normele de etică; 

• operare si transmitere a Formularului  L.153 ,, raportare personal institutie publica’’ Agenţiei 

Naţionale a Finanţelor Publice pana la data de 31 octombrie ; 

• gestionarea rapoartelor  de evaluare ale angajaţilor funcţionari publici şi contractuali  

• centralizarea  notelor interne  şi planificarea concediilor de odihnă; 

• situaţie trimestrială privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, 

• evidenţa pregătirii şi instruirii personalului în urma cursurilor de formare  profesională şi 

specializare şi a depunerilor certificatelor  de absolvire/participare; 
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• actualizarea, rectificarea, pastrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, 

precum si actualizarea dosarelor personalului contractual; 

• notă internă pentru declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici, gestionarea 

acestora, expedierea către Agentia Nationala de Integritate, evidenţierea în registrul special şi 

arhivarea acestora; 

• intomirea tabelului nominal lunar cu persoanele beneficiare ale indemnizatiei de hrana, potrivit 

pontajului si transmiterea catre Serviciul de Contabilitate, Financiar, Salarizare, Ordonanţare, CFPP 

pt punerea in plata; 

 Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

În cursul anului 2021 s-au organizat 14 concursuri pentru ocuparea a 29 functii publice sau 

contractuale, concursuri finalizate cu angajarea pe perioada nedeterminata în cadrul instituţiei a unui număr 

de 12 persoane. 

 

3.3. Compartiment Control Managerial: 

Compartimentul Control Managerial a îndeplinit  în anul 2021  următoarele atribuţii principale:  

• Obținerea mentinerii certificării conform  ISO 9001:2015 in luna aprilie 2021 valabila pana in 11 

martie 2024 ( cu conditia vizarii anuale). 

• Reanalizarea activităților procedurabile în număr de 155 pentru structurile entității 

• Elaborarea procedurilor de sistem 100% ; operaționale pentru:  achiziții publice, resurse umane, 

gestiune,  investiții, patrimoniu, contabilitate,  impozite și taxe locale, informații cetățeni, mass-

media , audit  intern, control managerial, fond funciar, urbanism, asistență socială, administrativ, 

fond locativ, SPCLEP  

• Asigurarea, din punct de vedere tehnic și metodologic, a monitorizării, organizării și îndrumării 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

• Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin Ordin 

secretarului General al guvernului (O.S.G.G.) nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările ulterioare, în funcție de particularitățile 

organizatorice și funcționale ale instituției 

• Organizarea ședințelor comisiei de monitorizare 

• Elaborarea și evidența documentației necesare desfășurării ședințelor comisiei de monitorizare 
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• Urmărirea modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de 

control intern /managerial 

• În colaborare cu toate structurile instituției s-a reactualizat  Comisia de Monitorizare prin 

întocmirea referatului supus aprobării conducerii instituției nr. 3118/19.01.2021 respectiv 

nr.90364/24.11.2021. 

• Elaborarea proiectelor, situațiilor centralizatoare și raportărilor periodice privind stadiul 

implementării sistemului de control intern/managerial  

• Sprijinirea conducătorului instituției în elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control 

intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, 

instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea 

capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entităţii 

• Clasarea, păstrarea și arhivarea documentației aferente procesului de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial 

• Întocmirea  pe baza centralizării informaţiilor din chestionarele de autoevaluare  a  Situaţiei  

sintetice  a rezultatelor autoevaluarii din cadrul  structurilor entității 

 

 

3.4.  Compartiment  Informații Publice, Informații Cetățeni: 

• Oferirea de relaţii cetăţenilor privind modalitatea de obţinere a unor documente, avize, aprobări, etc 

• Răspunde de gestionarea sesizărilor adresate la telefonul cetățeanului; 

• În cadrul compartimentului se pot face înscrieri pentru audiențe la conducătorii administrației 

locale;  

• Întocmirea de materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetăţenilor; 

• Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de alte instituţii, organizaţii, prestatori de 

servicii; 

• Organizarea funcţionării registraturii Primăriei municipiului Săcele; în cursul anului 2020 au fost 

primite un număr de 76225  documente și s-au expediat prin poştă un număr de 111409  plicuri de 

corespondență; 

• Asigurarea confidențialității privind circuitului documentelor între instituții și primărie; 

• Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul în care se află soluționarea unui act, dosar și 

eliberează documentele soluționate; 

• Îndrumă cetățenii spre instituțiile care sunt abilitate să le soluționeze problemele care nu intră în 

atibuțiile și competențele administației publice locale; 
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• Oferă informații de interes public; 

• Înregistrarea corespondenței într-un program informatic care permite monitorizarea circulației 

documentelor și stadiul soluționării; 

                    In cursul anului 2021, in cadrul Compartimentului s au inregistrat în total 84.856 documente 

care au fost dirijate către compartimentele de specialitate. De asemenea au fost expediate 

2.279 de plicuri conform borderourilor de poștă.  

                    In cadrul  Compartimentului se  înregistrează  corespondența  sosită prin poșta de 2 ori pe zi de 

la Oficiul de Posta nr. 1,Sacele,  precum si Poșta Secretă  și curierii  poștali . 

                    Compartimentul răspunde și de gestionarea  sesizărilor adresate la telefon  -0268/276164, prin 

preluarea  mesajelor și transmiterea acestora la serviciile de specialitate, de asemenea asigură afișarea în 

sediul instituției a documentelor necesare pentru întocmirea de dosare sau orice informație ce vizează 

comunitatea.  

      In  cadrul  Compartimentului Relatii Publice, Informatii  Cetateni  s au efectuat  urmatoarele   

cheltuieli:             

 Casuta Postala - 290,40 lei  

 Contract Posta- 129.553,32 lei 

 Total:    129.843,72     

 

3.5.  Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P.P: 

 

Activitatea pe anul 2021 a Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare, Buget, Ordonantare CFPP 

s-a desfaşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicata), cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, OMFP 1.536 din 

16.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, 

OMFP 2634/2015 privind registrele şi formularele financiar-contabile; OMFP 1792/2002 cu modificări şi 

complectări pentru aprobarea Normelor  metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor poate fi concretizată astfel: 

• Plăţilile s-au efectuat in conformitate cu prevederile bugetare, reprezentand cheltuieli de personal, 

bunuri si servicii, transferuri, investititii, precum şi orice alte încasări şi plăţi în baza documentelor 

legal întocmite de serviciile de specialitate ale institutiei, aprobate si semnate de ordonatorul de 

credite ;  

http://codfiscal.net/44225/omfp-40752015-normele-metodologice-privind-incheierea-exercitiului-bugetar-al-anului-2015
http://codfiscal.net/44225/omfp-40752015-normele-metodologice-privind-incheierea-exercitiului-bugetar-al-anului-2015
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• S-au întocmit şi transmis lunar la Administraţia Financiară declaraţiile privind Casa de pensii şi 

asigurări sociale de stat, Casa de asigurări de sănătate, AJOFM declaraţiile privind contribuţiile la 

fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj, situaţia privind 

impozitul aferent drepturilor salariale plătite in conformitate cu declaratiile prevazute de lege ; 

• S-au întocmit statele de plata si declaratiile prevazute de lege pentru angajaţii primăriei şi consilierii 

locali ; 

• S-au întocmit balanţele de verificare şi registrele de contabilitate obligatorii ; 

• S-a întocmit lunar şi trimestrial situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal care s-a depus 

lunar la Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Brașov; 

• S-a inregistrat in evident contabila cheltuielile de investiţii pe obiective în conformitate cu listele de 

investiţii, anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli ;  

• S-a asigurat şi verificat întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind 

operaţiunile de compensare şi restituire obligatii privind plata datoriei publice (imprumuturi); 

• S-a asigurat corespondenţa cu instituţiile abilitate pe probleme financiar-contabila; 

• S-a asigurat organizarea şi conducerea casieriei centrale, verificând concordanta dintre sumele din 

borderou şi sumele depuse in Trezorerie; 

• S-au respectat principiile contabile prevazute de legislatia in vigoare. 

• S-au depus declaratiile S1100 pentru unitatile din subordine (Regia Publica Locala a Padurilor si SC 

Sevicii Sacelene SRL), infiintate in baza Ordonantei 109 din 2011 cu modificari si complectari si nu 

numai. 

In baza Notelor de fundamentare primite de la directii, servicii, compartimente, birouri din cadrul 

institutiei, Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare, Buget, Ordonantare-CFPP s-a asigurat 

elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget ale instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 cu 

modificări şi completări privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe 

anul 2021, urmărind evoluţia bugetară si rectificarile ulterioare.  

Activitatea pe anul 2021, privind intocmirea si executia bugetelor se poate sintetiza astfel:  

• Bugetul pe anul 2021 s-a fundamentat şi întocmit, respectand prevederile legale, asigurând 

prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării.  

•  s-au centralizat propunerile de la serviciile de specialitate ale instituţiei cu privire la necesarul de 

fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, după caz, executarea lucrărilor ce intră în atribuţiile lor. 

S-a centralizat şi analizat propunerile unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Sacele şi 

Spitalului Municipiului Săcele pentru fundamentarea bugetului pe anul 2021 privind bugetul 

Veniturilor proprii si subventii. 
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•  Dupa elaborare s-a propus spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Sacele, la nivel de 

venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni, sectiunea de functionare (SF) si sectiunea de dezvoltare 

(SD). 

• S-a  intocmit si aprobat periodic (trimestrial) situatia executiei bugetare si incadrarea acesteia in 

limitele de cheltuieli aprobate prin buget de Consiliul local. 

Exercitarea Controlului financiar preventiv propriu asupra operatiunilor de incasari si plati de orice 

natura, consumurilor materiale si financiare, angajamentele financiare, orice alta operatiune patrimoniala in 

care institutia este parte in baza dispozitiilor emise pe numele persoanelor desemnate sa exercite aceasta 

functie. 

         Ordonanţarea si CFPP-ul, din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget, 

Ordonantare-CFPP,  respecta prevederile OG nr. 119/1999 cu modificări şi completări  privind controlul 

intern şi controlul financiar preventive propriu, ale OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu şi 

ale Ordinului 1792/2002 cu modificări şi completări pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, respectand condiţiile de legalitate şi regularitate, de încadrare în limitele şi destinaţia 

creditelor bugetare şi de angajament. 

 Au făcut obiectul controlului financiar preventiv propriu operaţiuni care vizează în principal: 

• S-a  intocmit si aprobat periodic (trimestrial) situatia executiei bugetare si incadrarea acesteia in 

limitele de cheltuieli aprobate prin buget de Consiliul local. 

• Angajamente legale şi  bugetare; 

• Propunerile de angajament; 

• Ordonanţarea cheltuielilor; 

• Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

• Modificarea repartizării pe trimestere şi pe subdiviziuni a clasificaţiei a creditelor aprobate, inclusiv 

prin virări de credite; 

• Constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare; 

• Concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor 

administrative teritoriale; 

• Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului  privat al statului 

sau al unităţilor administrative teritoriale; 

• Alte categorii de operaţiuni stabilite prin lege; 
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    In anul 2021 nu au existat proiecte de operaţiuni care să nu respecte cadrul legal sau să nu se 

încadreze în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament, ca urmare, nu s-au inregistrat 

obiective privind refuzul de viza motivat, în scris. 

Evidenţa angajamentelor legale si bugetare a permis: 

• Furnizarea de informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru 

exerciţiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de 

ordonatorul de credite; 

• Furnizarea de informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru 

exerciţiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin comparaţie să se 

determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor sau redistribuite; 

    Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare şi legale nu 

constituie elemente patrimoniale, ele s-au evidenţiat în conturile: 8060 "Credite bugetare aprobate", 8066 

"Angajamente bugetare" şi 8067 "Angajamente legale". 

 

Sinteza privind evoluţia bugetară pe anul 2021 se prezinta astfel:    

                                               

Venituri bugetare 2021  

 

 

 

 

                                                           mii lei 

DENUMIRE 

INDICATOR 
COD 

BUGET 

INIŢIAL 

2021 

BUGET 

FINAL 

2021 

INCASARI 

REALIZATE 

PROCENT DE 

REALIZARE% 

faţă de bug. 

final 

Bugetul local 02 70.533,29 77.972,38 71.235,27 91,36 

Credite interne 07 0 10.000,00 9.388,24 93,88 

Bugetul institutiiilor 

publice si activitatilor 

finantate integral din 

venituri proprii si 

subventii 10 55.570,51 57.020,47 48.293,94 84,70 
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Cheltuieli bugetare 2021 

   

 

                  mii lei 

DENUMIRE 

INDICATOR 
COD 

BUGET 

INIŢIAL     

2021 

BUGET 

FINAL 

2021 

PLATI 

EFECTUATE 

PROCENT DE 

REALIZARE    

% faţă de 

bugetul final 

Bugetul local 02 74.337,29 81.776,38 66.627,02 81,47 

Credite interne 07  10.000,00 9.388,24 93,88 

Bugetul institutiiilor 

publice si activitatilor 

finantate integral din 

venituri proprii si 

subventii 

10 59.049,06 58.132,06 45.030,03 76,26 

                                 

Situaţia privind ponderea veniturilor realizate (pe categorii de venituri) din total – mii lei 

 

 

DENUMIRE INDICATOR 

COD 

INDICATOR 

REALIZAT 

2021 

PROCENT 

% 

Impozit pe venit 03.02 214,11 0,30 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 28.012,62 39,32 

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 7.044,34 9,89 

Sume defalcate din TVA 11.02 15.354,31 21,55 

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 3.368,57 4,73 

Alte impozite si taxe fiscale 18.02 32,94 0,05 

Venituri din proprietate 30.02 2.779,94 3,90 

 

 

 

Venituri din dobanzi 31.02 0,00 0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 527,85 0,74 

Venituri din taxe administrative 34.02 1,08 0,00 

Amenzi, penalitati, confiscari 35.02 1.241,50 1,74 

Diverse venituri (taxe speciale, alte venituri) 36.02 628,66 0,88 

Transferuri voluntare, altele decat subventile 37.02 0,00 0,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 19,62 0,03 

Subventii de la bugetul de stat 42.02 6.779,95 9,52 

Subventii de la alte administratii 43.02 4.659,47 6,54 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si si aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 570,30 0,80 

TOTAL   71.235,27 100,00 
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Din analiza datelor evidenţiate în situaţia  prezentată mai sus,  reiese ca sumele primite de la 

bugetul de stat respectiv: Sume defalcate din TVA cu un procent de 21,55%, cote si sume defalcate din 

impozit pe venit cu un procent de 39,32% deţin ponderea cea mai mare în totalul veniturilor  realizate 

la bugetul local în anul 2021. 

 

 

 

 

Procentul de incasare a veniturilor pe fiecare indicator este redat in graficul de mai jos: - mii lei 
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Situaţia privind ponderea cheltuielilor realizate (pe categorii de cheltuieli) din total – mii lei 

 

 

PLATI EFECTUATE LA 31.12.2021 

  

  Denumire indicator   Realizat 

     2021 

       

  1 2 3 

  CHELT.   TOTALE din care: 100,00 66.627,02 

51.02 AUTORITATI  PUBLICE 12,21 8.138,11 

54.02 ALTE SERV PUB GENERALE 0,80 531,12 

55.02 DOBANZI  0,19 127,46 

61.02 ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA 4,60 3.064,50 

65.02 INVATAMANT 8,21 5.469,33 

66.02 SANATATE 0,39 259,79 

67.02 CULTURA RECREERE SI RELIGIE  2,76 1.836,66 

68.02 ASIGURARI SI ASIST.SOCIALA  15,12 10.076,87 

70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZV PUBLICA 16,65 11.093,29 

74.02 PROTECTIA MEDIULUI 22,94 15.284,13 

80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 2,59 1.726,48 

83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 0,25 166,02 

84.02 TRANSPORTURI  13,28 8.845,00 

87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE-TURISM 0,01 8,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentul de plati efectuate a cheltuielilor pe fiecare indicator este redat in graficul de mai jos:  
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       Structura bugetului local pe elemente de cheltuieli - Prevederi Bugetare Anuale 2021 - mii lei 
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Incasarile realizate in Bugetul institutiiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri 

proprii si subventii au fost in suma de 48.293,94 mii lei si s-a realizat in procent de 84,70%, iar cheltuielile 

efectuate in suma de 45.030,03 mii lei realizate in procent de 77,46%.  

  In anul 2021 Municipiul Sacele a incheiat contractul de credit nr. 10967655 cu Banca Transilvania 

in baza Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6.705/16.09.2021  si a HCL privind 

aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o 

maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de 

interes local. 

Finanţarea rambursabilă în valoare de 40.000 mii lei, va fi utilizată astfel: 

o 10.000 mii lei în anul 2021. 

o 15.000 mii lei in anul 2022. 

o 15.000 mii lei in anul 2023 

Astfel Bugetul creditelor interne pe anul 2021 a fost in suma de 10.000 mii lei efectuandu-se  

cheltuieli in suma de 9.388,24 mii lei procentul de realizare fiind de 93,88%.  

 

3.6 Impozite și Taxe Locale: 

Serviciul de  Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Săcele  are atribuții privind 

stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, pe raza administrativ - 

teritorială a municipiului Săcele, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal și Codul de 

procedură fiscală. 

Noul Cod Fiscal a adus modificări considerabile încă din 2016 în sistemul de impozitare a 

locuinţelor, astfel că, în prezent, acesta se calculează în funcţie de destinaţia clădirii, respectiv rezidenţială 

(scop de locuinţă), nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate, 

spaţii comerciale, cabinete etc) sau mixtă (locuinţă + sediu social). 

Serviciul de Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Săcele pune la dispoziţia 

contribuabililor o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde in vederea 

achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al municipiului: 

1. plata prin numerar,  

2. plata prin OP sau prin mandat poştal, 

plata electronică prin ghiseul .ro sau prin POS 
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Situatia incasării impozitelor și taxelor locale prin platforma Ghiseul.ro: 

 

Numarul total de plăți prin platforma Ghiseul.ro a fost de 1244 in cuantum de 376157.34 lei 
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Sitația privind execuția bugetara pe anul 2021 

 

BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2021- VENITURI 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 

indicator 

PREVE

D. 

BUGET 

2021 

BUGET 

TRIM 

CUMUL

AT 

INCASA

RI 

31/12/202

1 

% 

PREV 

BUG. 

ANU

ALE / 

INCA

SARI 

%PRE

VED 

BUGE

T 

TRIM / 

INCAS

ARI 

TOTAL VENITURI  (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+4

5.02) 

    00.01 70533.29 77972.38 71235.27 101.00 91.36 

VENITURI PROPRII   

(cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16) 

    48.02 40829.14 43929.40 43871.25 107.45 99.87 

I.  VENITURI CURENTE    

(cod 00.03+00.12) 

    00.02 54880.64 60079.56 59205.93 107.88 98.55 

A.  VENITURI FISCALE    

(cod 

00.04+00.09+00.10+00.11) 

    00.03 49854.00 54581.00 54026.89 108.37 98.98 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, 

PROFIT SI CASTIGURI 

DIN CAPITAL  (cod 

00.05+00.06+00.07) 

    00.04 26379.00 28458.00 28226.73 107.00 99.19 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE                (cod 03.02+04.02) 

00.06 26379.00 28458.00 28226.73 107.00 99.19 

Impozit pe venit    (cod 

03.02.17+03.02.18) 

    03.02 157.00 205.00 214.11 136.38 104.44 

  Impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare 

din patrimoniul personal 

  03.02.18 157.00 205.00 214.11 136.38 104.44 
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Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit   (cod 

04.02.01+04.02.04) 

    04.02 26222.00 28253.00 28012.62 106.83 99.15 

  Cote defalcate din impozitul pe 

venit 

  04.02.01 14595.00 15375.00 15374.38 105.34 100.00 

  Sume alocate  din cotele 

defalcate 

04.02.04 11027.00 12278.00 12038.24 109.17 98.05 

  Sume  repartizate 

din Fpondul 

la dispozitia 

Cons JUD 

04.02.05 600.00 600.00 600.00 100.00 100.00 

A3.  IMPOZITE SI TAXE 

PE PROPRIETATE   (cod 

07.02) 

    00.09 6540.00 6786.00 7044.34 107.71 103.81 

Impozite si  taxe pe 

proprietate   (cod 

07.02.01+07.02.02+07.02.03

+07.02.50) 

    07.02 6540.00 6786.00 7044.34 107.71 103.81 

  Impozit si taxa pe cladiri    (cod 

07.02.01.01+07.02.01.02) 

  07.02.01 3702.00 3824.00 3937.81 106.37 102.98 

    Impozit pe 

cladiri de la 

persoane 

fizice *) 

07.02.01.

01 

1962.00 1999.00 2085.27 106.28 104.32 

    Impozit si 

taxa pe 

cladiri de la 

persoane 

juridice *) 

07.02.01.

02 

1740.00 1825.00 1852.54 106.47 101.51 

  Impozit si taxa pe teren  (cod 

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.0

3) 

  07.02.02 2551.00 2675.00 2799.71 109.75 104.66 
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    Impozit pe 

terenuri de la 

persoane 

fizice *) 

07.02.02.

01 

1525.00 1649.00 1800.51 118.07 109.19 

    Impozit si 

taxa pe teren 

de la 

persoane 

juridice *) 

07.02.02.

02 

705.00 705.00 636.13 90.23 90.23 

    Impozitul pe 

terenul din 

extravilan   *)  

07.02.02.

03 

321.00 321.00 363.07 113.11 113.11 

  Taxe judiciare de timbru si alte 

taxe de timbru   

  07.02.03 287.00 287.00 306.82 106.91 106.91 

A4.  IMPOZITE SI TAXE 

PE BUNURI SI SERVICII   

(cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 

    00.10 16909.00 19306.00 18722.88 110.73 96.98 

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 14061.00 16167.00 15354.31 109.20 94.97 

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucureşti  

11.02.02 11325.00 11331.00 10518.31 92.88 92.83 

  Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

  11.02.06 2736.00 4836.00 4836.00 176.75 100.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 

de activitati   (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 2848.00 3139.00 3368.57 118.28 107.31 

  Impozit pe mijloacele de transport  

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 

  16.02.02 2263.00 2522.00 2708.75 119.70 107.40 

    Impozit pe 

mijloacele de 

16.02.02.

01 

1615.00 1690.00 1829.50 113.28 108.25 
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transport 

detinute de 

persoane 

fizice *) 

    Impozit pe 

mijloacele de 

transport 

detinute de 

persoane 

juridice *) 

16.02.02.

02 

648.00 832.00 879.25 135.69 105.68 

  Taxe si tarife pentru eliberarea de 

licente si autorizatii de functionare 

  16.02.03 585.00 617.00 659.82 112.79 106.94 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  

TAXE  FISCALE  (cod 

18.02) 

    00.11 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

Alte impozite si taxe fiscale   

(cod 18.02.50) 

    18.02 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

  Alte impozite si taxe   18.02.50 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

C.   VENITURI 

NEFISCALE   (cod 

00.13+00.14) 

    00.12 5026.64 5498.56 5179.04 103.03 94.19 

C1.  VENITURI DIN 

PROPRIETATE  (cod 

30.02+31.02) 

    00.13 2558.00 3015.92 2779.93 108.68 92.18 

Venituri din proprietate  

(cod 

30.02.01+30.02.05+30.02.08

+30.02.50) 

    30.02 2558.00 3015.92 2779.93 108.68 92.18 

  Varsaminte din profitul net al 

regiilor autonome, societăţilor şi 

companiilor naţionale 

  30.02.01 1626.00 1626.00 1344.81 82.71 82.71 

  Venituri din concesiuni si   30.02.05 932.00 984.00 1029.20 110.43 104.59 
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inchirieri 

  Alte venituri din proprietate   30.02.50 0.00 405.92 405.92 0 0.00 

C2.  VANZARI DE 

BUNURI SI SERVICII   

(cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+3

7.02) 

    00.14 2468.64 2482.64 2399.11 97.18 96.64 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 

33.02 704.00 707.00 527.85 74.98 74.66 

  Venituri din prestari de servicii   33.02.08 702.00 702.00 523.27 74.54 74.54 

  Venituri din recuperarea 

cheltuielilor de judecata, imputatii 

si despagubiri 

  33.02.28 1.00 1.00 0.31 31.00 31.00 

  Alte venituri din prestari de 

servicii si alte activitati 

  33.02.50 1.00 4.00 4.27 427.00 106.75 

Venituri din taxe 

administrative, eliberari 

permise   (cod 

34.02.02+34.02.50) 

    34.02 2.00 2.00 1.08 54.00 54.00 

  Taxe extrajudiciare de timbru   34.02.02 1.00 1.00 0.42 42.00 42.00 

  Alte venituri din taxe 

administrative, eliberari permise 

  34.02.50 1.00 1.00 0.66 66.00 66.00 

Amenzi, penalitati si 

confiscari   (cod 35.02.01 la 

35.02.03+35.02.50) 

    35.02 1184.00 1184.00 1241.51 104.86 104.86 

  Venituri din amenzi si alte 

sanctiuni aplicate potrivit 

dispozitiilor legale 

  35.02.01 1168.00 1168.00 1241.30 106.28 106.28 

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 

abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii 

35.02.03 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 

  Alte amenzi, penalitati si confiscari   35.02.50 4.00 4.00 0.21 5.25 5.25 
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Diverse venituri                                                                                                                                                                 

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) 

36.02 578.64 589.64 628.67 108.65 106.62 

  Venituri din aplicarea prescriptiei 

extinctive 

  36.02.01   0.00 0.00 0 0 

  Varsaminte din veniturile si/sau 

disponibilitatile institutiilor 

publice  

  36.02.05 251.64 251.64 251.65 100.00 100.00 

  Taxe speciale 36.02.06 307.00 318.00 361.07 117.61 113.54 

  Alte venituri   36.02.50 20.00 20.00 15.95 79.75 79.75 

Transferuri voluntare,  

altele decat subventiile  (cod 

37.02.01+37.02.50) 

    37.02 0.00 0.00 0.00 0 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -

11110.41 

-

15411.15 

-11848.57 106.64 76.88 

Vărsăminte din secţiunea 

de funcţionare 

    37.02.04 11110.41 15411.15 11848.57 106.64 76.88 

II. VENITURI DIN 

CAPITAL   (cod 39.02) 

    00.15 9.50 16.84 19.63 206.63 116.57 

  Venituri din valorificarea unor 

bunuri ( cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

07+39.02.10) 

  39.02 9.50 16.84 19.63 206.63 116.57 

  Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale institutiilor publice 

  39.02.01 0.00 0.00 0.04 0 0 

  Venituri din vanzarea locuintelor 

construite din fondurile statului 

  39.02.03 3.70 5.70 5.98 161.62 104.91 

  Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 

domeniului privat al statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

39.02.07 5.80 11.14 13.61 234.66 122.17 

III. OPERAŢIUNI 

FINANCIARE   (cod 40.02) 

    00.16 0.00 0.00 0.00 0 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                         40.02 0.00 0.00 0.00 0 0 
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(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) 

  Sume din excedentul anului 

precedent pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă**)  

  40.02.13 0.00 0.00 0.00 0 0 

  Sume din exced bug local utilizate 

pt finantarea chelt Sect de dezv 

  40.02.14 0.00 0.00 0.00 0 0 

    Subventii (cod 

00.18) 

00.17 13656.44 14681.34 11378.65 83.32 77.50 

SUBVENTII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE   (cod 

42.02+43.02) 

    00.18 13656.44 14681.34 11378.65 83.32 77.50 

A. De capital                                                                                                                                                                        

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 

42.02 8496.70 9521.60 6719.18 79.08 70.57 

    Subventii 

pentru 

finantarea 

locuintelor 

sociale 

42.02.55 0.00 200.00 200.00 0 100.00 

    Finantarea 

programului 

national de 

Dezvoltare 

Locala 

42.02.65 7706.18 8342.93 6335.73 82.22 75.94 

    Subventii de 

la bugetul de 

stat catre bug 

loc necesare 

sustinerii 

derularii 

proiectelor 

42.02.69 730.52 768.67 0.00 0.00 0.00 
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B.  Curente  (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 

+42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45) 

0.02 60.00 210.00 183.45 305.75 87.36 

  Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri 

42.02.34 10.00 160.00 133.41 1,334.

10 

83.38 

  Subvenţii din bugetul de stat 

pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico-sociale 

  42.02.35     0.00 0 0 

  Subventii din bugetul de stat 

pentru finantarea sanatatii 

  42.02.41 50.00 50.00 50.04 100.08 100.08 

  Subventii de la bug de 

stat pentru 

decontarea 

chelt pentru 

carantina 

42.02.80 0.00 0.00 0.00 #DIV/

0! 

#DIV/0

! 

  Subventii de la alte 

administratii 

43.02 5159.74 5159.74 4659.47 90.30 90.30 

  Alte subventii primite de la 

administratia 

centrala pt 

finantarea 

unor 

activitati 

43.02.20 4769.42 4769.42 4434.90 92.99 92.99 

Sume alocate din bugetul 

AFIR  

43.02.31 390.32 390.32 224.57 57.53 57.53 

SUME primite de la UE /alti 

donatori in ct 

plati 

efectuate  

48.02 1986.71 3194.64 570.29 28.71 17.85 

Sume  primite in  contul 

platilor 

efectuate in 

48.02.02.

01 

0.00 1207.93 0.00  0.00 
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anul curent 

Sume  primite in  contul 

platilor 

efectuate in 

anii anteriori 

48.02.02.

02 

0.00 0.00 0.00    

    PREFINANT

ARE 

48.02.02.

03 

0.00 0.00 106.02  0.00 

Sume primite in ct plati 

efectuate in 

an curent 

48.02.04.

01 

1503.65 1503.65 133.82 8.90 8.90 

Sume  primite in contul 

platilor 

efectuate in 

anii anteriori 

48.02.04.

02 

483.06 483.06 330.45 68.41   
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 

indicato

r 

PREVED

. BUGET 

2021 

BUGET 

TRIM 

CUMUL

AT 

INCASA

RI 

31/12/202

1 

% 

PREV 

BUG. 

ANU

ALE / 

INCA

SARI 

%PRE

VED 

BUGE

T 

TRIM 

/ 

INCA

SARI 

VENITURI TOTAL 0.01 70533.29 77972.38 71235.27 101.00 91.36 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - 

TOTAL 

00.01 48599.65 49647.83 51975.71 106.95 104.69 

VENITURI 

PROPRII(00.02+11.02+00.1

6+37.02) 

    48.02 40819.64 43912.56 43851.62 107.43 99.86 

I.  VENITURI CURENTE    

(cod 00.03+00.12) 

    00.02 43770.23 44668.41 47357.36 108.20 106.02 

A.  VENITURI FISCALE    

(cod 

00.04+00.09+00.10+00.11) 

    00.03 49854.00 54581.00 54026.89 108.37 98.98 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, 

PROFIT SI CASTIGURI 

DIN CAPITAL  (cod 

00.05+00.06+00.07) 

    00.04 26379.00 28458.00 28226.73 107.00 99.19 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE                (cod 03.02+04.02) 

00.06 26379.00 28458.00 28226.73 107.00 99.19 

Impozit pe venit    (cod 

03.02.17+03.02.18) 

    03.02 157.00 205.00 214.11 136.38 104.44 

  Impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare 

din patrimoniul personal  

  03.02.18 157.00 205.00 214.11 136.38 104.44 

Cote si sume defalcate din     04.02 26222.00 28253.00 28012.62 106.83 99.15 
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impozitul pe venit   (cod 

04.02.01+04.02.04) 

  Cote defalcate din impozitul pe 

venit 

  04.02.01 14595.00 15375.00 15374.38 105.34 100.00 

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 11027.00 12278.00 12038.24 109.17 98.05 

  Sume  repartizate 

din Fondul la 

dispozitia 

Consiliului 

judetean 

04.02.05 600.00 600.00 600.00 100.00 100.00 

A3.  IMPOZITE SI TAXE 

PE PROPRIETATE   (cod 

07.02) 

    00.09 6540.00 6786.00 7044.34 107.71 103.81 

Impozite si  taxe pe 

proprietate   (cod 

07.02.01+07.02.02+07.02.03

+07.02.50) 

    07.02 6540.00 6786.00 7044.34 107.71 103.81 

  Impozit si taxa pe cladiri    (cod 

07.02.01.01+07.02.01.02) 

  07.02.01 3702.00 3824.00 3937.81 106.37 102.98 

    Impozit pe 

cladiri de la 

persoane 

fizice *) 

07.02.01

.01 

1962.00 1999.00 2085.27 106.28 104.32 

    Impozit si 

taxa pe 

cladiri de la 

persoane 

juridice *) 

07.02.01

.02 

1740.00 1825.00 1852.54 106.47 101.51 

  Impozit si taxa pe teren  (cod 

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.0

3) 

  07.02.02 2551.00 2675.00 2799.71 109.75 104.66 
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    Impozit pe 

terenuri de la 

persoane 

fizice *) 

07.02.02

.01 

1525.00 1649.00 1800.51 118.07 109.19 

    Impozit si 

taxa pe teren 

de la 

persoane 

juridice *) 

07.02.02

.02 

705.00 705.00 636.13 90.23 90.23 

    Impozitul pe 

terenul din 

extravilan   *)  

07.02.02

.03 

321.00 321.00 363.07 113.11 113.11 

  Taxe judiciare de timbru si alte 

taxe de timbru   

  07.02.03 287.00 287.00 306.82 106.91 106.91 

A4.  IMPOZITE SI TAXE 

PE BUNURI SI SERVICII   

(cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 

    00.10 16909.00 19306.00 18722.88 110.73 96.98 

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 14061.00 16167.00 15354.31 109.20 94.97 

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor   

11.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucureşti  

11.02.02 11325.00 11331.00 10518.31 92.88 92.83 

  Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

  11.02.06 2736.00 4836.00 4836.00 176.75 100.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 

de activitati   (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 2848.00 3139.00 3368.57 118.28 107.31 

  Impozit pe mijloacele de transport    16.02.02 2263.00 2522.00 2708.75 119.70 107.40 
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(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 

    Impozit pe 

mijloacele de 

transport 

detinute de 

persoane 

fizice *) 

16.02.02

.01 

1615.00 1690.00 1829.50 113.28 108.25 

    Impozit pe 

mijloacele de 

transport 

detinute de 

persoane 

juridice *) 

16.02.02

.02 

648.00 832.00 879.25 135.69 105.68 

  Taxe si tarife pentru eliberarea de 

licente si autorizatii de functionare 

  16.02.03 585.00 617.00 659.82 112.79 106.94 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  

TAXE  FISCALE  (cod 

18.02) 

    00.11 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

Alte impozite si taxe fiscale   

(cod 18.02.50) 

    18.02 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

  Alte impozite si taxe   18.02.50 26.00 31.00 32.94 126.69 106.26 

C.   VENITURI 

NEFISCALE   (cod 

00.13+00.14) 

    00.12 -6083.77 -9912.59 -6669.53 109.63 67.28 

C1.  VENITURI DIN 

PROPRIETATE  (cod 

30.02+31.02) 

    00.13 2558.00 3015.92 2779.93 108.68 92.18 

Venituri din proprietate  

(cod 

30.02.01+30.02.05+30.02.08

+30.02.50) 

    30.02 2558.00 3015.92 2779.93 108.68 92.18 

  Varsaminte din profitul net al   30.02.01 1626.00 1626.00 1344.81 82.71 82.71 
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regiilor autonome, societăţilor şi 

companiilor naţionale 

  Venituri din concesiuni si 

inchirieri 

  30.02.05 932.00 984.00 1029.20 110.43 104.59 

  Alte venituri din proprietate   30.02.50   405.92 405.92  100.00 

Venituri din dobanzi   (cod 

31.02.03) 

    31.02     0.00 0.00 0.00 

  Alte venituri din dobanzi   31.02.03 0.00 0.00   0.00 0.00 

C2.  VANZARI DE 

BUNURI SI SERVICII   

(cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+3

7.02) 

    00.14 -8641.77 -

12928.51 

-9449.46 109.35 73.09 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 

33.02 704.00 707.00 527.85 74.98 74.66 

  Venituri din prestari de servicii   33.02.08 702.00 702.00 523.27 74.54 74.54 

  Venituri din recuperarea 

cheltuielilor de judecata, imputatii 

si despagubiri 

  33.02.28 1.00 1.00 0.31 31.00 31.00 

  Alte venituri din prestari de 

servicii si alte activitati 

  33.02.50 1.00 4.00 4.27 427.00 106.75 

Venituri din taxe 

administrative, eliberari 

permise   (cod 

34.02.02+34.02.50) 

    34.02 2.00 2.00 1.08 54.00 54.00 

  Taxe extrajudiciare de timbru   34.02.02 1.00 1.00 0.42 42.00 42.00 

  Alte venituri din taxe 

administrative, eliberari permise 

  34.02.50 1.00 1.00 0.66 66.00 66.00 

Amenzi, penalitati si 

confiscari   (cod 35.02.01 la 

35.02.03+35.02.50) 

    35.02 1184.00 1184.00 1241.51 104.86 104.86 

  Venituri din amenzi si alte   35.02.01 1168.00 1168.00 1241.30 106.28 106.28 
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sanctiuni aplicate potrivit 

dispozitiilor legale 

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 

abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii 

35.02.03 12.00 12.00   0.00 0.00 

  Alte amenzi, penalitati si confiscari   35.02.50 4.00 4.00 0.21 5.25 5.25 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) 36.02 578.64 589.64 628.67 108.65 106.62 

  Venituri din aplicarea prescriptiei 

extinctive 

  36.02.01     0.00 0 0 

  Varsaminte din veniturile si/sau 

disponibilitatile institutiilor 

publice  

  36.02.05 251.64 251.64 251.65 100.00 100.00 

  Taxe speciale 36.02.06 307.00 318.00 361.07 117.61 113.54 

  Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11     0.00 0 0 

  Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 

precedenti 

36.02.32     0.00 0 0 

  Alte venituri   36.02.50 20.00 20.00 15.95 79.75 79.75 

Transferuri voluntare,  

altele decat subventiile  (cod 

37.02.01+37.02.50) 

    37.02 -11110.41 -

15411.15 

-11848.57 106.64 76.88 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -11110.41 -

15411.15 

-11848.57 106.64 76.88 

IV.  SUBVENTII    (cod 

00.18) 

    00.17 4829.42 4979.42 4618.35 95.63 92.75 

SUBVENTII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE   (cod 

42.02+43.02) 

    00.18 4829.42 4979.42 4618.35 95.63 92.75 

B.  Curente                                                                                                                       

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 

la42.02.37+42.02.40+42.02.41) 

42.02 60.00 210.00 183.45 305.75 87.36 
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  Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri 

42.02.34 10.00 160.00 133.41 1,334.

10 

83.38 

  Subventii din bugetul de stat 

pentru finantarea sanatatii 

  42.02.41 50.00 50.00 50.04 100.08 100.08 

Subventii de la alte 

administratii 

43.02 4769.42 4769.42 4434.90 92.99 92.99 

Alte subv  primite de la  administratia 

centrala pt 

finantarea 

unor 

activitati 

43.02.20 4769.42 4769.42 4434.90 92.99 92.99 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - 

TOTAL 

00.01 

SD 

21933.64 28324.55 19259.56 87.81 68.00 

VENITURII PROPRII (cod 

00.02+11.02+00.15+37.02+0

0.16) 

    49.90 9.50 16.84 19.63 206.63 116.57 

VENITURI CURENTE 

(00.03+00.12) 

    00.02 11110.41 15411.15 11848.57 106.64 76.88 

VENITURI NEFISCALE  ( 

00.14) 

    00.12 11110.41 15411.15 11848.57 57.66 76.88 

C2.  VANZARI DE 

BUNURI SI SERVICII   

(cod36.02+37.02) 

    00.14 11110.41 15411.15 11848.57 57.66 76.88 

Transferuri voluntare,  

altele decat subventiile  (cod 

37.02.04) 

    37.02 11110.41 15411.15 11848.57 106.64 76.88 

Vărsăminte din secţiunea 

de funcţionare 

    37.02.04 11110.41 15411.15 11848.57 106.64 76.88 

II. VENITURI DIN 

CAPITAL   (cod 39.02) 

    00.15 9.50 16.84 19.63 206.63 116.57 

  Venituri din valorificarea unor   39.02 9.50 16.84 19.63 206.63 116.57 
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bunuri ( cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

07+39.02.10) 

  Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale institutiilor publice 

  39.02.01     0.04 0 0 

  Venituri din vanzarea locuintelor 

construite din fondurile statului 

  39.02.03 3.70 5.70 5.98 161.62 104.91 

  Venituri din vanzarea unor bunuri 

apartinand domeniului privat al 

statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

  39.02.07 5.80 11.14 13.61 234.66 122.17 

  Venituri din vanzarea unor bunuri 

apartinand domeniului privat al 

statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

  39.02.08       0 0 

  OPERATIUNI 

FINANCIARE(40.02) 

  00.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Incasari din rambursarea 

imprumuturilor 

  40.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sume din excedentul anului 

precedent pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă 

  40.02.13       0.00 0.00 

  Sume din exced bug local utilizate 

pt finantarea chelt Sect de dezv 

  40.02.14       0.00 0.00 

IV.  SUBVENTII    (cod 

00.18) 

    00.17 8827.02 9701.92 6821.07 77.27 70.31 

SUBVENTII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE   (cod 42.02) 

    00.18 8827.02 9701.92 6821.07 77.27 70.31 

Subventii de la bugetul de 

stat    (cod 00.19) 

    42.02 8436.70 9311.60 6596.50 78.19 70.84 
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          0.00 0.00 

  Planuri si  regulamente de 

urbanism 

  42.02.05     60.77 0 0 

  Finanţarea programului de pietruire a drumurilor 

comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 

42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) 

42.02.09 0.00 0.00 0.00 0 0 

    Finanţarea 

subprogramu

lui privind 

pietruirea, 

reabilitarea, 

modernizarea 

şi/sau 

asfaltarea 

drumurilor 

de interes 

local clasate 

42.02.09

.01 

    0.00 0 0 

    Finanţarea 

subprogramu

lui privind 

alimentarea 

cu apă a 

satelor 

42.02.09

.02 

    0.00 0 0 

    Finanţarea 

subprogramu

lui privind 

canalizarea şi 

epurarea 

apelor uzate  

42.02.09

.03 

    0.00 0 0 

  Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului 

seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 

locuinţă 

42.02.10     0.00 0 0 

  Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor 42.02.12     0.00 0 0 
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de locuit 

  Subvenţii pentru finanţarea programelor 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 

apelor 

42.02.13       0 0 

  Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

42.02.14       0 0 

  Subvenţii primite din Fondul Naţional de 

Dezvoltare **)  

42.02.15       0 0 

  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 

42.02.16 0.00 0.00 0.00 0 0 

    Subvenţii de 

la bugetul de 

stat către 

bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

aparaturii 

medicale şi 

echipamentel

or de 

comunicaţii 

în urgenţă în 

sănătate 

42.02.16

.01 

      0 0 

    Subvenţii de 

la bugetul de 

stat către 

bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

reparaţiilor 

capitale în 

sănătate 

42.02.16

.02 

    0.00 0 0 
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    Subvenţii de 

la bugetul de 

stat către 

bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

altor investiţii 

în sănătate 

42.02.16

.03 

    0.00 0 0 

  Subventii pentru finalizarea lucrarilor de 

constructie a asezamintelor culturale 

42.02.17     0.00 0 0 

  Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) 

42.02.18 0.00 0.00 0.00 0 0 

    Subvenţii din 

veniturile 

proprii ale 

Ministerului 

Sănătăţii 

către bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

aparaturii 

medicale şi 

echipamentel

or de 

comunicaţii 

în urgenţă în 

sănătate 

42.02.18

.01 

    0.00 0 0 

    Subvenţii din 

veniturile 

proprii ale 

Ministerului 

42.02.18

.02 

    0.00 0 0 
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Sănătăţii 

către bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

reparaţiilor 

capitale în 

sănătate 

    Subvenţii din 

veniturile 

proprii ale 

Ministerului 

Sănătăţii 

către bugetele 

locale pentru 

finanţarea 

altor investiţii 

în sănătate 

42.02.18

.03 

    0.00 0 0 

  Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea 

programului multianual de asistenţa tehnică 

pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice 

finanţate prin Programul operaţional regional 

2007-2013 

42.02.19     0.00 0 0 

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 

din FEN postaderare 

42.02.20       0.00 0.00 

              0.00 0.00 

    Subventii 

pentru 

finantarea 

locuintelor 

sociale 

42.02.55   200.00 200.00 0.00 0.00 

    Finantarea 

programului 

42.02.65 7706.18 8342.93 6335.73 82.22 75.94 
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national de 

Dezvoltare 

Locala 

    Subventii de 

la bg stat 

catre bug loc 

necesare 

derularii 

proiect 

42.02.69 730.52 768.67   0.00 0.00 

Subventii de la  alte  administratii 43.02 390.32 390.32 224.57 0.00 57.53 

  Sume   alocate din 

bugetul AFIR 

,pentru 

sustinerea 

din PNDR 

43.02.31 390.32 390.32 224.57 0.00 57.53 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 

45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) 

45.02 0.00 0.00 0.00 #DIV/

0! 

#DIV/

0! 

Sume primite de la UE  alti donatori 

in ct plati 

efectuate si 

prefinantari 

aferente 

48.02 1986.71 3194.64 570.29 28.71 17.85 

    Sume primite 

in contul 

platilor an 

curent 

48.02.02

.01 

  1207.93   0 0.00 

    Prefinantare 48.02.02

.03 

    106.02 0.00 0.00 

Fondul  European  Agricol de 

Dezvoltare 

Rurala 

48.02.04 1986.71 1986.71 464.27 23.37 23.37 

Sume  primite in ct plati 

efectuate in 

48.02.04

.01 

1503.65 1503.65 133.82 8.90 8.90 
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an curent 

    Sume primite 

in contul 

platilor ani 

anteriori 

48.02.04

.02 

483.06 483.06 330.45     
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În anul 2021 la nivelul serviciului de Impozite și Taxe Locale au fost primite spre rezolvare si s-au 

intocmit  un numar de 56058 documente dintr-un total de 97965  documente înregistrate la nivelul 

Primariei mun Săcele, reprezentand aproximativ 57%, din care putem exemplifica: 

• Registrul 2021; 

• Perioada de repartizare: 01.01.2021 - 31.12.2021; 

  Tip de act 
Nr. documente 

primite. 

   Inscriere evidenta auto 6 

   Acte 161 

   Adeverinta 3 

   Adresa 999 

   Adresa infiintare poprire 28 

   Adresa infiintare poprire- raspuns la 844 

   Adresa transfer debit 5 

   Anunt 3 

   Cerere 971 

   Cerere compensare 20 

   Cerere Concediu 13 

   Cerere restituire 61 

   Certificat fiscal 4682 

   Citatie proces 1 

   Comunica date 1 

   Comunicare hotarare civila 1 

   Comunicare inscrisuri 547 

   Confirmare transfer F 1547 

   Confirmare transfer J 455 

   Contract 2 

   Decizie accesorii PF 26 

   Decizie accesorii PJ 1 

   Decizie de impunere 7 

javascript:Go('323')
javascript:Go('4')
javascript:Go('291')
javascript:Go('143')
javascript:Go('305')
javascript:Go('17')
javascript:Go('316')
javascript:Go('315')
javascript:Go('146')
javascript:Go('322')
javascript:Go('149')
javascript:Go('336')
javascript:Go('299')
javascript:Go('60')
javascript:Go('65')
javascript:Go('338')
javascript:Go('68')
javascript:Go('371')
javascript:Go('372')
javascript:Go('228')
javascript:Go('386')
javascript:Go('387')
javascript:Go('286')
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   Decizie fizice 9860 

   Decizie juridice 1126 

   Declaratie 99 

   Declaratie de impunere auto 3428 

   Declaratie de impunere cladire 1016 

   Declaratie de impunere teren 1279 

   Declaratie fiscala stabilire taxa servicii de reclama si publicitate 93 

   Declaratie scoatere din evidenta a mijloacelor de transport 2798 

   Declaratie-Decont taxa hoteliera 340 

   Diverse 1 

   Extras de cont 314 

   Factura 94 

   Informare 15 

   Inscriere evidenta auto 986 

   Insolvabilitate declarare 178 

   Insolvabilitate scadere 22 

   Modificare evidente fiscale 117 

   Nota 17 

   Nota de constatare 24 

   Nota interna 10 

   Notificare 12 

   Notificare restantieri contracte 131 

   Oferta 6 

   Poprire fizice 1080 

   Poprire juridice 94 

   Proces verbal 291 

   Proces verbal de constatare a contraventiei nr. 4304 

   Propunere 1 

   PV impunere auto F 3014 

   PV impunere auto J 767 

   PV impunere cladiri F 1126 

javascript:Go('353')
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javascript:Go('297')
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javascript:Go('326')
javascript:Go('328')
javascript:Go('329')
javascript:Go('327')
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javascript:Go('347')
javascript:Go('84')
javascript:Go('309')
javascript:Go('324')
javascript:Go('384')
javascript:Go('362')
javascript:Go('321')
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javascript:Go('222')
javascript:Go('152')
javascript:Go('147')
javascript:Go('385')
javascript:Go('104')
javascript:Go('357')
javascript:Go('358')
javascript:Go('302')
javascript:Go('114')
javascript:Go('344')
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   PV impunere cladiri J 16 

   PV impunere teren F 2359 

   PV impunere teren J 57 

   PV incetare auto F 2450 

   PV incetare auto J 628 

   PV incetare cladiri F 5 

   PV incetare cladiri J 17 

   PV incetare teren F 164 

   PV incetare teren J 46 

   PV sechestru imobile juridice 6 

   Raport 15 

   Referat 40 

   Scutire impozite 173 

   Sesizare 2 

   SistarePop fizice 124 

   SistarePop juridice 39 

   Solicitare 201 

   solicitare date bunuri impozabile 1390 

   Somatie fizice 4699 

   Somatie juridice 600 

   Nr. tipuri de acte: 74 56058  

 

Situația clădirilor existente in evidentele fiscale în anul 2021  este urmatoarea:  

Tip Material Numar 

Anexa beton, cadre din beton armat sau alte materiale tratate chimic/termic 55 

Anexa caramida arsa sau alte materiale tratate chimic/termic 2364 

Anexa lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta sau alte materiale netratate chimic/termic 2817 

Cladire beton, cadre din beton armat sau alte materiale tratate chimic/termic 4548 

Cladire caramida arsa sau alte materiale tratate chimic/termic 5210 

Cladire lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta sau alte materiale netratate chimic/termic 1947 
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Numarul debitelor noi introduse in anul 2021 diferentiat pe cladiri rezidentiale si nerezidentiale: 

• 11 nerezidentiale 

• 413 rezidentiale 

Situația cu numarul debitorilor aflați în evidentele fiscal în anul 2021 pe categorii (“coduri”) de impozite și taxe  este 

urmatoarea: 

TipFJ CodImpozit Denumire Nr cazuri 

F 3 Teren extravilan OG21 2859 

F 11 Amenzi Fin 152 

F 12 Amenzi MF-prel 267 

F 13 Despagubiri Regie Paduri 191 

F 14 Amenzi Regie Paduri 196 

F 31 Taxa teren extravilan-pe zile 15 

F 33 Taxa teren 1948 

F 34 Taxa cladire 1 

F 39 Impozit teren 12242 

F 40 Impozit cladiri 12425 

F 41 Impozit teren intravilan 6064 

F 43 Impozit auto 9451 

F 44 Impozit auto peste 12 tone 26 

F 45 Impozit auto lente 3 

F 57 Taxa judiciara de timbru 2 

F 107 Amenzi buget  local 85 

F 108 Amenzi buget  local 4 

F 109 Taxa regularizare autorizatie urbanism 51 

F 111 Ajutor incalzire gaz-lemne 27 

F 112 Cheltuieli judecata, imputatii si despagubiri  78 

F 113 Amenzi 4216 

F 114 Taxa P.S.I 10145 

F 191 Debite de incasat pentru alte primarii 8 

F 203 Taxa Hoteliera 4 
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F 1001 Concesiuni garaj LEI 56 

F 1002 Concesiuni garaj EURO 43 

F 1003 Inchirieri gradini 2 

F 1004 Inchirieri teren 14 

F 1005 Inchirieri spatiu 2 

F 1006 Inchirieri locuinta 24 

F 1007 Inchirieri locuinta ANL 4 

F 1008 Concesiune  (Bunloc) 73 

F 1009 Concesiune teren (LEI) 16 

F 1010 Concesiune teren (EURO) 16 

F 1011 Concesiune teren (USD) 5 

F 1012 Vanzari  bunuri (LEI) 1 

F 1013 Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1017 Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1023 TVA Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1028 Taxa Parcare 1674 

F 1029 Taxa timbru judiciar 39 

F 1080 Chirie Locuinte Sociale 73 

F 1081 Cesiuni de creanta SERVICII SACELENE 4 

F 1201 Inchirieri fond locativ 108 

J 3 Teren extravilan agricol 78 

J 8 Impozite autov.lente 3 

J 26 Impozit auto 672 

J 27 Impozit cladiri 292 

J 31 Taxa teren extravilan-pe zile 1 

J 32 Taxa cladiri 19 

J 33 Taxa teren 78 

J 34 Impozit teren 262 

J 35 Taxa firma 216 
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J 36 Taxa teren extravilan 1 

J 37 Taxa teren proprietate de stat 1 

J 42 Teren intravilan agricol 6 

J 45 Impozit auto peste 12 tone 38 

J 47 Intravilan agricol constructii 180 

J 49 Cheltuieli de executare 1 

J 107 Amenzi buget  local 2 

J 109 Taxa regularizare autorizatie urbanism 1 

J 113 Amenzi 23 

J 202 Taxa reclama PJ 39 

J 203 Taxa Hoteliera 40 

J 1002 Concesiuni garaj EURO 1 

J 1004 Inchirieri teren 11 

J 1005 Inchirieri spatiu 23 

J 1008 Concesiune (Bunloc) 4 

J 1009 Concesiune teren (LEI) 18 

J 1010 Concesiune teren EURO 14 

J 1011 Concesiune teren USD 6 

J 1013 Vanzari bunuri (EURO) 1 

J 1018 CONCESIUNE SALUBRIZARE 1 

J 1019 Fond cinegetic 3 

J 1023 Dobanda Vanzari bunuri (EURO) 1 

J 1028 Taxa Parcare 28 

J 1029 Taxa timbru judiciar 3 

 

Situația privind numarul de mijloace de transport înregistrate în evidențele fiscale este următoarea: 

An TipFJ Denumire Nr 

2021 F autoturisme 9742 

2021 F autobuze, autocare, microbuze 4 
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2021 F motociclete, motorete si scutere 684 

2021 F tractoare 65 

2021 F motociclete, tricicluri pentru invalizi 1 

2021 F autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 639 

2021 F atasuri 22 

2021 F autoturisme de teren din prod. interna 12 

2021 F Vehicule inregistrate - cu capacitate cilindrica 38 

2021 F Vehicule inregistrate - fara capacitate cilindrica 5 

2021 F Mijloace de transport electrice 18 

2021 F Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu cap. cil. peste 1600 cm 4 

2021 F mijloace de transport hibride 103 

2021 F autovehicule cu 2 axe 18 

2021 F autovehicule cu 3  axe 6 

2021 F autovehicule cu 4 axe 1 

2021 F remorci, semiremorci si rulote 708 

2021 F luntre, barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal 1 

2021 F barci cu motor 10 

2021 F barci fara motor folosite in alte scopuri 2 

2021 J autoturisme 1184 

2021 J autobuze, autocare, microbuze 62 

2021 J motociclete, motorete si scutere 33 

2021 J biciclete si tricicluri cu motor 1 

2021 J tractoare 23 

2021 J autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 438 

2021 J autoturisme de teren din prod. interna 1 

2021 J Vehicule inregistrate - cu capacitate cilindrica 48 

2021 J Vehicule inregistrate - fara capacitate cilindrica 15 

2021 J Mijloace de transport electrice 2 

2021 J Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu cap. cil. peste 1600 cm 3 
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2021 J mijloace de transport hibride 50 

2021 J autovehicule cu 2 axe 169 

2021 J autovehicule cu 3  axe 31 

2021 J autovehicule cu 4 axe 6 

2021 J remorci, semiremorci si rulote 291 

 

 Nr. Dobândiri/ impuneri de  mijloace de transport în cazul  personanelor fizice și juridice:     3502    

 Nr. Radieri fiscale privind mijloacelor de transport, aflate în evidentele fiscale în cazul persoanelor fizice 

și juridice:    3077   

Situația contractelor economice aferente anului  2021 aflate în evidențele serv. Impozite și  taxe locale: 

codimpozit denumire NrCazuri 

1001 Concesiuni garaj LEI 51 

1002 Concesiuni garaj EURO 41 

1003 Inchirieri gradini 1 

1004 Inchirieri teren 17 

1005 Inchirieri spatiu 15 

1006 Inchirieri locuinta 24 

1008 Concesiune  (Bunloc) 67 

1009 Concesiune teren (LEI) 32 

1010 Concesiune teren (EURO) 29 

1011 Concesiune teren (USD) 11 

1080 Chirie Locuinte Sociale 75 

1081 

Cesiuni de creanta SERVICII 

SACELENE 6 

1201 Inchirieri fond locativ 97 

1013 Vanzari bunuri (EURO) 1 
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VENITURI REALIZATE DIN TAXA PARCARE 

  

 

Nr. 

Crt. Anul Suma(lei) 

1 2017 156263 

2 2018 183254 

3 2019 199196 

4 2020 204072 

5 2021 214122 

  TOTAL 956907 

 

Având în vedere situatia economica actuala datorata pandemiei de COVID-19, 

luând în considerare necesitatea asigurării în condiţii optime a serviciilor şi activităţilor esenţiale 

pentru populaţie și ţinând cont de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, au fost luate măsuri care au afectat activitatea agențiilor 

economici, a persoanelor fizice, întreprinzători, este necesară reglementarea unui regim fiscal 

favorabil prin acordarea unor facilitați fiscale care sa conduca la evitarea unor blocaje în ceea ce 

priveşte îndeplinirea obligaţiilor declarative și de plată.  

 În anul 2021 în conformitate cu prevederile O.U.G. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale Consiliul  

Local Săcele  a hotărît acordarea de facilitati fiscale in sensul anularii majorarilor de intarziere. Astfel au 

fost acordate facilitați fiscale in sensul anularii majorarilor de intarziere pentru un nr. de 93 de persoane 

fizice și juridice. 

3.6.1 Compartiment urmarire si recuperare debite: 

În cursul anului 2021 compartimentul de Urmărire şi Recuperare Debite - Persoane  fizice şi juridice a 

desfăşurat următoarele activităţi: 

• Au fost emise şi înaintate contribuabililor persoane fizice şi juridice pentru stabilirea impozitului pe 

clădiri, impozitului pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport,  un numar total de   11068 

decizii de impunere din care: 

-  persoane fizice -   9988  

 - persoane juridice- 1080 
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• S-au intocmit si expediat somatii si titluri executorii pentru persoane fizice si juridice astfel: 

             - persoane fizice - 4687  

             - persoane juridice – 605  

• In baza verificarilor in Patrimven si a adreselor de solicitare informatii expediate la ITM Brasov, 

ANAF Sacele, s-au intocmit adrese de infiintare a popririi la societatile la care realizau venituri salariale 

precum si la bancile unde exista conturi deschise : 

- persoane fizice -1082 

- persoane juridice – 95 

• In baza raspunsurilor obtinute din platforma Patrimven si ITM Brasov, ANAF Sacele,  s-a constatat 

un numar de contribuabili care nu inregistreaza bunuri si venituri urmaribile carora li s-au intocmit 

dosare de declarare a starii de insolvabilitate: 

- persoane fizice  – 167 

- persoane juridice – 10 

• S-au transmis catre compartimentul juridic dosare, apartinand contribuabililor persoane fizice aflate 

in stare de insolvabilitate in vederea obtinerii de sentinte judecatoresti de transformare a sanctiunii 

contraventionale in munca in folosul comunitatii: 

- persoane fizice  - 25 dosare; 

• Pentru stingerea unor creanţe fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor imobile detinute de 

persoane juridice ,intocmindu-se 6 procese verbale de instituire sechestru asupra bunurilor 

imobile 

• S-au efectuat verificarile anuale pentru  538 de persoane declarate insolvabile in anii anteriori si s-

au intocmit documentele necesare mentinerii starii de insolvabilitate. Verificarile s-au facut  pe 

platforma Patrimven, la ITM Brasov pentru identificarea locurilor de munca reale si SPCLEP 

Sacele pentru identificarea domiciliului actual.  

In urma acestor verificari s-au intocmit 5 dosare de transfer pentru debitorii care si-au mutat domiciliul din 

UAT Sacele 

• S-au verificat si continua verificarile la ITM Brasov, si ANAF Sacele , a debitorilor aflati in lista de 

ramasita la data de 31.12.2021 

• Pe parcursul anului 2021, s-au intocmit 1636 adrese de raspuns la solicitarile birourilor executorilor 

judecatoresti  
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• S-au efectuat activitati pentru pregatirea expedierii deciziilor de impunere si somatiilor ( pregatire 

plicuri expediere, intocmire confirmari de primire ) precum si alte activitati zilnice necesare pentru 

buna desfasurare a activitatii seviciului 

• s-a intocmit si expediat catre Tribunalul Bucuresti documentatia necesara deschiderii procedurii 

insolventei pentru un debitor persoana jurídica. 

Situația privind numarul debitorilor care înregistrează solduri pe categorii de impozite și taxe la data de 31.12.2021: 

TipFJ CodImpozit Denumire NrDebitori 

F 3 Teren extravilan OG21 373 

F 11 Amenzi Fin 135 

F 12 Amenzi MF-prel 222 

F 13 Despagubiri Regie Paduri 174 

F 14 Amenzi Regie Paduri 178 

F 31 Taxa teren extravilan-pe zile 4 

F 33 Taxa teren 90 

F 34 Taxa cladire 1 

F 39 Impozit teren 1245 

F 40 Impozit cladiri 1363 

F 41 Impozit teren intravilan 789 

F 43 Impozit auto 1769 

F 44 Impozit auto peste 12 tone 8 

F 45 Impozit auto lente 2 

F 57 Taxa judiciara de timbru 2 

F 107 Amenzi buget  local 72 

F 108 Amenzi buget  local 1 

F 109 Taxa regularizare autorizatie urbanism 2 

F 111 Ajutor incalzire gaz-lemne 23 

F 112 Cheltuieli judecata, imputatii si despagubiri  66 

F 113 Amenzi 3453 

F 114 Taxa P.S.I 1236 
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F 191 Debite de incasat pentru alte primarii 5 

F 203 Taxa Hoteliera 1 

F 1001 Concesiuni garaj LEI 21 

F 1002 Concesiuni garaj EURO 23 

F 1004 Inchirieri teren 5 

F 1006 Inchirieri locuinta 9 

F 1007 Inchirieri locuinta ANL 1 

F 1008 Concesiune  (Bunloc) 22 

F 1009 Concesiune teren (LEI) 6 

F 1010 Concesiune teren (EURO) 8 

F 1011 Concesiune teren (USD) 3 

F 1013 Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1017 Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1023 TVA Vanzari bunuri (EURO) 1 

F 1028 Taxa Parcare 66 

F 1029 Taxa timbru judiciar 26 

F 1080 Chirie Locuinte Sociale 19 

F 1081 Cesiuni de creanta SERVICII SACELENE 3 

F 1201 Inchirieri fond locativ 23 

J 3 Teren extravilan agricol 12 

J 8 Impozite autov.lente 2 

J 26 Impozit auto 118 

J 27 Impozit cladiri 38 

J 32 Taxa cladiri 1 

J 33 Taxa teren 5 

J 34 Impozit teren 39 

J 35 Taxa firma 42 

J 37 Taxa teren proprietate de stat 1 

J 42 Teren intravilan agricol 1 
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J 45 Impozit auto peste 12 tone 10 

J 47 Intravilan agricol constructii 35 

J 49 Cheltuieli de executare 1 

J 107 Amenzi buget  local 2 

J 113 Amenzi 11 

J 202 Taxa reclama PJ 2 

J 203 Taxa Hoteliera 5 

J 1004 Inchirieri teren 3 

J 1005 Inchirieri spatiu 8 

J 1008 Concesiune (Bunloc) 2 

J 1009 Concesiune teren (LEI) 3 

J 1010 Concesiune teren EURO 9 

J 1011 Concesiune teren USD 4 

J 1019 Fond cinegetic 1 

J 1028 Taxa Parcare 3 

J 1029 Taxa timbru judiciar 2 

 

 

 

 

 

 

IV. DIRECȚIA - ARHITECT ȘEF 

  Coordonează dezvoltarea urbanistică a Municipiului Săcele potrivit strategiei aprobate, cu 

respectarea planurilor urbanistice şi a documentaţiilor aferente. 

Coordonează implementarea planurilor urbanistice de detaliu aprobate de către Consiliul Local; 

Indeplineşte dispoziţiile date de organele de control ale Inspectoratului de stat în construcţii Braşov; 

Avizează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire şi desfiinţare şi urmăreşte respectarea 

prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate; 

Direcţia are în structura sa:  

1. Serviciu Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru;  

2. Birou  Urbanism; 

3. Compartiment Patrimoniu 
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4.1  Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol Cadastru:  

  

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, în cadrul Serviciului Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

și Compartiment Patrimoniu s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

• atestate producător eliberate – 9. 

• carnete producător eliberate – 27.  

• adeverințe Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov – 7. 

• adeverințe subvenție motorină A.P.I.A.– 6.  

• cereri înscriere terenuri în Registrul Agricol – 850  

• adeverinţe diverse conform evidenței din  Registrul Agricol  – 26. 

• adeverinţe pentru A.P.I.A.  – 364. 

• adeverințe privind animale deținute în proprietate  – 16. 

• adeverințe privind familii de albine –16. 

• adeverințe pentru școală – 228. 

• situaţii statistice și rapoarte centralizatoare – 9. 

• transcrieri anuale la un număr de 30 volume registre agricole 2020-2024. 

• adrese diverse + situație ambrozie – 205. 

• verificare contracte de arendă și comodat înscrise înainte de 2020, cu un total de 1037  

• inscrieri contracte de arendă și comodat – 111 (65 arende și 46 comodat) 

• recensamântul agricol- sectorizare, propunere recenzori și asistarea Direcției Județene de 

Statistică la verificarea rezultatelor recensământului 

• adrese corespondenţă către persoane fizice și  juridice – 410; 

• adeverinţe teren intravilan/extravilan, adeverințe emise în baza Legii nr. 18/1991, adeverințe 

intabulare imobile și categorie de folosință – 443; 

• note interne – 21 

• legea nr. 17/2014 ( cereri afisare, adrese DAJ Bv., liste preemtori, adrese, adeverințe, 

procese verbale ) – 38 dosare; 

• pregătirea  materialelor  pentru  proiectele de hotărâri ale Consiliului Local   – 117;  

• acte adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a pășunilor alpine proprietatea 

Municipiului Săcele,  adjudecate la licitația publică organizată în 2015-2019 și autorizații de 

pășunat ; 

• verificare procese verbale de vecinătate, planuri conform cu amplasamentul, verificare 

documentații pentru Patrimoniu privind procedura de preluare imobil – 21; 

• întreaga activitate ce presupune demararea procedurii de achiziție, urmărire a lucrărilor, 

elaborarea documentelor corespunzătoare pentru intabularea strazi, actualizare/intabulare 

imobile, lucrari de dezmembrare si alipire imobile, ridicari topografice; 
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• Actualizarea Registrului spațiilor verzi; 

• colaborare cu Biroul  Juridic  privind dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată având 

ca obiect fond funciar/uzucapiune,  deplasări în teren la convocarea experților judiciari; 

• Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru a pregătit materiale pentru 3 ședințe a  

Comisiei  Locale de Aplicare a legilor fondului funciar; 

• Procese verbale de punere în posesie – 13; 

• Întocmire planuri parcelare de detaliu – 9;  

• contracte și comenzi pentru lucrări topografice – 21; 

• acte contabile ( referate, propuneri, angajamente, ordonantări, aviz trezorărie, proces verbal 

de recepție ) – 159; 

• înregistrarea, centralizarea și analizarea cererilor pentru acordarea materialului lemnos 

pentru populația Municipiului Săcele; 

• colaborarea cu OCPI Brașov în vederea înscrierii de HCL-uri și eliberare carti funciare - 137  

• ordinul prefectului – 24 dosare; 

• rapoarte de evaluare în vederea vânzări – 25; 

• actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat; 

• întocmire Contracte de administrare, Act adițional la contract de administrare, Proces verbal 

de predare-primire amplasament aferent Contracte de administrare – 5. 

 Extras din programul INFOCET 2021 

 

Nivel organigrama Fav. Nefav. Partial 
Dec. 

Comp. 
Intern Anulat Total 

 SERVICIUL FOND 

FUNCIAR, REGISTRUL 

AGRICOL, CADASTRU SI 

COMPARIMENT 

PATRIMONIU 

4096 268 106 0 18 12 4500 

 

 

4.2. Birou Urbanism: 

În cursul anului 2021 au fost emise: 

• 664 certificate de urbanism 

• 195 autorizații de construire 

• 5 autorizații de desființare  

• 15 avize de oportunitate pentru inițierea documetațiilor de urbanism 

• 7 avize Arhitect Șef (emise după analiza în CTATU) 

• 104 adrese administrative 

• 123 adeverințe confirmare adrese administrative 

• 40 adeverințe privind componența construcției pentru actualizarea datelor de carte funciară 
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• Răspunsuri la adresele petenților 

• 48 procese verbale de recepție parțială / la terminarea lucrărilor 

• 90 certificate de atestare a edificării construcției 

• 65 declarații privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire cu 

calcularea taxei de regularizare 

• 8 rapoarte privind informarea și consultarea cetățenilor în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului 

• 28 anunțuri publice pentru informarea și consultarea cetățenilor privind documentațiile de urbanism 

aflate în diferite etape de elaborare / avizare. 

• Au fost coordonate cinci (5) ședințe a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

(CTATU) pentru analiza oportunității / propunerilor planurilor urbanistice zonale/ de detaliu aflate 

în curs de elaborare. 

Au fost înaintate Consiliului Local spre aprobare:12 (doiesprezece) proiecte de hotărâre din care: 

• patru (4) proiecte de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism - Plan  Urbanistic de 

Detaliu. 

• patru (4) proiecte de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism - Plan  Urbanistic 

Zonal 

• Un proiect de hotărâre privind - Respingere plângere prealabilă 

• Un proiect de hotărâre privind  - Aprobarea zonării  Mun. Săcele 

• Un proiect de hotărâre privind – Aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Mun. Săcele. 

• Un proiect de hotărâre privind - Constituirea la nivelul UAT Săcele a unui grup de lucru în vederea 

identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora 

 

V.SERVICIUL TEHNIC 

 

 

   

 Urmărirea lucrărilor de investiții și achiziții publice; documentațiilor tehnice și asigurarea realizării 

tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice; urmărirea derulării 

lucrărilor respectarea termenelor și efectuare a recepțiilor, conform contractelor încheiate în acest scop; 

           

Serviciul are în structura sa:   

1. Birou Investiții, 

2. Birou Administrativ 

3. Compartiment Licitații,  Achiziții Publice,  

4. Compartiment Transport Public,  

5. Compartiment Fond Locativ, Spații cu altă Destinație  
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5.1. Biroul Investiții 

 

Totalul realizărilor este de 35.878.378,29  lei inclusiv TVA din care: 

total lucrări de investiții : 30.402.148,37  lei inclusiv TVA 

total lucrări de întreținere și reparații: 5.476.229,92  lei inclusiv TVA 

 

                   LUCRĂRI DE INVESTIȚII  ÎN MUNICIPIUL SĂCELE – 2021 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE  

APĂ-CANAL 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu (execuție) 8.799.593,82 

2 
Extindere canalizare menajera cartier Baciu (execuție) 10.443.390,00 

3 Retea de apa cartier Baciu, etapa II (proiectare) 81.255,58 

4 SF Extindere rețelelor de alimentare cu apă în ZUM 39.463,97 

5 SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului 12.425,98 

6 Retea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II (proiectare) 132.318,48 

7 SF Extindere rețelelor de canalizare în ZUM 41.407,24 

8 Rețea de canalizare menajeră cartier Baciu, etapa II, străzile Bunloc, Carierei și 

Bereczki Anna 
3.982.946,97 

 TOTAL 23.532.802,04 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE  

STUDII 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Elaborare studiu de fezabilitate 

CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE, în cartierul Gârcini, +cons  I 

113.700,00  

11.900,00  

2 Elaborare strategie de dezvoltare a Municipiului Săcele “ pentru perioada 2021-

2030 
 

3 Elaborare Plan de Mobilitate Urbană” a  Municiliului Săcele 2021-2030  

 
TOTAL 125.600,00  

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE  

ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICARE 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Extindere iluminat public Cartier Toamnei-SF 28.988,40  

2 
Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public, în  cartierul Brădet (DALI) 29.999,90  

3 Modernizare sistem de iluminat public, în  cartierul Ștefan cel Mare- DALI 17.999,94  

4 Modernizare  iluminat public pe str. Fâneții (DALI) 10.948,00  

5 Reglementare LEA MT Săcele, str. Barajului” – Studiu de coexistență 15.259,37 

6 Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov 720.602,37 

 
TOTAL 823.797,98 
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Nr. 

crt. 
PROTECTIA MEDIULUI 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Inchidere depozit de deseuri municipale clasa b Subobrej-Sacele ( documentatii 

pentru avize si Proict Tehnic) 
4.797.630 

 
TOTAL 4.797.630 

 

 

Nr. 

crt. 
STRĂZI 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Proiectare și execuție „ Bretea str. Armata Română-Modernizare și reabilitare” 299.558,02 

2 Proiectare și execuție „ Bretea str. Movilei-Modernizare și reabilitare” 186.042,69 

3 Proiectare și execuție „ Bretea B-dul G. Moroianu-Modernizare și reabilitare” 163.359,77 

4 DALI - Str. De Mijloc - reabilitare și modernizare 20.884,50 

5 DALI - Str. Verii - reabilitare și modernizare 18.474,75 

6 DALI - Str. Cerbului - reabilitare și modernizare 23.294,25 

7 DALI - Str. Agronomiei - reabilitare și modernizare 22.491,00 

8 Execuție lucrări de modernizare și reabilitare str. Lungă din Municipiul Săcele 23.261,85 

9 Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber ( SF, 

consultanță, doc. tehnice ) 
17.659,05 

10 Proiectare și execuție Str. Fâneții – reabilitare și modernizare 5.007,71 

 
TOTAL 780.033.59 

 

 

Nr. 

crt. 
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Infiintare centru socio-medical in ZUM(dali+consultanta) 25.273,46 

2 
             Centru de zi –Reamenajare si schimbare de destinatie( proiectare) 100.079 

3 
Amenajare si dotare Centru Educational Multifunctional in ZF (DALI) 29.460 

4 
Extindere si reamenajare ateliere Scoala Gimnaziala nr 4( proiectare) 34.510 

5 Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal nr 4 ( DALI, avize, 

consultanta)  
152.962,3 

 
TOTAL 342.284,76 

 

 

LUCRĂRI DE REPARAȚII ÎN MUNICIPIUL SĂCELE – 2021 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE  

 

VALOARE 

Lei cu TVA 

 APA - CANAL  

1 Traversare cu grătare str. Lungă  

391.659,43 2 Traversare cu grătare str. Verii 

3 Traversare cu grătare str. Horea 
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4 Traversare cu grătare str. Timocului  

5 Traversare cu plăci str. Timocului int. Mioriței 

6 Reabilitare canal pluvial și menajer cartier Ștefan cel Mare, bl.1 și 2 

7 Betonare canal cv. Movilei 

8 Betonare canal pluvial str. Tărlungului 

9 Montare guri de vizitare/capace din beton peste canal Dârbav pe bretea str. A. 

Română 

51.889,40 

10 Refacere racord canalizare Spitalul Municipial Săcele 

11 Refacecere cămin de geiger și grătar metalic de preluare ape pluviale pe bretea Bd. 

George Moroianu nr.175 

12 Refacere pereți și plăci acoperire canalpluvial strada Morii nr.1 și 3 

13 Reabilitare canal pluvial pe strada Canalului nr.37 

14 Captare ape pluvială în curtea Primăriei Mun. Săcele 

114.520,94 

15 Reparație canalizare pluvială pe str. Carpenului intersecție cu strada Col. Kiss Sandor 

16 Coborâre racorduri de canalizare pe str. Verii nr. 5-9 

17 Reabilitare canal pluvial pe strada Canalului nr.25 

18 Ridicare la cotă cămin de canalizare pluvială pe strada Viitorului bl.36 

19 Refacere canalizare pluvială pe str. Bunloc/Stejarului - subtraversare DN1A - până la 

deversare în Pârâul Timiș  644.534,83 

20 Reabilitare canal pluvial pe strada Al. I. Lapedatu nr.17 

21 Decolmatare canal Dârbav pe bretea str. A. Română  50.871,77 

 TOTAL 1.253.476,37 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE 

ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICARE 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Demontare și transport stâlp B-dul G. Moroianu și 

 Demontare și transport stâlp Cartier Ștefan cel Mare 
23.983,97  

2 Întreținere iluminat public în Municipiul Săcele în perioada Ianuarie-Martie 2021 39.998,88 

3 Întreținere iluminat public în Municipiul Săcele în perioada Aprilie-Iunie 2021 39.998,88  

4 Întreținere iluminat public în Municipiul Săcele în perioada Iulie- Septembrie 2021 39.999,47  

5 Recondiționarea instalațiilor de iluminat public în Municipiul Săcele în perioada 

Octombrie –Decembrie  2021 
55.930,00  

6 Iluminat festiv în Municipiul Săcele 2021-2022 160.376,30  

7 Lucrări de modernizare și Reparare sistem  de  iluminat public în Cartierul Ștefan cel 

Mare- etapa III 
156.247,00  

 TOTAL 516.534,50 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUCRARE 

SPORT 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Înlocuire plase de tavan la terenurile de sport din cartierul Ștefan cel Mare și cartierul  

Movilei. 

9.148,34  

 

 TOTAL 9.148,34 
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Nr. 

crt. 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Liceul teoretic G. Moroianu  (Reparatii exterioare  si subsol corp D) 310.902 

2 
Liceul Teoretic Rab Istvan  Zajzani ( reparatii  interioare gradinita, 78.459 

3 
Liceul tehnologic V Jinga (reparatii acoperis sala festiva) 273.399 

4 Scoala Gimnaziala nr 4 (Lucrari de reabilitare sistem de incalzire, reparatii 

interioare sala de sport) 
397.722 

5 Scoala Gimnazială nr 5 ( reparatie generale  si zugraveli exterioare corp principal si 

anexe corp A) 
314.000 

6 
Gradinita  cu program prelungit  nr 5 ( reparatii si asfaltare curte corp B) 24.388 

 
TOTAL 1.398.870 

 

 

Nr. 

crt. 
INFRASTRUCTURA STRADALA 

VALOARE 

Lei cu TVA 

1 Lucrări de reparatii curente a străzilor cu piatră, pentru o suprafață de 60.000 mp 

din mun. Săcele, 
      520.398,88 

2 Lucrări de repararea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor la 

îmbrăcăminți asfaltice pe o suprafață de 5.000 mp,  din M4unicipiul Săcele 
273.772,00 

3 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală – Lucrări de ridicare la cotă cămine pe 

strada Câmpului 
6.466,26 

4 Lucrări de asfaltare, curte interioară la Cantina socială și Grădinița nr. 5, corp B, 

din mun. Săcele 
24.388,20 

5 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de asfaltare, căi de acces, pe 

str. Zizinului nr. 11-13 
102.032,35 

6 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, și căi 

de acces în Cartierul Ștefan cel Mare Bl. 1,2,3,4  
85.087,70 

7 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe str. Bolnoc/str. Stejarului 
28.223,98 

8 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe str. Verii, tronson B-dul Brașovului - str. Canalului 
313.706,00 

9 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe B-dul Brașovului, tronson str. N. Iorga - str. Ciucaș  
444.804,15 

10 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe str. Morii, între nr.1 și nr.15. 
111.967,46 

11 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe str. Oituz, tronson  str. Vulcan – Spitalul Municipal Săcele. 
277.700,26 

12 Lucrări de reabilitare infrastructură stradală –  Lucrări de reparații trotuare, căi de 

acces și carosabil, pe str. Lungă, tronson B-dul George Moroianu - str. Martin 

Luther.  

109.653,47  

 
TOTAL 2.298.200,71 
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5.2. Compartimentul Licitaţii, Achiziţii Publice: 

 

Principalele activitati desfasurate de  Compartimentul Licitații, Achiziții Publice, ca structură de 

specialitate a autorității contractante Primăria Municipiului Săcele  in anul 2021: 

Reinnoire Certificat semnatura extinsa Seria 2005062452381185 /19.01.2021-19.01.2024 

Planificarea şi organizarea adecvată a 

proceselor de achiziţie- Strategia 

Anuala de Achiziții Publice (SAAP)  

2021 -Editia 1 rev.0  -document de 

planificare   ce  conține totalitatea 

procedurilor planificate a fi atribuite 

de autoritatea contractantă în anul 

bugetar 2021 

nr.79089/11.12.2020 

Planificarea şi organizarea adecvată a 

proceselor de achiziţie- Programul 

Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) 

2021 Editia 1 rev.0  si rev.1 

documente interne care conţin 

necesitatile de achiziţie publică ce se 

intenţionează a fi atribuite pe 

parcursul anului bugetar 2021 

nr.79088 /11.12.2020 si  

nr.45449/ 14.05.2021   

Programul „Sursele de risc ale 

procesului de achiziţie publică, în 

raport cu elementele generatoare de 

posibile fenomene corupţie   

Anexa 1 la  

Nr.79089/11.12.2020 

Elaborarea Registrului Riscurilor ale 

compartimentului licitatii,achizitii 

publice  

Nr.19747 din 23.03.2021                           

Documente inregistrate si perfectate  

prin intermediul INFOCET  

172 documente 

Initierea si derularea a 4  proceduri 

de achizitii publice pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică/ 

acordurilor-cadru, cu o valoare 

estimată egală sau mai mare decât 

valorile prevăzute la art. 7 alin. (5) 

valoare  totala  de 11.578.847,18 lei fara TVA  

 

Achizitia a 2 autoutilitare N1, 

motorizare Blue dci115 4x4 

VU, norma de poluare Euro 

6,pentru dotarea parcului auto 

al Primariei Municipiului 

Sacele prin programul rabla 

2021  

34100000-8 - 

Autovehicule 

(Rev.2)  

Procedura 

simplificata 

Lucrari de executie pentru 

obiectivul de investitie: 

˝Reabilitare, extindere, 

mansardare imobil cladire 

internat fete si schimbarii 

destinatiei in bloc locuinte 

sociale˝ 

45200000-9  

Lucrari de 

constructii 

complete sau 

partiale si 

lucrari 

publice 

(Rev.2)  

Procedura 

simplificata 

Achizitie energie electrica 

pentru iluminat public si sedii 

primarie (pt.anul 2021)  

 

09310000-5 

Electricitate 

(Rev.2)  

Negociere 

fara 

publicare 

prealabila 

Achizitie gaze naturale pentru 09123000-7 - Negociere 
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incalzire sedii primarie (pt anul 

2021)  

 

Gaze naturale 

(Rev.2)  

fara 

publicare 

prealabila 
 

Elaborarea documentaţiilor de 

atribuire pentru cele 4 proceduri 

prezentate anterior -cerintele, 

criteriile, regulile si alte informatii 

necesare pentru a asigura operatorilor 

economici o informare completa, 

corecta si explicita cu privire la 

cerinte sau elemente ale achizitiei, 

obiectul contractului si modul de 

desfasurare a procedurii de atribuire, 

inclusiv specificatiile tehnice ori 

documentul descriptiv, conditiile 

contractuale propuse, formatele de 

prezentare a documentelor de catre 

candidati/ ofertanti 

 

• Strategia de contractare–document suport obligatoriu al fiecărei 

achiziții cu o valoare estimata egală sau mai mare decât 

pragurile valorice: 135.060 lei, fără TVA pentru produse și 

servicii și 450.200 lei, fără TVA pentru lucrări, document ce 

trebuie încarcat în SEAP odată cu documentația de atribuire 

• Fişa de date a achizitiei     

• Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii)  

• Formularele şi a modelelor de documente (inclusiv DUAE) 

• Elaborare răspunsuri la solicitările de clarificări transmise de 

potențialii ofertanți referitoare la Documentatia de Atribuire  

• Evaluarea ofertelor primite 

• Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare pe baza 

informațiilor din DUAE  

• Evaluarea propunerilor tehnice /Evaluarea propunerilor 

financiare  

• Solicitarea de clarificări privind ofertele formulate 

• Aplicarea criteriului de atribuire 

• Intocmire si Publicare  în SEAP a Proceselor Verbale și a 

tuturor comunicărilor către ofertanți  aferente procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 

publică/sectorială şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii pe care autorităţile/entităţile contractante 

le utilizează la finalizarea fazelor procesului de evaluare a 

ofertelor/ candidaturilor, 

• Elaborare punct de vedere aferent notificărilor prealabile 

• Elaborare punct de vedere aferent contestațiilor și transmiterea 

dosarului achiziției în copie către CNSC 

• Elaborarea Raportul procedurii, publicarea în SEAP -in care se 

prezintă întregul proces de la lansarea anunțului de participare 

și până la determinarea ofertei câștigătoare. Raportul procedurii 

de atribuire se întocmește cu luarea în considerare a 

prevederilor art. 66, alin. (3) din HG nr. 395/2016 și art.  216, 

alin. (1)-(5) din Legea nr. 98/2016. 

• Atribuire contract ofertantului câștigător 

• Elaborare contract, publicare în SEAP atribuire contract 

• Elaborare/ publică în SEAP Documentele constatoare, după 

executarea contractului. 

• Constituirea și păstrarea, în condițiile legii, a dosarului 

achiziției publice;- în conformitate cu prevederile art. 217, alin. 

(1) din Legea nr. 98/2016. Dosarul achiziției publice cuprinde 

cel puțin documentele întocmite/primite de autoritatea 

contractantă în cadrul procedurii de atribuire menționate la art. 

148 din HG nr. 395/2016. 

Publicarea in SEAP a  documentaţiilor 

de atribuire pentru cele 4 proceduri 
• Publicarea Documentatiei de Atribuire  în SEAP în vederea 

validării de către ANAP 

• Publicare Anuntului de Participare  în SEAP ca urmare a 

emiterii acceptului de către ANAP 

• Publicare/ Actualizare Formular de Integritate în SEAP 
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• Derularea a 4  proceduri de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/ 

acordurilor-cadru, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. 

(5)  in valoare  totala  de 11.518.847,18 lei fara TVA  

 

• Derularea  a 472 achiziții directe in valoare de  6.442.140,49 lei fara TVA  (finalizate prin 78 de 

contracte de achizitii si 394 comenzi SEAP si EXTRASEAP  ) - In conformitate cu prevederile art 

43 alin (1) si (2)  si (3) din H.G 395/2016)  Prin intermediul catalogului electronic SEAP In 

conformitate cu prevederile art 43 alin (1) si (2)  din H.G 395/2016) un numar de 158 achizitii in 

valoare de 1.109.150,60 lei fara TVA   si  Extra SEAP  In conformitate cu prevederile art 43 alin 

(3) din H.G 395/2016)un numar de 236 achizitii ,in valoare de  1.140.370,59lei fara TVA, iar 

contracte in valoare de 4.192.619,30 lei. 

 

• Incheierea de Contracte subsecvente de lucrari incheiate in baza Acordului Cadru nr. 15/15.04.2019  

avand ca obiect :  Proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare infrastructură 

stradală în municipiul Săcele :  11 contracte  subsecvente de lucrari , cu promitentul executant   AG 

SERV CONSTRUCT SRL in valoare de   4.396.335,54 lei fara TVA 

 

• Incheierea de Contracte subsecvente de lucrari incheiate in baza Acordului Cadru nr. 5/19.02.2018  

avand ca obiect : Proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare infrastructură 

stradală în municipiul Săcele : 17 contracte  subsecvente de lucrari , cu promitentii executanti   SC 

FINCODRUM SA , SC EUROSTRADA SRL,– in valoare de   3.148.689,57 lei fara TVA  

 

• Actualizarea   unor proceduri operationale in domeniul achizitiilor publice  : 

                P.O. 109.02.01 -PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA  

CONTRACTELOR/ACORDURILOR CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICA PRIN PROCEDURI DE 

ACHIZITIE PUBLICA 

               P.O. 109.02.03  -PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ 

 

 Pentru fiecare din cele 4 proceduri de achizitii publice  de produse, servicii şi lucrări (de mai jos)  

derulate etapizat  pe parcursul anului  2021 -  proceduri simplificat, negociere fara publicare prealabila a 

anuntului de atribuire : 

Achizitia a 2 autoutilitare N1, motorizare 

Blue dci115 4x4 VU, norma de poluare 

Euro 6,pentru dotarea parcului auto al 

Primariei Municipiului Sacele prin 

programul rabla 2021  

34100000-8 - Autovehicule 

(Rev.2)  

Procedura simplificata 

Lucrari de executie pentru obiectivul de 

investitie: ˝Reabilitare, extindere, 

mansardare imobil cladire internat fete si 

schimbarii destinatiei in bloc locuinte 

sociale˝ 

45200000-9  Lucrari de 

constructii complete sau 

partiale si lucrari publice 

(Rev.2)  

Procedura simplificata 

Achizitie energie electrica pentru iluminat 

public si sedii primarie (pt.anul 2021)  

 

09310000-5 Electricitate 

(Rev.2)  

Negociere fara publicare 

prealabila 

Achizitie gaze naturale pentru incalzire 

sedii primarie (pt anul 2021)  

 

09123000-7 - Gaze naturale 

(Rev.2)  

Negociere fara publicare 

prealabila 

 

 

Au fost elaborare si publicate in SEAP urmatoarele seturi de documente : 
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• Elaborarea Strategiei de contractare–document suport obligatoriu al fiecărei achiziții cu o valoare 

estimata egală sau mai mare decât pragurile valorice: 135.060 lei, fără TVA pentru produse și 

servicii și 450.200 lei, fără TVA pentru lucrări, document ce trebuie încarcat în SEAP odată cu 

documentația de atribuire 

• Documentatia de atribuire -documentele achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte 

informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si 

explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de 

desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, 

conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ 

ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile 

• Elaborarea Fişei de date    

• Elaborarea Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii)  

• Elaborarea Formularelor şi a modelelor de documente (inclusiv DUAE) 

• Publicare Documentatiei de Atribuire  în SEAP în vederea validării de către ANAP 

• Publicare Anuntului de Participare  în SEAP ca urmare a emiterii acceptului de către ANAP 

• Publicare/ Actualizare Formular de Integritate în SEAP 

• Elaborare răspunsuri la solicitările de clarificări transmise de potențialii ofertanți referitoare la 

Documentatia de Atribuire  

• Evaluarea ofertelor primite 

• Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare pe baza informațiilor din DUAE  

• Evaluarea propunerilor tehnice /Evaluarea propunerilor financiare  

• Solicitarea de clarificări privind ofertele formulate 

• Aplicarea criteriului de atribuire 

• Intocmire si Publicare  în SEAP a Proceselor Verbale și a tuturor comunicărilor către ofertanți sunt 

aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică/sectorială şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii pe care autorităţile/entităţile 

contractante le utilizează la finalizarea fazelor procesului de evaluare a ofertelor/ candidaturilor, 

• Elaborare punct de vedere aferent notificărilor prealabile 

• Elaborare punct de vedere aferent contestațiilor și transmiterea dosarului achiziției în copie către 

CNSC 

• Elaborarea Raportul procedurii, publicarea în SEAP -in care se prezintă întregul proces de la 

lansarea anunțului de participare și până la determinarea ofertei câștigătoare. Raportului procedurii 

de atribuire se întocmește cu luarea în considerare a prevederilor art. 66, alin. (3) din HG nr. 

395/2016 și art.  216, alin. (1)-(5) din Legea nr. 98/2016. 

• Atribuire contract ofertantului câștigător 

• Elaborare contract, publică în SEAP atribuire contract 

• Elaborare/ publică în SEAP Documentele constatoare, după executarea contractului. 

• Constituirea și păstrarea, în condițiile legii, a dosarului achiziției publice;- în conformitate cu 

prevederile art. 217, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Dosarul achiziției publice cuprinde cel puțin 

documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire 

menționate la art. 148 din HG nr. 395/2016. 
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Activitati  intreprinse in vederea incheierii contractelor/comenzilor urmare a achizitiilor directe  

 

• Inițiere achiziție – identificarea  în cadrul catalogului electronic produsele, serviciile sau 

lucrările care fac obiectul referatului de necesitate și completarea  următoarelor: datele de 

identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate; cerințele privind livrarea, 

prestarea sau executarea; condițiile în care urmează să se efectueze plata; stabilirea  datei 

limită până la care ofertantul poate formula răspunsul. 

• Decizie ofertant - operatorul economic  transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau 

neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractanta. În cazul în care operatorul 

economic accepta condițiile impuse de autoritate contractantă, transmite acesteia, prin 

intermediul SEAP  oferta fermă pentru furnizarea produselor, serviciilor sau executarea 

lucrărilor.  

• Decizie autoritate contractantă (etapa se derulează doar dacă ofertantul a acceptat cererea în 

faza anterioară) - la primirea ofertei autoritatea contractantă are două optiuni:  

• să accepte oferta operatorului economic, caz în care se va încheia contractul de achiziție 

publică sau va elabora comanda, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la realizarea 

achiziției directe de produse/servicii/lucrări prin intermediul SEAP – catalog electronic; 

• să refuze oferta, caz în care va completa motivul refuzului. Dacă autoritatea contractantă nu 

ia o decizie în termen de 5 zile de la data de răspuns a ofertantului, procesul de achiziție se 

va închide, achiziția rămânând neatribuită. 

• Pt achizițiile directe online (realizate prin intermediul catalogului electronic SEAP- in 

conformitate cu prevederile art 43 alin (1) si (2)  din H.G 395/2016 ), și offline ( pe bază de 

document justificativ - in conformitate cu prevederile art 43 alin (3) din H.G 395/2016) -

angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua 

forma unui contract de achiziție publică sau, după caz  a unei comenzi. 

 

• Pentru asigurarea accesului publicului la informatii cu privire la achizitiile publice  si asigurarea 

transparentei initierii şi desfasurarii achizitiilor directe de produse /servicii /lucrari  autoritatea 

contractanta prin Compartimentul Licitații, Achiziții Publice, ca structură de specialitate a 

autorității contractante Primăria Municipiului Săcele, a creat in pagina  web a  Primaria 

Municipiului Sacele sectiunea achizitii (  sectiunea se actualizeaza permanent)  

http://www.municipiulsacele.ro/compartimentul-licitatii-si-achizitii-publice// 

• Ofertanții pot controla procesul de desfășurare a achizițiilor prin vizualizarea informației privind 

statutul procedurii de achiziție.  ; pot vizualiza lista anunțurilor de intenție a autoritatii contractante. 

 

• Interacțiunea directa cu reprezentanții autorităților contractante este simplificată și redusă la minim.  

• Ofertantii pot accesa informația și documentația standard direct din sistem.Sunt eliminate  

deplasările  multiple la sediul autorităților contractante pentru obținerea documentației de atribuire.  

• In aceasta sectiune au fost publicate: 

• Programul Anual al Achizitiilor Publice  Mun.Sacele 2021 ,  

• Strategia  Anuala a Achizitiilor Publice  Mun.Sacele 2021 ,  

• Achizitiile directe efectuate  in 2021   prin intermediul  SEAP ( online sau offline),  

• Contractele de achizitii publice incheiate in 2021 

http://www.municipiulsacele.ro/compartimentul-licitatii-si-achizitii-publice/
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• Au fost  publicate anunturi de intentie  referitoare la achizitiile directe  de produse 

/servicii/ lucrari ,insotite de documentatia de atribuire (Anunt /Instructiuni catre ofertanti 

/Caiet de sarcini  si   publicarea ofertei castigatoare.) 

Sinteza activitatii de achizitii – 2021 

• Odată cu aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, a început si s-a derulat  etapizat, 

organizarea procedurilor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări (proceduri simplificate, 

negociere fara publicare prealabila a anuntului de atribuire,achizitii directe, contracte subsecvernte ) 

• Pregătirea / realizarea corespunzătoare a achizitiilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, în 

deplină conformitate cu prevederile legislative în vigoare, care fixează limitele legale aplicabile 

domeniului achizitiilor publice -începe cu elaborarea si transmiterea documentaţiei de atribuire în 

SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/ acordului-

cadru. 

Proceduri de atribuire aplicabile de catre Mun.Sacele:  

       In urma analizei informatiilor incluse in Referatele de necesitate intocmite de structurile organizatorice 

beneficiare a achizitiilor din cadrul Primariei Municipiului Sacele , prin prisma valorii estimate  raportata la 

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016  Procedurile de atribuire utilizate de catre 

Mun.Sacele pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordurilor-cadru, cu o valoare estimată 

egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5),pt anul bugetar 2021  au fost  : 

• Procedura simplificata - derulata in conformitate cu prevederile : art.7 alin.(2); art.113 din Legea 

98/2016 pentru achiziţiile publice ,coroborat cu art. 101 din Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică ( Detaliata in Procedura Operationala  a Mun.Sacele PO 109.02.01   

• Negociere fara publicarea prealabila (pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de 

mărfuri ). - derulata in conformitate cu prevederile art.69 alin.(4), art.104 din Legea 98/2016 pentru 

achiziţiile publice  

 

• Achizitia directa - derulata in conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 pentru 

achiziţiile publice, coroborat cu art. 43 din Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică ( Detaliata in Procedura Operationala a Mun.Sacele PO 109.02.03  ) 

• Contracte subsecvente  ( ale acordurilor cadru in derulare sau ce urmeaza a fi incheiate ) derulate 

in conformitate cu prevederile art.107-110 din Legea 98/2016 pentru achiziţiile publice, –in urma 

reofertarilor ( prin reluarea /fara reluarea competitiei   
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5.3 Compartiment Transport Public: 

 

Este structura specializată a aparatului de specialitate a Primarului prin care se asigură controlul, 

conducerea sau coordonarea tuturor acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul Municipiului Săcele, în 

scopul asigurării transportului public local. 

 Activitatea desfășurată în anul 2021: 

•  s-au eliberat 4 autorizații de transport, 6 autorizații noi taxi, 6 adeverințe tarife taxi. S-au facut 

analize privind activitatea taxi în Municipiul Săcele în vederea stabilirii locurilor de staționare taxi. 

Asfel, s-a amenajat în stația Electroprecizia un loc special destinat activității taxi.In urma discuțiilor 

cu persoanele ce efectuează serviciul de transport în regim de taxi, li s-a adus la cunoștință 

prevederile contractelor de atribuire în gestiune delegată  a serviciului de transport în regim taxi, 

prin care se stipulează obligativitatea organizării serviciului și pe timp de noapte.  

•  s-au anulat 10 autorizatii taxi cu termenul expirat, înlocuindu-se cu altele valabile. 

• s-au initiat 4 hotărâri de Consiliu Local       

• Comisie inventariere: a Bunurilor de Retur predate catre Servicii Săcelene SRL , a bunurilor mobile 

și imobile din Mun. Săcele 

•  Controlul permanent al activității societății Servicii Săcelene SRL : controlul și vizarea 

documentelor justificative prezentate pentru subvenționarea activității de transport in comun, 

respectiv adresele școlilor, asociațiilor sportive, caselor de copii, persoanelor fizice sau juridice, 

supravegherea activității de control a călătorilor în mijloacele de transport în comun, respectarea 

programelor de transport, controlul documentelor aflate la bordul fiecărui mijloc de transport, 

evidența lunara a biletelor cu caracter special de pe traseele Livada Poștei si Brădet. 

• Monitorizare flux calatori : s-au efectuat periodic monitorizari ale fluxurilor de calatori pentru a 

stabili orarul curselor regulate. 

•  Curse speciale: s-au eliberat 8 avize de utilizare stații călători pentru curse speciale. 

•  Informarea cetățenilor cu privire la transportul in comun, stabilirea fluxurilor de călători pe traseele 

desemnate, răspunsuri la sesizările călătorilor pe mijloacele de transport in comun.                    

• S-a  participat la ședintele Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public Brașov. La solicitarea acestora,  s-a făcut monitorizare trafic timp de 2 luni cu stabilirea 

fluxurilor de călători pe traseele desemnate.           

• Fundamentare buget transport public pentru anul 2021. 
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• Inregistrare/ radiere vehicule 

•  s-au inregistrat 50 vehicule 

•  s-au radiat 18 vehicule 

•  Eliberare permise liberă trecere: s-au eliberat 398 permise de libera trecere 

 

5.4. Compartiment Fond locativ, Spații cu altă destinație : 

  

Compartimentul fond locativ, spatii cu altă destinație asigură coordonarea administrării şi gestionării 

fondului locativ aflat în proprietatea și administrarea Municipiului Săcele, asigură coordonarea asociațiilor 

de proprietari aflate pe raza municipiului .  

În decursul anului 2021 Compartimentul fond locativ spații cu altă destinație din cadrul Primăriei 

Municipiului  Săcele a  desfășurat și coordonat următoarele activități:  

• a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

pentru Obiectivul de investiții  “Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire “internat fete” și 

schimbare de destinație în bloc locuințe sociale”, în valoare de 7.446.840,00 lei; 

• au fost demarcate lucrările la obiectivul de investiții  “Reabilitare, extindere, mansardare imobil 

clădire “internat fete” și schimbare de destinație în bloc locuințe sociale”, din Municipiul Săcele, 

Aleea Ep. Popeea nr. 20 B, în valoare de 199.997,10 lei, plată execuție lucrări conform contract nr. 

75/12.08.2021; 

• au fost achiziționate servicii de consultanță tehnică (expert cooptat) pentru Obiectivul de investiții  

“Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire “internat fete” și schimbare de destinație în bloc 

locuințe sociale”, în valoare de 7.500 lei; 

• au fost achiziționate servicii pentru supraveghere a șantierului,  pentru obiectivul de investiții  

“Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire “internat fete” și schimbare de destinație în bloc 

locuințe sociale”, din Municipiul Săcele, Aleea Ep. Popeea nr. 20 B, în valoare de 25.000 lei; 

• pentru același obiectiv de investiții  au fost plătite taxe către Inspectoratul Județean în construcții 

Brașov în valoare de 24.813,39 lei; 

• Au fost plătite serviciile de consultanță pentru obiectivul de investiție  “Reabilitare,  extindere, 

mansardare imobil clădire internat fete și schimbării  destinației în bloc locuințe sociale”  în valoare 

de 14.625,00 lei; 

• în vederea obținerii a cât mai multe locuințe pentru familiile cu caracter preponderent social au fost 

reabilitate 4 camere în cadrul  imobilului din str. Aleea Episcop Popeea nr. 20 A, în valoare de  

204.674,69 lei;  
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• au fost efectuate lucrări de întreținere la ușa de acces în blocul de locuințe sociale din str. Aleea 

Episcop Popeea nr. 20 A, în valoare de 1050 lei; 

• revizia tehnică și autorizarea I.S.C.I.R., la cele două lifturi din blocul ANL, Aleea Episcop Popeea 

nr. 16 în valoare de 5.236 lei; 

• reparații și zugrăveli la casa scării bloc ANL 20, Sc. A, în urma incendierii locuinței nr. 8, în 

valoare de 17.000lei; 

• servicii de cazare și masă în urma incendierii locuinței nr. 8, în valoare de 1.860 lei; 

• servicii de asigurare obligatorie și facultativă a locuințelor aflate în proprietatea și/sau administrarea 

municipiului Săcele , valoare 11.998 lei; 

• au fost efectuate lucrări de reparații curente la scările de acces de la demisolul imobilului Policlinica 

Municipiului Săcele în valoare de 141.985,20 lei; 

• în urma controlului efectuat de inspectorii A.J.P.I.S Brașov au fost demarate  procedurile de 

achiziție pentru obiectivul de investiții: Construire rampă și scări de acces la Policlinica 

Municipiului Săcele, obiectiv care se va relua în cursul anului 2022; 

• a fost înlocuită centrala termică electrică la  avizierul Policlinicii Municipiului Săcele în valoare de 

6.197,51 lei; 

• au fost efectuate lucrări de întreținere la ușile de acces din Policlinica Municipiului Săcele, în 

valoare de 1.000 lei; 

• amenajarea și dotarea unui centru de vaccinare în cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, valoare 

26.497,25 lei; 

• au fost efectuate reparații la cele două vitrine frigorifice verticale aflate la Centrul de vaccinare din 

Policlinica Municipiului Săcele; 

• au fost achiziționate servicii de curațenie profesională,  pază și protecție în Policlinica Municipiului 

Săcele, cu o recuperare lunară de 50% a cheltuielilor de la cabinetele medicale; 

• a fost demolată (desființată) clădirea de garaje C5 din cadrul Spitalului Municipal Săcele, valoare 

48.739,33; 

• a fost întocmită documentația tehnică SF+DTAC+PT pentru  obiectivul de investiții „Documentație 

tehnică construire Clădire Administrativă, Spitalul Municipal Săcele” din strada Oituz nr. 54, în 

valoare de 86.548,70 lei; 

• a fost întocmită documentația tehnică PT pentru  obiectivul de investiții„Proiect Tehnic pentru 

implementarea cerințelor din Scenariul de securitate la incendiu pentru imobilul C1 al Spitalului 

Municipal Săcele” din strada Oituz nr. 54, în valoare de 71.281,00 lei; 

• extinderea proiectului de alimentare gaze natural și montarea unei centrale termice și instalației 

termice aferentă, în sediul din B-dul George Moroianu nr. 111, valoare 18.669,45 lei; 
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•  au fost efectuate lucrări de reparații pentru accesibilizarea intrării în imobil a persoanelor cu 

handicap, în imobilul C2 din B-dul George Moroianu nr. 111 valoare 4.711,00 lei 

• a fost achiziționată o rampă mobilă pentru accesul în imobilul C2 din B-dul George Moroianu nr. 

111 valoare 1.409,00 lei; 

• au fost înlocuite centralele termice din sediul Primăriei Municipiului Săcele, 2 buc. în toaleta de la 

parter, valoare 17.230,91 lei; 

• a fost înlocuită centrala termică din sediul Primăriei Municipiului Săcele (urbanism), valoare 

8615,46 lei; 

• au fost înlocuite radiatoarele defecte din birourile  Primăriei Municipiului Săcele în valoare de 

5.249,80 lei; 

• verificare tehnică la instalațiile de gaze naturale, valoare 6.090,00 lei; 

• updatarea instalațiilor de comandă și control a sirenelor și a centralelor de alarmare SVSU ale 

Municipiului Săcele, valoare 11.000lei; 

• demararea proiectului POCU – M.1.1 –dezvoltarea de servicii medicale integrate socio-medicale în 

ZUM,  „Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale 

și de inserție socio-profesională”, valoare 36.000 lei – consultanță;  

• reparții generale la luminatoarele, ușile de acces, înlocuire geamuri grupuri sanitare, valoare 

6.972,76 lei, la sala de sport a Municipiului; 

• revizie tehnică și autorizare I.S.C.I.R., în valoare de 5.236 lei; 

• montare litere volumetrice Școala gimnazială nr. 1, valoare 19.855,99 lei; 

• montare litere volumetrice liceul George Moroianu, corp D, valoare 19.834,99 lei; 

• a fost susținută activitatea zilnică de administrare a blocurilor de locuinte ANL și sociale, și a 

celorlalte spații cu altă destinație din Municipiul Sacele, spital, policlinică, sală sport, bibliotecă; 

• au fost monitorizate consumurile de utilități, verificarea, autorizarea  și funcționarea centralelor 

termice pentru toate sediile primăriei și blocuri de locuinte;  

• au fost  gestionate  dosarele depuse pentru locuinte ANL, sociale și  fond locativ iar  impreuna cu 

membrii celor 2 comisii de repartizare locuințe  au fost analizate și ierarhizate  un număr de 

aproximativ 80 de dosare pentru  a fi obținută aprobarea de la Consiliul Local Săcele pentru listele  

de priorității, repartizare locuințe  ANL, sociale  și din fond locativ;  

• au fost inițiate și monitorizate serviciile de verificare, autorizare și mentenanță la centralele termice 

montate în sediile primăriei precum și în locuințele ANL, sociale din cart. Ștefan cel Mare bl 45, 

Ep.Popeea nr. 20A și fond locativ  

• întocmirea documentelor necesare care însoțesc facturile furnizorilor de servicii (electricitate, gaz, 

apă, telefonie,internet); 
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• a asigurat activitatea de închiriere a Săli de sport către cluburi și asociații sportive cât și pentru 

diverși cu un rezultat financiar de aproximativ 31.000 lei /an. 

• în relaţia cu cetăţenii municipiului s-au soluţionat cererile şi petiţiile adresate Compartimentului 

Fond Locativ spații cu altă destinație, în conformitate cu Ordonanța nr. 27/2002; 

 

5.5. Serviciul Administrativ: 

 

 

       În decursul anului 2021 Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Mun. Săcele a iniţiat, desfăşurat , 

verificat şi coordonat următoarele activităţi:  

• monitorizarea şi coordonarea activităţii de ecologizare şi salubrizare a municipiului ‚colectarea 

deşeurilor menajere, deşeuri accidentale, deşeuri din colectarea selectiva respectiv hârtie şi plastic 

ecologizarea-salubrizarea inclusiv a zonelor turistice, parcuri etc. 

• urmărirea activităţii de ecarisaj,  fiind capturaţi cca. 348 de câini de pe raza teritorială a 

municipiului,  s-au soluţionat petiţiile privind atacul animalelor sălbatice. 

• s-a purtat corespondenţa cu ISJ Braşov pentru realizarea  reţelei de învăţămînt a unităţilor şcolare de 

pe raza  Mun. Săcele 

• întreţinerea şi amenajarea zonelor de agrement, recreere şi zone verzi prin reparaţii  mobilier 

urban,elemente de joaca pentru copii , plantare flori şi copaci, salubrizare zone în valoare de  

194.098,86 lei 

• curăţarea şi vopsirea bordurilor de pe toate arterele principale din Mun. Săcele,                                                                                           

• s-a coordonat efectuarea  reparaţiilor  gardurilor din parcurile municipiului  

• coordonarea şi verificarea activităţilor de cosit în  parcuri şi zone verzi adiacente, tuns gard viu, 

toaletări şi doborări arbuşti de pe domeniul public al Mun. Săcele, în valoare de 207.061,19 lei                                                              

• coordonarea şi verificarea în teren a  activităţii de deszăpezire şi combaterea poleiului pe  străzile şi  

aleile pietonale din municipiu în valoare de 1.510.599,48 lei 

• menţinerea în stare optimă a  scurgerilor de apă de pe versanţi şi curăţarea rigolelor, canalelor 

pluviale  

• s-a supravegheat activitatea de înlocuire a capacelor de canal, în vederea evitării oricărui accident 

de orice natură; 

• monitorizarea utilităţilor şi întocmirea actelor necesare care însotesc facturile furnizorilor de servicii 

(electricitate, gaz, apă), 

• s-a efectuat întreţinerea autovehiculelor  din parcul auto din cadrul Primăriei prin achiziţie de 

carburanţi, revizii, inspecţii tehnice, reparaţii auto , asigurare RCA                                                                 

• având în vedere uzura parcului auto al Primăriei s-au achiziţionat 2 autoutilitare Dacia Duster ,in 

valoare de 172.102,01 lei. 
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• s-a supravegheat activitatea de mentenanţa a centralei şi a reţelei de telefonie , echipamentelor IT, 

serverelor şi a paginilor web din cadrul Primăriei, s-au achiziţionat piese de schimb pentru 

echipamentele periferice şi calculatoare în valoare de 223.094,18 lei 

• s-a supravegheat şi coordonat echipele de lucru ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 

în vederea salubrizării unor zone cu deşeuri accidentale,  deszăpezire  manuală, a canalelor pluviale,  

şi efectuarea instructajului privind protecţia muncii a acestora , ţinerea evidenţei orelor lucrate şi a 

pontajelor acestora. 

• coordonarea şi supravegherea, ţinerea evidenţei , instructajului privind protecţia muncii a 

persoanelor care efectueaza muncă în folosul comunităţii şi verificarea acestora conform planului 

de acţiuni, efectuarea instructajului privind protecţia muncii a acestora , ţinerea evidenţei orelor 

lucrate. 

• s-a monitorizat efectuarea acţiunii de dezinsecţie ,deratizare, dezinfecţie pe domeniul public, în 

valoare de  84464,84 lei 

• biroul administrativ este prezent la organizarea reprezentării Primăriei cu ocazia sărbătorilor legale, 

comemorări,etc 

• coordonarea  lucrărilor de reparaţii în clădirile Primăriei , ( reparaţii birou C.I.C., birou contabilitate 

,arhiva, lucrari de adaptare rampa toaleta publică situată pe str. M.Eminescu) în valoare de 

160.364,81 lei 

• participarea la ecologizarea şi salubrizarea zonelor în urma sesizarii Gărzii de Mediu 

• în relaţia cu cetăţenii municipiului s-au soluţionat  cererile şi petiţiile adresate Biroului 

Administrativ in conformitate cu Ordonanţa nr. 27/2002; 

• s-au montat suporţi de steaguri pe stâlpi precum  şi steaguri tricolore , care se întreţin şi se schimba 

de câte ori este necesar 

• coordonarea acţiunii de transport şi distribuire a brazilor de Crăciun pentru personalul angajat , 

precum coordonarea transportării şi amplasării acestora în faţa Primăriei şi în parcurile 

municipiului. 

• reabilitarea şi reparaţia refugiilor de călători de pe raza municipiului  

• amenajarea in parcul M.Eminescu din cart. Electroprecizia a unui parc fitness cu sapte aparate in 

valoare de 36.933,08 lei 

 

    5.5.1.Compartiment gestiune:   

 

Activitatea Compartimentului Gestiune în anul 2021 s-a compus din următoarele : 

• Au fost întocmite 150 cereri de oferta pentru a se putea stabili furnizorul care îndeplinește condițiile 

dorite pentru achiziția diverselor produse și pentru a ne putea incadra în bugetul stabilit pentru anul 

2021 
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• S-au întocmit 149  referate de necesitate in vederea achizitionarii de produse pe baza ofertelor 

primite de la diverși furnizori și 90 note justificative unde a fost cazul 

• În urma recepției mărfurilor comandate  și pe baza consumurilor de gaze, electricitate,telefonie , apa 

s-au prelucrat 283 facturi intocmindu-se actele necesare pentru predarea acestora către Serviciul 

contabilitate 

• S-au intocmit 215 note de intrare –receptie, 190 bonuri de consum si 25 bonuri de transfer obiecte 

de inventar 

• S-a verificat lunar stocul mărfurilor și unde era cazul s-a reîntregit stocul  

• S-au operat în programul de gestiune bonurile de consum aferente  fiecărei luni 

• S-a emis lunar  balanța analitică a gestiunilor 

• În urma cererilor depuse s-au emis acorduri de racordare la gazele naturale 

• În contextul epidemiei cu virusul  COVID-19 a fost necesară aprovizionarea suplimentară și rapidă 

cu diferite materiale de protecție și dezinfecție necesare în instituție (personal și spatii instituție) cât 

și în școlile și grădinițele din municipiu 

• S-a  asigurat ori de cate ori a fost nevoie materiale necesare intretinerii spatiilor aferente institutiei. 

                                                                                                 

 

VI.SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ 

 

 

  Poliţia Locală Săcele ca parte  componentă a forţelor complementare din cadrul structurii forţelor 

de ordine  şi siguranţă publică din România, prin activitatea desfăşurată în interesul comunităţii locale are 

ca misiune realizarea obiectivului pentru care a fost înfiinţată, respectiv exercitarea atribuţiilor privind 

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, a prevenirii 

şi descoperirii infracţiunilor, potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de H.G. nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale . 
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6.1.Biroul ordine și liniște publică, pază obiective, circulație    rutieră, evidența 

persoanelor: 

 In anul 2021 s-au desfasurat activitatile prevazute in fisa postului, in legea nr. 155/2010, in HG nr. 

1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum 

si cele prevazute in buletinul posturilor, printre care amintim urmatoarele: 

• S-a condus si verificat activitatea personalului din subordine; 

• S-a informat conducerea Serviciului Politiei Locale despre toate evenimentele deosebite 

inregistrate in activitatea de dispecerat, interventie, mentinerea ordinii publice, paza 

obiectivelor; 

• S-au intreprins masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce 

ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite; 

• Am asigurat, personal si prin personalul din subordine, mentinera ordinii si linistii publice in 

zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al municipiului Sacele; 

• S-a acordat, impreuna cu personalul din subordine, sprijin, celorlalte compartimente functionale 

din cadrul Primariei Municipiului Sacele la indeplinirea sarcinilor de serviciu; 

• Am organizat activitatea de verificarea a reclamatiilor si am adus la cunostinta conducerii 

modul de solutionare; 

• Am coordonat activitatea personalului din subordine la actiuni proprii si am participat, conform 

solicitarilor, la actiuni organizate de unitatile Politiei Romane, Jandarmeriei Romane, a altor 

structuri cu atributii de Ordine si Siguranta Publica; 

S-a  manifestat solicitudine fata de toti cetatenii care s-au adresat Serviciului Politia Locala 

Sacele prin audiente, cereri, sesizari sau reclamatii in vederea rezolvarii acestora potrivit 

dispozitiilor legale in vigoare; 

• S-a realizat arhivarea documentelor legate de Serviciul Politia Locala ( sesizari, rapoarte, 

prezenta, etc. ). 

Dintre activitatile desfasurate de catre Serviciul Politia Locala Sacele – Biroul Ordine, Liniste 

Publica si Paza Obiective, mentionam urmatoarele: 

• Incepand cu data de 16 Martie 2020 – Serviciul Politia Locala a intrat operational sub comanda 

Politiei Nationale, participand la toate actiunele specifice desfasurate de catre Politia 

Municipiului Sacele. Pe parcursul anului 2021 statul roman s-a aflat in stare de alerta, astfel 

incat Politia Locala a ramas operational sub comanda Politiei Nationale, conform hotararilor de 

guvern. 

• Recunoasterea terenului si a zonelor periculoase din oras; 

• Actiuni privind masinile abandonate. S-au depistat peste 80 de masini abandonate care au fost 

ridicate de catre proprietarii acestora; 
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• Actiuni privind depozitarea gunoiului in zona ecoinsulelor din cartierele de blocuri. 

• Depistarea cetatenilor care isi parcheaza autoturismele pe alte locuri decat cele special 

amenajate, precum si a celor ce ocupa abuziv locuri de parcare, precum si a celor abandonate; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice pe timpul desfasurarii Campaniei ROREC; 

• Supravegherea zonei de iesire din Sacele spre Bradet pentru a nu se mai depozita gunoi si a 

gardului de la fosta pepiniera; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice in zilele de sarbatoare din zona bisericilor; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice pe timpul desfasurarii manifestarilor prilejuite de Ziua 

Unirii – 24 ianuarie; 

• Asigurarea activitatii de deszapezire, precum si instiintarea cetatenilor asupra prevederilor 

legale; 

• Identificarea si eventual, tragerea la raspundere a persoanelor care au adus atingere ordinii si 

linistii publice si sigurantei cetateanului; 

• Actiuni privind respectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau 

agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia 

animalelor – s-au strans in jur de 400 de caini comunitari ce au fost dusi la adapostul de la 

Codlea ; 

• S-a asigurat sprijin tuturor reprezentantilor institutiilor ce au solicitat sprijin din partea 

Serviciului Politia Locala Sacele ; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia actiunilor desfasurate de SC ELECTRICA 

Transilvania Sud SA si SC FLASH SRL; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia Sarbatorii de Boboteaza; 

• Actiune de verificare cu ocazia comercializarii de martisoare si flori; 

• Actiuni de control si convorbiri in ceea ce priveste pasunatul de domeniul public – zona str. 

Stadionului, zona Suborej, zona Bradet; 

• Asigurarea ordinii, linistii publice si pazei cu ocazia ecologizarii zonei Garcin; 

• Actiuni de deblocare a drumurilor publice; 

• S-a asigurat sprijin Serviciului de Asistenta Sociala , Serviciului Impozite si Taxe Locale, 

Serviciului Urbanism, Serviciului Investitii, Serviciului Contabilitate, Serviciului Evidenta 

Persoanelor ; 

• Inmanarea actelor de procedura destinatarilor provenite de la instantele judecatoresti, executori 

judecatoresti, etc; 

• Afisarea proceselor-verbale de contraventiei intocmite de catre institutii, procese verbale ce nu 

au putut fi transmise pe calea postei; 

• S-a tinut legatura cu serviciile de specialitate in cazul incendiilor si altor asemenea evenimente; 
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• Asigurarea in bune conditii a parcului auto: alimentare cu combustibil, lichid frana, verificarile 

periodice, asigurari, etc; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice in alte zone , precum si luarea masurilor impuse de lege. 

• Imbunatatirea relatiei cetatean – politist local – vrem sa intram in comunitate, in scoli si 

gradinite. 

• Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice; 

• Protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite 

– camera speciala; 

• Regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi  ; 

• Campanii de ecologizare a zonei Garcin – str. Pajistii, str. Subobrej, str. Amurgului, str. 

Garcinului, etc., in urma controalelor facute de catre Garda de Mediu; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice pe timpul desfasurarii manifestarilor prilejuite de Zilele sf. 

Mihail; 

• Asigurarea ordinii si linistii publice pe timpul desfasurarii manifestarilor specifice la Pasul 

Bratocea; 

• Inmanarea actelor de procedura destinatarilor provenite de la instantele judecatoresti, executori 

judecatoresti, etc; 

• Agentii Serviciului Ordine si Liniste Publica si Paza Obiective a participat la peste 100 de 

patrule mixte cu agentii Politiei Nationale, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte si la peste 

600 de patrule independente aflate in coordonarea Politiei Municipiului Sacele; 

• S-a asigurat zilnic, verificarea persoanelor aflate in izolare; 

• S-a verificat zilnic, in tot municipiul, a obligativitatii purtarii mastii de catre cetateni; 

• S-au pus la dispozitia Politiei Nationale a peste 50 de inregistrari de la camerele de 

supraveghere video amplasate in municipiu pentru depistarea infractorilor in spete gen: furturi, 

talharii, scandaluri, amenitari, loviri, accidente rutiere, etc..; 

• S-a solicitat si acordat sprijinul Politiei Locale de catre Politia Nationala, Jandarmeria Romana, 

S.M.U.R.D., Servicului de Ambulanta in peste 500 de cazuri – furturi, talharii, amenintari, 

persoane decedate, conflicte ; 

• S-a solicitat si acordat sprijinul Politiei Locale de catre Spitalul Municipal Sacele, Spitalului 

Judetean Brasov, Spitalului De Pediatrie Brasov, in peste 20 de cazuri; 

• Politia Locala Sacele a identificat 3 persoane fara adapost. S-a sesizat Serviciul de asistenta 

sociala; 

• Actiuni tematice desfasurate in zona cartierului Garcin: aplanare de conflicte, furturi, depozitare 

gunoi; 



Page 82 of 118 

 

• La dispeceratul Politiei Locale au fost inregistrate peste 400 de sesizari telefonice; 

• S-a solicitat si acordat sprijinul Politiei Locale in actiuni de depistare a calatorilor fara bilet in 

transportul asigurat de catre Servicii Sacelene; 

• S-au cautat persoanele dispatute, plecate voluntar din centrele de copii din Sacele; 

• S-a asigurat, in limitele competentelor stabilite de lege, desfasurarea in bune conditii a 

campaniilor electorale si a proceselor de votare la alegerile locale si parlamentare din anul 2020; 

• Peste 6 agenti ai Politiei Locale Sacele au dat declaratii in diferite dosare deschise la Politia 

Municipiului Sacele sau parchete : ultraj. 

Prin urmare, in anul 2021 s-au intocmit 298 de procese-verbale ( 119 avertismente si 179 amenzi 

contraventionale ) de constatare a contraventiei, dupa cum urmeaza: 86 la Legea 55/2020; 47 la Legea nr. 

61/1991;  157 la HCL NR. 59/2020; 4 la HCL nr. 126/2008; 4 la HCL 110/2018, valoarea totala a 

amenzilor fiind de 234.600 lei. 

Deasemenea, s-a dat raspuns la un numar de 300 reclamatii scrise, s-au afisat procese-verbale de 

constatarea contraventiei in numar de 200, s-au predat documente ale executarilor judecatoresti catre 

cetateni in numar de 100. 

6.2.Compartiment disciplina în construcţii: 

 

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, Compartimentul Disciplina in Constructii din cadrul 

Serviciului Politia Locala, a desfasurat urmatoarele activitati in vederea indeplinirii sarcinilor specifice care 

ii revin: 

• Activităţi de control 

S-au efectuat deplasări zilnice împreună cu echipajul de patrulă din cadrul Biroului Ordine şi 

Linişte Publică  în vederea identificării lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau 

desfiinţare. Ca urmare a acestor deplasări  au fost întocmite de rapoarte de activitate şi astfel fiecărui raport 

de activitate i s-au ataşat planşele foto executate în data şi locaţia deplasărilor, date de identificare, numere 

de telefon şi alte documente pe care persoanele verificate le pot pune la dispoziţie (extrase CF, ridicări 

topografice, planuri de situaţie etc.). În cazul în care, în momentul efectuării controlului, proprietarii nu 

sunt de găsit la faţa locului sau nu pot pune la dispoziţie documentele solicitate sunt  invitaţi la sediul 

Poliţiei Locale Săcele fie personal, verbal sau  telefonic, fie printr-un formular tip înmânat personal sau 

ulterior de către un echipaj al Biroului Ordine şi Linişte Publică, în vederea clarificării situaţiei. 

Ca urmare a acestor rapoarte de activitate s-au întocmit note interne adresate Biroului Urbanism – 

Direcția Urbanism în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun, conform normelor în vigoare, pentru 

fiecare caz în parte. După stabilirea cuantumului amenzii, a măsurilor ce trebuie luate şi a termenului de 

intrare în legalitate, în această perioada s-au înmânat 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează 

activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 
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Prin deplasările efectuate pe şantierele unde s-au identificat că sunt executate lucrări de construire 

au fost verificate şi luate în evidenţă 21 construcţii aflate in diferite stadii de execuţie, construcţii care se 

edificau în baza unor autorizaţii de construire valabile la momentul efectuării controalelor. Acolo unde a 

fost necesar proprietarilor clădirilor li-i s-au adus la cunoştiinţă obligaţiile prevăzute prin autorizaţia de 

construire (anunţarea datei de începere a lucrărilor, menţinerea autorizaţiei de construire şi a documentaţiei 

tehnice pe şantier, afişarea la loc vizibil a panoului de identificare etc.) 

Valoarea totală a amenzilor contravenţionale rezultată în urma aplicării sancţiunilor pentru 

executarea de lucrări de construire/demolare fără autorizaţie de construire s-a ridicat la 117.000 lei.  

Pentru persoanele care în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal de constatare a 

contravenţiilor  nu au făcut dovada plăţii  au fost întocmite  adrese către Direcţia Fiscală Braşov și 

Serviciul Impozite și Taxe Locale, în vederea recuperării contravalorii amenzii. 

• Luarea în evidenţă a sapăturilor executate pe spaţiul public 

Ca urmare a cererilor formulate de către companiile ce deţin sau au în administrare retelele edilitare 

pe raza Municipiului Săcele au fost luate în evidenţă : 

- 9  săpături – Compania Apa Braşov 

- 13 săpături – Distrigaz Sud Reţele. 

În contextul generat de COVID 19, pe perioada stării de alertă, pe lângă sarcinile specifice 

compartimentului Disciplina în Construcţii s-au efectuat, periodic, fie împreună cu agenți din cadrul 

Biroului Ordine şi Linişte Publică, fie cu seful de birou, fie cu șeful Serviciului Poliția Locală Săcele: 

• Controale în mijloacele de transport în comun în vederea respectării prevederilor Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, întocmind 

în acest sens procese-verbale care au fost transmise dispeceratului Poliției Mun. Săcele.   

• verificări la domiciliu a persoanelor aflate în izolare/carantină conform listelor D.S.P. repartizate de 

către Poliția Mun. Săcele, întocmind în acest sens procese-verbale care au fost transmise 

dispeceratului Poliției Mun. Săcele. 

Tabel centralizator activităţi măsurabile :   

 

Tip document Total 

Procese-verbale 50 

Rapoarte de activitate 88 

Note interne 80 

Adrese instituţii 9 

Răspunsuri sesizări cetățeni/instituții 31 

Invitaţii la sediu 18 

Adrese notificare 16 
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 6.3.Compartiment inspecţie comercială, parcări, afișaj  stradal: 

 

 Activitatea Compartimentului Inspectie Comerciala Parcari Afisaj Stradal din cadrul Serviciului Politiei 

Locale in perioada ianuarie 2021-decembrie 2021  privind modul de rezolvare a documentelor primite este 

urmatoarea:  

• 35 acorduri de functionare,  

• 151 vize anuale,  

• 23 acorduri de principiu, 

• zilnic taxare si control comercianti piata,        

• 8 intalniri- Comisia Tehnica de Circulatie, 45 raspunsuri, 

• intocmit 1980 abonamente de parcare tip resedinta (prelungire + noi+ handicap) 

• 121 raspunsuri cetateni, note interne, adrese institutii, firme, 

• procedura de achizitie lucrari privind -executarea de marcaje rutiere in mun. Sacele, - proceduri 

de achizitie servicii privind -confectionarea, montarea, intretinerea si reparare a indicatoarelor 

de circulatie, a stalpilor de sustinere si anexelor cat si a altor tipuri de indicatoare si eclise in 

mun. Sacele, 

•  proceduri de achizitie servicii privind - etalonare roata pentru masurat distante, Biroul Roman 

de Metrologie Legala Brasov, 

•  marcaj rutier axial si treceri pentru pietoni –B-dul Brasovului, B-dul G. Moroianu si in 

cartiere, marcaj axial pe strazile din  municipiu: Timis, Aleea Timis, Primaverii, Andrei 

Muresanu, Noua, Bunloc, Verii, Canalului, breteaua Bunloc si Canalului, Avram Iancu, Mica, 

15 Noiembrie, Gh Doja, Mihai Viteazu, Valea Cernatului, Valea Larga, Gen Dragalina, 

Tarlungului, Martin Luther, marcaj str.Al. I. Lapedatu 5 locuri taxi, marcaj locuri noi parcare 

identificate: 30 in E/P, marcaj parcari + persoane dizabilitati- Spitalul Municipal, parcari Posta, 

parcari Oituz, parcari Garaj, Armata Romana, Politie Ady Endre, E/p bl.14 si bl ANL, 

•  executare si instalare a 180 indicatoare rutiere  realizate conform S.R. 1848-1,2,3/2011 vopsite 

in camp electrostatic cu folie reflectorizanta: indicatoare, oglinzi, montare/demontare 

limitatoare de viteza- str.Ciucas, Vulturului, Cerbului, Unirii, Andrei Muresanu, N.Nicoleanu, 

Stefan cel Mare, Bunloc (telescaun), Molidului, Martin Luther, B-dul G. Moroianu (garaj), 

DN1A-Barajului, montare de noi limitatatoare de viteza pe str. Bisericii Romane, M.Luther, 

E/P poarta 2, Timis,  cu indicatoarele aferente,  

• instituit sens unic cartier Electro/Precizia, bl.14 

• marcaj rutier 9769 mp 

• montat “Municipiul Sacele”- 4 panouri de intrare/ iesire Cartier Babarunca si 4 panouri de 

intrare/ iesire Cartier Bradet 
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• 160 buc. indicatoare (placute denumire strazi pe imobil) 

•  panouri plan situatie imobile la intrarea in cartiere: Movilei 1 buc. si  Electro/ Precizia    2 buc 

• deplasare pt a identifica cate indicatoare pt imobile sunt necesare pt strazi 

• procedura de atribuire/licitatie  pentru 35 locuri de parcare de resedinta 

•  intocmit actele necesare pentru finalizarea contractelor -executarea de marcaje rutiere in mun. 

Sacele, - confectionarea, montarea, intretinerea si reparare a indicatoarelor de circulatie, a 

stalpilor de sustinere si anexelor cat si a altor tipuri de indicatoare si eclise in mun. Sacele 

• verificare lunara privind situatia indicatoarelor si marcajelor rutiere existente 

• deplasari cu echipajul politiei rutiere cu privire la imbunatatirea circulatiei rutiere/necesitatea 

instalarii de noi indicatoare rutiere- sistematizarea circulatiei si stabilirea de sensuri unice zona 

Baciu, Turches 

• etalonare roata pentru masurat distante- Biroul Roman de Metrologie Legala Brasov 

• autorizatie sanitara pt Piata Municipala Sacele -DSP Bv.     

  

6.4.Compartiment protecţia mediului:  

     Activitatea desfașurată în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din Serviciul Poliția Locală 

Săcele pe parcursul anului 2021 : 

 

Activitate/ Tip document Total Observații 

I.CONTROALE GNM- SCJ BRAȘOV 39 Proiect Subobrej, Sesizări, Reg. 

Spațiilor verzi, Salubrizare, Calitate 

aer, etc. 

II. SESIZĂRI / RECLAMAȚII 31 Locuitori Mun. Săcele, GNM Bv, 

APM,etc 

III.CAMPANII COLECTARE DEEE- deșeuri 

echipamente electrice și electronice 

4 2 campanii cu ECO-CIVICA SRL și 

2 campanii cu SNC – SLC Suceava 

IV. ADRESE, PV, NOTE INTERNE, 

RAPOARTE, MACHETE, INFORMĂRI, 

DECLARAȚII, etc: INSTITUȚII, Persoane fizice 

sau juridice, etc 

232  

IV.1.NOTE DE CONSTATARE GNM 39 Note  de constatare și  măsuri impuse 

IV.2.NOTE INTERNE+ Note fundamentare 15 Documente necesare achiziției 

analize calitate apă, informare 

modificare legislație, actualizare 

date,etc 

IV.3.Adrese, machete, informări, declarații, etc. 

către Inst. Publice/Aut. Publice/ Persoane 

juridice/etc. 

127 AFM, APM, CIBIN SRL, Com. Nat. 

Adm. Infrastructura Rutieră, 

Consiliul Concurenței, Cons.Jud. 

Brașov, ANRSC, DSP Brașov, 

GNM- Brașov, Inst. Prefectului, 

Ministerul Mediului, Eco Civica 

Center SRL, SLC Suceava, Statistica, 

OIREP, e-DEMOS, Colectori DEEE, 

ADI ISO MEDIU Brașov, ECOIND, 
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FIN-ECO, etc. 

 

IV.4.Gestiunea deșeurilor pentru UAT  20 Situații centralizatoare cu date 

privind cantități de deșeuri, 

trasabilitatea acestora,infrastructura 

UAT Săcele, operatori economici 

colectori, verificare autorizări ale 

colectorilor,etc 

V. ADRESE SESIZĂRI- Verificări în teren 

pentru sesizările și reclamațiile înregistrate la 

Primăria Municipiului Săcele; 

31 Verificări în teren a aspectelor 

prezentate în petiții în vederea 

confirmării/neconfirmării veridicității 

acestora, planșe fotografice, 

Rapoarte, Răspuns sesizare, 

înștiințare autorități,etc. 

VI. Participare la ședințe CAT- comisia urbanism   

VII.Verificări în teren împreună cu reprezentanții 

autorităților publice; 

  

VIII.Participare la ședințe CAT, etc.   

IX. Alte sarcini care au aparut pe parcurs   

 

Detaliere: 

•  Au fost 31 de sesizări/reclamații înregistrate pe suport hârtie sau transmise prin telefon/ direct, 

concretizate prin verificare în teren, măsuri dispuse și urmărirea concretizării acestora și informarea 

solicitanților privind stadiul rezolvării acestora . 

• Au fost  39 controale din partea Gărzii Naționale de Mediu- Serviciul Comisariatul Județean 

Brașov, evidențiate prin inspecții în teren , încheierea  notelor de constatare cu aplicare de măsuri și 

rezolvarea acestora la termenele stabilite și notificarea GNM. 

• Au fost 4 campanii de colectare DEEE-uri efectuate de Eco Civica Center SRL- partener Eco Tic si 

SLC Suceava- partener RoRec: întocmire documente, participare la campanie, etc. 

• S-au întocmit documentele necesare pentru înstiințarea modificărilor cerințelor legislative privind 

regimul deșeurilor și a taxelor și contribuțiilor către Fondul de Mediu pentru situația în care nu se 

ating țintele de reciclare/valorificare stabilite prin cerințe legislative .  

• S-au monitorizat acțiunile de ecologizare din raza UAT Săcele: verificări în teren înainte de 

ecologizări și după finalizarea acțiunilor de curățenie, prelucrări de date cu privire la gestiunea 

acestor deșeuri, notificarea GNM- SCJ Brașov, etc. 

• S-a monitorizat desfășurarea proiectului de investiții privind lucrările de închidere a depozitului de 

deșeuri neconform Subobrej: însoțire reprezentanți GNM- SCJ Brașov pentru controalele din teren, 
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monitorizarea realizării măsurilor dispuse de către autorități, notificarea stadiului de desfășurare a 

proiectului, întocmire documente către AFM necesare stabilirii respectării obligațiilor fiscale către 

Fondul pentru Mediu, etc. 

• S-au elaborat 20 situații privind gestionarea deșeurilor la nivelul UAT Săcele,  pe baza 

documentelor financiar contabile și a documentelor justificative cu privire la: 

• cantitațile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare; 

• deșeuri municipale eliminate prin reciclare;  

 

• cantitaților de deșeuri municipale încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea. 

• Prelucrare date privind costuri estimative 2018-2022 pentru măsurile stabilite in Planul de 

menținere a calității aerului cu adrese transmise către autorități. 

• Implicarea în rezolvarea problematicii de mediu referitoare la închiderea depozitului de deșeuri 

municipale neconform de pe raza municipiului Săcele (SUBOBREJ).- verificări în teren, realizare 

măsuri stabilite prin Notele de constatare și PV încheiate de către autoritățile competente, notificări 

către autorități, monitorizări periodice,etc 

• Întocmire  adrese către: Instituția Prefectului, Consiliul Județean Brașov, GNM, , Ministere, etc. 

• S-au transmis datele pe platforma on-line la Agenția de Protecție a Mediului Brașov cu privire la 

Inventarul emisiilor și consumul de combustibil înregistrat la nivelul Municipiului Săcele. 

• Prelucrare date pentru Statistică și e- DEMOS în vederea stabilirii cheltuielilor pe linia protecției 

mediului în anul 2020:  

• neutralizare deșeuri animaliere;  

• ecologizare 

• lucrări de dezăpezire;  

• servicii de deratizare și dezinsecție,  

• cheltuieli pe proiecte de investiție (alimentare cu apă, rețele de canalizare, colectare selectivă a 

deșeurilor, investiții pe protecția mediului, etc) ;  

• taxe și contribuții plătite către Fondul pentru Mediu;  

• salarizare personal cu atribuții pe protecția mediului;  

• Raportare lunară pentru anul 2021 privind informația de mediu conform Hg nr. 878/2005- privind 

accesul publicului la informația privind mediul și Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea 

Metodologiei de gestionare și furnizarea informației. 

• S-a răspuns solicitărilor venite din partea autorităților publice: prelucrări date, completări 

chestionare/ machete, etc. 

• Participare sedinte CAT- urbanism. 

• Întocmire procedură colectare selectivă. 
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VII. DIRECŢIA PUBLICĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

Direcţia are în structura sa:  

1. Serviciul Asistență Socială;  

2. Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului;  

3. Compartiment de Asistenţă Medicală Comunitară;  

4. Cantina de Ajutor Social;   

5. Compartiment Educație Timpurie 

 

7.1. Serviciul Asistență Socială:  

Serviciul Asistenţă Socială a înregistrat și soluționat un număr de 5381 de cereri, adeverințe, petiții, 

referate, rapoarte, situații. 

          Serviciul Asistență Socială a desfășurat activități în anul 2021 privind acordarea de beneficii si 

prestații de  asistență socială, pentru un număr de aproximativ 4843 de beneficiari. 

                                  

  

  
Nr. 

Crt. 
ACTIVITATEA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 

1. 

Anchete  pentru 

acordarea alocaţiei  

pentru sustinerea 

familiei 

89 71 68 35 93 79 73 72 85 92 86 58 901 

2. 

Anchete sociale 

pentru acordarea 

subventiei pentru 

incalzirea locuintei 

cu gaz, energie 

electrica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

3. 

Anchete sociale 

pentru acordarea de 

lemne de foc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Anchete pentru 

Cantina de Ajutor 

Social 

1 0 18 1 2 1 2 18 0 1 1 1 46 

5. 

Anchete sociale 

solicitate de alte 

instituţii 

15 20 33 30 35 25 30 10 7 15 5 0 225 

6. 

Anchete sociale 

efectuate pe Legea 

nr.272/2004 

12 12 15 15 25 40 25 25 18 20 22 11 240 

7. TOTAL 117 103 134 81 155 145 130 125 110 128 119 70 1417 
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Venit minim garantat                                                                         PRESTATII SOCIALE 

 

 

Nr. 

crt 

Indicatori 

/luna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 2021 

1. Nr.cereri noi VMG inregistrate 5 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 20 

2. Nr.mediu anchete sociale efectuate 20 21 15 12 10 20 20 29 27 25 22 20 241 

3. Nr.dosare aprobate 5 1 1 2 0 2 1 1 1 3 1 1 19 

4. Nr.dispozitii emise pentru VMG 105 14 4 8 2 12 15 15 7 12 

    9 
2 205 

5. Nr. dosare de ajutoare sociale aflate in plata 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 99 

6. Nr. dosare verificate la 

închiderea lunii 

100 95 94 93 94 91 83 77 79 74 74 73 1027 

7. Nr. dosare suspendate/reluate/modificate/ incetate 7 13 3 6 9 10 14 14 6 9 8 1 100 

8. Cuantum sume platite  dosare VMG 29252 29144 28543 29561 28421 25727 23128 20954 21518 21906 21379 20641 300.280 

9. Ajutor încălzire lemne -sume platite 1160 174 290 0 0 0 0 0 0 0 0 132780 134404 

10. Ajutor urgenta – sume platite 1000 1500 500 0 2000 1000 1000 1400 6000 16000 500 17000 47900 

11. Nr. ajutoare de urgenta 1 1 1 1 0 0 0 0 3 4 0 3 14 

12. Ajutoare înmormântare 1 2 0 0 2 1 1 3 0 1 1 3 15 

13. Documente eliberate la cerere . 7 5 10 5 3 3 2 3 12 5 3 2 60 

14. Petitii sosite si solutionate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Contestaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Nr. solicitări transmise către 

beneficiarii   VMG  

100 13 4 8 8 12 15 15 8 12 9 2 206 

17. Analiza dosarelor care au în componenta persoane cu afecţiuni in baza cărora 

au fost scutite de efctuarea orelor în folosul comunitatii 

18 18 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 223 

18. Actualizarea bazei de date  

 

105 14 4 8 2 12 15 15 7 12 9 2 205 

19. Întocmit  raport statistic in baza Legii 416/2001 privind  VMG  DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 
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Plati asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap pe anul 2021: 

 

NR. 

CR

T 

 

LUNA 

NR.AS 

PERS. 

 

SUMA 

PLATITA 

AS.PERS  

lei 

Nr. 

Ind 

Conce

diu. 

Suma 

platita 

pentru 

concedi

u lei 

NR. 

INDE

M 

 

SUMA 

PLATITA 

INDEM.lei 

TOTAL 

PLATIT  lei 

1 IANUARIE  97 256.717 - - 294 396.312 653.029 

2 FEBRUARIE  95 254.117 2 2744 289 407.294 664.155 

3 MARTIE  94 249.722 - - 292 404.712 654.434 

4 APRILIE  92 247.123 1 1386 289 400.554 649.063 

5 MAI  93 250.098 20 27.720 300 433.462 711.280 

6 IUNIE  93 245.875 9 12.474 300 415.800 674.149 

7 IULIE  95 252.172 37 51.282 304 421.344 724.798 

8 AUGUST  92 246.101 11 15.246 297 411.642 672.989 

9 SEPTEMBRIE 92 246.163 6 8.316 298 414.414 668.893 

10 OCTOMBRIE 91 242.460 - - 306 424.116 666.576 

11 NOIEMBRIE 91 240.975 - - 305 422.730 663.705 

12 DECEMBRIE 91 243.666 - - 295 408.870 652.536 

 TOTAL 

GENERAL 
 2.975.189  

119.16

8 
 4.961.250 8.055.607 

 

 

Evaluarea persoanelor care au solicitat angajarea în calitate de asistent personal în anul 2021: 

 

         Conform art. 25, alin. (2) şi (3), din HG nr. 268/2007, privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 448/2006, republicată: „angajarea asistentului personal se face în maximum 

30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de 

domiciliu, sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav, face demersurile necesare în vederea efectuării 

anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. ” 

Astfel în anul 2021, au solicitat angajarea în calitate de asistent personal un număr de 18 persoane. 

 Numărul persoanelor pentru care s-a efectuat evaluarea în vederea angajării în calitate de asistent personal 

în anul 2021: 

• ianuarie -  0 

• februarie  -0 

• martie - 0                                                   

• aprilie -  1 persoana 

• mai - 0 

• iunie - 4 persoane 

• iulie - 0 

• august - 0 

• septembrie - 0 
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• octombrie - 1 persoana 

• noiembrie - 1 persoana          

•     decembrie - 0 

Total persoane evaluate în vederea angăjarii: 7 persoane 

 

    Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun: 

Conform art. 23, alin. (1) şi (2), din Legea 448/2006, republicată, beneficiază de gratuitate pe 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun, persoanele cu deficienţe accentuate, grave şi 

asistenţii personali ai acestora. 

Pentru anul 2021, în vederea asigurării dreptului la gratuitate cu mijloacele de transport în comun a fost 

utilizată suma totală de 248.668  lei, beneficiind lunar, în medie un număr  de 240 persoane cu handicap. 

 

 Controale efectuate  pentru verificarea activității asistenţilor personali, angajaţi în Primăria 

Municipiului Săcele – Serviciul  Asistență Socială : 

Art. 40, alin. (2), din Legea 448/2006, republicată, prevede ca: ”serviciul public de asistenţă socială 

dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un 

raport consiliului local”. 

 

Au fost efectuate 186 rapoarte de vizită privind activitatea a 93 de asistenţi personali.      

         

Nr. 

Crt. 
LUNA 

CERERI PRIVIND ACORDAREA 

DREPTURILOR 

PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 

ANCHETE SOCIALE 

ADULȚI COPII 

1. IANUARIE 79 55 24 

2. FEBRUARIE 107 69 38 

3. MARTIE 83 55 28 

4. APRILIE 25 13 12 

5. MAI 65         52 13 

6. IUNIE 76  49 27 

7. IULIE 69 55 14 

8. AUGUST 87 63 24 

9. SEPTEMBRIE 74 51 23 

10. OCTOMBRIE 74 62 12 

11. NOIEMBRIE 91 64           27 

12. DECEMBRIE 79 57 22 

 TOTAL 909 645 264 
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Alocatii pentru sustinerea familiei/alocatii de stat/indemnizatii crestere copil/stimulente de 

insertie/sprijin lunar: 

1.Cereri / solicitări: 

 

Nr. 

Crt 
Tip de cerere / solicitare Nr. solicitari Observatie 

1. 
Cereri alocaţie de stat pentru copii 

conform Legii nr.61/1993 
243 

 

 

2. 
Cereri alocaţie pentru sustinerea 

familiei conform Legii nr.277/2010 
104 

 

3. 

Cereri acordare indemnizaţie pentru 

creşterea copilului conform OUG 

111/2010 

383 

 

4. 

Cereri acordare stimulent pentru 

creşterea copilului conform OUG 

148/2005 

99 

 

5. 

Solicitări privind modificările apărute 

la dosarele beneficiarilor de 

indemnizaţie/stimulent pentru 

creşterea copilului 

5 

 

6. 
Cereri sprijin lunar pentru copil cu 

handicap sau parinte 
4 

 

 

 

2.  Alocaţii de stat pentru copii: 

 

Nr. 

Crt 
Tip de activitate Numar Observatie 

1. 

Depunerea cererilor pentru acordarea 

alocaţiei de stat pentru copii, conform 

Legii nr. 61/1993, (preluarea cererilor 

şi a documentelor anexate, verificarea 

lor şi  completarea datelor în registrul 

special 

243 cereri 

 

2. 

Introducerea datelor cuprinse in 

cererile solicitantilor în programele 

utilizate in cadrul DAS. 

243 cereri 

 

3. 
Întocmire borderou alocaţii de stat, 

verificare şi avizare borderou 

24 

borderouri 

 

4. 
Întocmire, verificare şi avizare adresă 

de înaintare către AJPIS Brasov 
24 

 

5. 

Relaţii cu publicul – consiliere şi 

furnizare de informaţii cu privire la 

acordarea alocaţiei de stat (modalitatea 

de completare a cererii, documente 

necesare pentru întocmirea dosarului. 

2890 

 

6. 

Adrese/comunicări - dosare alocaţii 

 

 de stat 

 49 adrese 
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3.Alocaţii pentru  susţinere familiei 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de activitate Numar Observatie 

1. 

Cereri aprobate pentru acordarea 

alocaţie pentru sustinerea familiei 

conform Legii nr. 277/2010 . 

(întocmire dosar, înregistrare în baza 

de date, referat si dispoziție de 

primar, comunicare către solicitant) 

104 acordari noi 

208 referate 

624 dispoziții 

 

2. 

Modificare cuantum alocaţie pentru 

sustinerea familiei conform Legii 

nr.277/2010,  (referat si dispoziție de 

primar, comunicare către beneficiar) 

                   98 cereri 

196 referate 

588 dispoziții. 

 

3. 

Suspendare plată alocaţie pentru 

sustinerea familiei conform Legii 

nr.277/2010 

0 

 

4. 

Reluare plată alocaţie pentru 

sustinerea familiei conform Legii 

nr.277/2010 (referat si dispozitie de 

primar, comunicare către beneficiar) 

0 

 

5. 

Încetare dosar alocaţie pentru 

sustinerea familiei conform Legii 

nr.277/2010 (referat și dispozitie de 

primar, comunicare către beneficiar) 

111 dosare  

222 referate 

666 dispoziții 

 

6. 

Adeverinte şcolare şi de venit preluate 

de la beneficiari şi introduse în dosar 

şi în baza de date 

1710 

 

7. 

Anchete sociale efectuate la 

domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor 

de alocaţie alocaţie pentru sustinerea 

familiei conform Legii nr.277/2010 

901 

 

8. 

Relaţii cu publicul şi furnizarea  de 

informaţii cu privire la alocaţia pentru 

sustinerea familiei conform Legii 

nr.277/2010, (documente  necesare 

pentru întocmirea dosarului , condiţii 

de acordare). 

6950 
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4. Indemnizaţii/stimulente pentru creşterea copilului 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de activitate Numar Observatie 

1. 

Depunerea cererilor pentru acordarea 

indemnizaţiei / stimulentului pentru 

creşterea copilului conform OUG 

111/2010 (preluarea cererilor şi a 

documentelor  anexate, întocmirea 

dosarului, completarea datelor în 

registrul special. 

482 

 

2. 

Introducerea datelor cuprinse în 

cererile solicitanților în programele 

utilizate în cadrul DAS. 

482 dosare 

 

3. 

Întocmire borderou (lunar) privind 

cererile de acordare a indemnizaţiei / 

stimulentului pentru creşterea 

copilului şi adresă de înaintare către 

AJPIS Braşov, verificare şi avizare 

borderou şi adresă de înaintare 

48 

 

4. 

Cereri/declaraţii depuse la AJPIS  

Brașov, privind modificările care au 

apărut în situaţia beneficiarilor de 

indemnizaţie / stimulent pentru 

creşterea copilului 

25 

 

5. 

Adrese  către beneficiarii de 

indemnizaţie / stimulent pentru 

creşterea copilului privind 

completarea dosarelor cu 

documentele  necesare . 

105 

 

6. 

Relaţii cu publicul si furnizare de 

informaţii cu privire la întocmirea 

dosarului de acordare a indemnizaţiei 

/ stimulentului pentru creşterea 

copilului (condiţii de acordare, 

documente necesare pentru 

întocmirea dosarului)  

2450 

 

7. 

Adrese de înaintare către AJPIS 

Braşov privind modificările apărute la 

dosarele beneficiarilor de 

indemnizaţie/stimulent pentru 

creşterea copilului 

7 

 

 

 

5.Centralizarea activității desfașurate 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de activitate Numar Observatie 

1. 

Activitate cu publicul, furnizare de 

informaţii cu privire la  întocmirea 

dosarului de acordare a indemnizaţiei 

/ stimulentului pentru creşterea 

copilului. 

12290 
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- întocmirea dosarului de acordare a 

alocaţiei de stat pentru copii 

- întocmirea dosarului de acordare a 

alocaţiei pentru susținerea familiei 

2. Referate şi dispoziţii de primar 
1878 dispozitii 

626 referate 

 

3. Comunicari către solicitanți 76 
 

 

4. 
Anchete sociale efectuate şi introduse 

în dosar şi în baza de date 
901 

 

5. 
Adeverințe școlare şi de venit 

introduse în dosare şi în baza de date 

1710 

Adeverinte 

 

6. 
Adrese de înaintare catre AJPIS 

Brașov 
156 

 

 

7. Dosare ASF în plată  171 
 

 

 

 

 

6.Acordarea stimulentului educațional (tichet social de grădiniță ) 

 

 

Nr.crt. 
Tip  de activitate Număr Observații 

 

1. 

Activitate cu publicul, 

furnizare de informații privind 

întocmirea dosarului   

160 

 

 

2. 

Întocmire referate și emiterea 

dispozițiilor de acordare 
126 

 

3. 

 

Verificarea prezenței la 

gradiniță 

10 

 

4. 

 

Plasare comandă, distribuire 

tichete 
10 

 

 

5. 

Încheiere contract cu unitatea 

emitentă privind achiziționarea 

de tichete sociale pentru 

grădiniță 

1 

 

 

 

ACORDARE  SUBVENŢII  DE  ÎNCĂLZIRE  PENTRU  PERIOADA SEZONULUI  RECE 

 

 

Cereri preluate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Anul 2021 Total cereri 

preluate 

Energie electrica Gaze naturale Lemne 

Ianuarie    3 0 

Februarie   0 0 

Martie   0 0 

Octombrie  3 72 8 

Noiembrie  1 40 14 

Decembrie  1 29 0 

TOTAL 70 5 144 22 
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  Dispoziţii emise în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Anul 2021 Total dispozitii 

emise 

Energie electrica Gaze naturale Lemne 

Ianuarie   0 15 0 

Februarie  0 0 0 

Martie  0 0 0 

Octombrie  5 360 8 

Noiembrie  5 200 14 

Decembrie  5 145 0 

TOTAL 70 0 720 22 

 

               

 

  Soluţionare sesizări privind ajutorul pentru încălzire 

 

 

Anul 2021 Numar sesizari 

Ianuarie  0 

Februarie 0 

Martie 0 

Octombrie 0 

Noiembrie 0 

Decembrie 0 

TOTAL 0 

 
 

7.1.1.Compartimentul autoritate tutelară și protecţia  copilului: 

 

În anul 2021, au fost luate în evidenţă 240 de familii care au in componenta lor 600  de copii.  

Acestia au beneficiat de servicii de informare, îndrumare şi suport si  au fost monitorizaţi periodic. 

• Intocmirea fișelor de identificare a riscurilor conform HG nr.691/2015 – 240 fișe 

• Efectuat şi redactat anchete sociale                 -240 

• Efectuat şi completat Rapoarte de vizită         -240 

• Completat fişa de observaţii                            -240 

• Completat Fişa de identificare a riscurilor -240 

• Redactat Referate aprobare Plan servicii   -86 

• Redactat Dispoziţii aprobare Plan servicii      - 86 

• Redactat Plan servicii                                      - 86 

• Adrese înştiinţare cetăţeni                               - 200 

• Deplasări pe teren                                           - 130 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 

1. 

Fișa de 

identificare a 

riscurilor 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

2. 
Rapoarte de 

vizită 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

3. Anchete sociale 12 12 15 15 25 40 25 25 18 20 22 11 240 

4. 

Referate pentru 

aprobarea 

dispoziţiei 

privind 

întocmirea 

planului de 

servicii 

10 9 9 6 6 6 7 7 6 5 6 9 86 

5. 

Dispoziţii 

privind apobarea 

planului de 

servicii 

10 9 9 6 6 6 7 7 6 5 6 9 86 

6. 

Planuri de 

servicii 

întocmite 

10 9 9 6 6 6 7 7 6 5 6 9 

86 

7. 

Rapoarte de 

monitorizare 

reintegrare copii 

în familie  

1 1 1 3 5 4 5 3 3 1 1 1 29 

8. 
Răspunsuri 

solicitări/sesizări 
15 20 10 10 24 25 12 10 11 25 20 18 200 

9 

Reevaluare 

situație copii 

aflați în 

plasament 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 
Instituire 

tutela/AMP 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 

                                                             

                      
Activităţi  în domeniul  autorității tutelare: 

Compartimentul Autoritate Tutelara și Protecția Copilului a efectuat, întocmit   şi redactat : 

• anchete sociale privind  încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ, ordonanţă 

preşedinţială sau stabilirie domiciliu copil minor, stabilire pensie întreținere,stabilire program 

vizitare minori, tăgadă paternitate, stabilire paternitate,  autorizare căsătorie minori,  punere sub 

interdicţie sau numire curator special –  120 

• Adrese de înaintare  anchete sociale sau răspunsuri către diverse instituţii ale statului (Judecătorie, 

Birouri Notariale  -200 

• Anchete sociale privind acordarea îndemnizaţiei lunare /stimulent  inserţie/sprijin lunar pentru 

creşterea copilului –162 

• Referate aprobare numire curator special privind reprezentarea minorilor /persoane bolnave, la 

Notar la dezbaterea succesiunii -205 
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•  Dispoziţii numire curator special privind reprezentarea minorilor/ persoane bolnave la Notar la 

dezbaterea succesiunii         – 50 

• Adrese catre tutori sau curator privind prezentarea dării de seama asupra modului cum s-au 

administrat veniturile sau bunurile bolnavilor - 100 

• Avizări încheiere Contract de întretinere către Birouri  Notariale – 8 

• Întocmit Procese verbale de afişare privind Sentinţe judecătoresti sau încheieri de şedinţă -10 

• Intocmit dări de seamă privind modul de administrare al veniturilor persoanelor puse sub interdicţie 

sau  a alocaţiilor minorilor de către tutori sau curatori  -   100 

•  Referate aprobare dări de seamă privind modul de administrare al veniturilor persoanelor puse sub 

interdicţie sau  a alocaţiilor minorilor de către tutori sau curatori – 100 

• Incuviințare ridicare sume de bani de catre tutore /curator de la diverse instituții – 10 

• Deplasare pentru  asistare audieri minori la poliţie– 25 

 

    Lucrări privind atribuţii în domeniul Protecţiei Copilului, respectiv monitorizarea copiilor cu 

părinţi plecaţi la muncă in străinătate: 

• Întocmit Anchete sociale       - 45 

• Rapoarte de vizită                  - 45 

• Rapoarte de evaluare             - 45 

• Completat fişa de observaţii  - 10 

• Completat fişa de identificare a riscurilor   - 10 

•  Referat aprobare Plan servicii                     - 4 

• Dispoziţii aprobare Plan servicii                  - 4 

• Plan servicii                                                  - 4 

• Adrese înştiinţare cetăţeni                            - 25 

• Deplasări pe teren                                        - 220 

 

Alte activități desfașurate în cadrul  Direcției Publice Asistență Socială: 

• Acordarea de carduri  emise în baza OUG. 115/2020,  privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de persoane, cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde  pe baza  de  tichete 

sociale pe suport electronic, cu modificările și completările ulterioare 

           Prin intermediul Programului Operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 finanțat 

din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale  

categorii de beneficiari, persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionari cu 

venituri echivalente indemnizației sociale pentru pensionari cu vârsta peste 75 ani precum și persoanele 
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fără adăpost ca urmare a măsurilor luate de Uniunea Europeană în contextul epidemiei de coronavirus 

SARS-COV-2 . 

În conformitate cu OUG. nr.115 din 16 iulie 2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 

de distribuire a acestora. 

            Direcția Publică Asistență Socială  a identificat un numar de 112  beneficiari  care au domiciliul  pe 

raza municipiului Săcele. Aceștia au fost informați asupra beneficiilor prevazute în legislația mai sus 

menționata, le-au fost înmânate plicurile cu cardurile electronice care pot fi utilizate de către fiecare 

beneficiar la agenții economici în vederea achitării contravalorii meselor calde. 

            S-au efectuat peste 200 de deplasări la domiciliul beneficiarilor în vederea înmânării cardurilor 

electronice și a furnizării de informații necesare utilizării acestora. 

•  Acordarea tichetelor  sociale pe suport electronic  

            Prin aplicarea OUG. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 

mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe baza de tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, Serviciul Asistență Socială în 

colaborare cu instituțiile de învățământ a indentificat copiii eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pe 

suport electronic.  

• Au fost verificate 1102 dosare depuse de catre reprezentanții legali ai copiilor; 

• Peste 700 de familii au fost informate despre prevederile OUG. nr. 133/2020 

• S-au completat cu documente dosarele depuse, datele cuprinse în acestea au fost introduse în 

sistem electronic, centralizate și transmise catre Instituția Prefectului Județului Brașov; 

• Au fost realizate 711  verificări în programul PATRIMVEN 

 

• Acordarea de materiale  de igienă și  produse alimentare prin Programul Operațional pentru 

Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

•   Au fost distribuite  3992 de pechete cu materiale de igienă unui  număr de  1996 persoane;  

•   S-a  distribuit o cantitate de 47.904 tone de produse alimentare   unui număr de 1996   

persoane;  

•  Au fost întocmite liste și situații cu toți beneficiarii de prestații sociale; 

3.  Distribuirea măștilor de protecție  

         Conform OUG nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţiile de 

Sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de 

măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă 
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bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, Serviciul Asistenta 

Sociala a primit în custodie o cantitate de 89.950 bucăți măști faciale de uz medical cu scopul de a 

fi distribuite persoanelor și famililor defavorizate de pe raza municipiului Săcele în scopul prevenirii 

contaminării cu virusul SARS- CoV 2. 

       Serviciul  Asistență Socială a  contactat un numar de aproximativ 1000 de persoane care au 

primit cu titlu gratuit măști de protecție facială. 

           In cadrul UAT Săcele prin Direcția Publică Asistență Socială au avut loc acțiuni și intervenții de 

întrajutorare a persoanelor defavorizate din comunitățile rome aflate pe raza teritorială a municipiului 

Săcele după cum urmează: 

  În baza contractelor de sponsorizare și ale protocoalelor de colaborare încheiate de catre UAT Săcele, 

au fost distribuite către persoanele defavorizate alimente de baza, îmbracăminte și alte obiecte de strictă 

necesitate. Cu sprijinul Organizației Salvați Copiii, au fost distribuite lunar pachete cu alimente de bază, 

îmbracăminte și încalțăminte pentru nou-nascuți. Au fost sprijinite un număr de 90  mame minore, care pe 

lângă ajutor material au beneficiat și de consiliere de specialitate și informare.  Zilnic persoanele din 

comunitatea de romi au  fost informate și consiliate cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte în 

vederea prevenirii îmbolnăvirii cu SARS COV-2.  

                                        

7.2.Compartimentul  asistenţă medicală comunitară: 

         

Cadrele medicale din Compartimentul de asistență medicală comunitară, deservesc toate grădinițele 

și școlile din municipiul Săcele. În cadrul acestora există un număr de aproximativ 5000 de preșcolari și 

școlari, incluzând și copiii cu nevoi speciale din Școala Specială Brădet. 

Activitățile desfașurate în cadrul campaniilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor au fost în numar de 

983.                 

            În aceste activități sunt incluse triajele epidemiologice, controlul sanitar al unităților de învațământ, 

controlul alimentelor în gradinițele cu program prelungit și educația sanitară. Supravegherea stării de 

sanatate a preșcolarilor și școlarilor se realizează prin examene de bilanț anuale ale stării de sănătate.  

• S-au luat măsuri de siguranță pentru evitarea diseminării bolilor transmisibile.  

• S-a asigurat supravegherea medicală și acordarea primului ajutor în cadrul activităților sportive. 

• S-a acordat tratament medical primar în cazul îmbolnăvirilor. 

• S-a efectuat examenul medical de bilanț anual prin completarea și înnoirea fișelor medicale ale 

tuturor copiilor luați în evidență. 

• S-au eliberat adeverințe medicale în vederea transferului sau a examenului de grad superior 

pentru aproximativ 720 copii 

• S-au eliberat  un număr de 1415 scutiri medicale.  

• Bilete de trimitere la cerere - 284  
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• Bilete de trimitere către medicul de familie pentru a lua la cunoștință boala acută depistată și 

tratamentul de urgență efectuat -  1652  

• Eliberare adeverințe medicale la cerere pentru diverse - 1840  

• Număr de consultații acordate 1902 / an 

 

7.3.Cantina de ajutor social: 

 

    

Porții de hrană distribuite  

 

Luna Numarul beneficiarilor 
Numarul portiilor de hrana 

 

Ianuarie 25 775 

Februarie 23 644 

Martie 23 713 

Aprilie 24 720 

Mai 23 713 

Iunie 23 720 

Iulie 19 1589 

August 19 589 

Septembrie 19 570 

Octombrie 18 558 

Noiembrie 18 540 

Decembrie 18 558 

 

 

            Situația contribuțiilor încasate   

 

Luna  Valoarea contributiei lunare  

Ianuarie 79,5 lei 

Februarie 79,5 lei 

Martie 79,5 lei 

Aprilie 79,5 lei 

Mai 79,5 lei 

Iunie 79,5 lei 

Iulie 79,5 lei 

August 79,5 lei 

Septembrie 79,5 lei 

Octombrie 79,5 lei 

Noiembrie 79,5 lei 

Decembrie 79,5 lei 

Total 954 lei 
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7.4.Compartiment educație timpurie: 

 

            În perioada  anului 2021, au fost realizate următoarele activităţi: 

• Supravegherea şi coordonarea activităţilor specifice Centrului de Zi 

• Asigură coordonarea, îndrumarea, monitorizarea activitații de educație timpurie 

• Colaborarea cu alte crese/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structure. 

• Intocmirea  documentelor justificative pentru facturile de intretinere 

• Asigurarea fluxului de documente justificative și îndosarierea lor 

• Asigură implementarea în bune condiții a proiectului ‘’România creste cu tine’’- Centrul pentru 

Educație Profesională Step by Step, prin sprijinul administrativ si logistic necesar în vederea 

atingerii obiectivelor asumate 

• Au fost întocmite următoarele documente: 

• Nota de fundamentare, propunerile de buget pentru anul 2021 

• Referat necesitate, material lemnos pentru asigurarea caldurii. 

• Referat necesitate, materiale de curatenie  

• Notă de fundamentare rectificare buget  

• Referat necesitate privind lucrari de reparatii. 

• Referat necesitate, achizitie Motocositoare pe benzina 

• Referat necesitate, Revizuirea Programului Anual al Achizițiilor 2021 

• Participarea la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului’’ România creste cu tine’’ 

• Sesiuni de formare și schimburi de bune practici in mediul online cu coordonatorii si facilitatorii 

zonali din cadrul proiectului‘’România creste cu tine’’- Centrul pentru Educație Profesională  Step 

by Step. 

• Culegerea de date pentru actualizarea analizei de situație de la nivelul comunitații pentru a 

determina nevoile reale în privinta educației si îngrijirii timpurii a copiilor antepreșcolari si 

preșcolari . 

          Actualizarea analizei de situație : 

• Date Demografice relevante 

• Caracteristici geografice ale comunității, distribuția familiilor cu copii sub 6 ani 

• Cadrul legal pentru serviciile privind copilăria timpurie la nivel național 

• Resurse pentru copilăria timpurie 

• Programe si servicii existente  

• Chestionar privind serviciile pentru copilăria timpurie 

• Chestionar privind serviciile de sănătate 

• Chestionar privind serviciile de asistență socială 
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VIII. BIROU CULTURĂ, TINERET, SPORT, TURISM 

   

  

         Compartimentele biroului, organizează, derulează și monitorizează activități cultural- educative, 

sportive și de turism.  

Biroul are în structura sa:  

1. Compartiment Activități Culturale, Tineret ;  

2. Compartiment Activități Sport Turism;  

3. Compartiment Bibliotecă; 

4. Centrul Multicultural și Educațional;  

 

 

8.1.Compartiment Activități Culturale, Tineret : 

• Documentare și realizare lunară a Buletinului Informativ ”Info Săcele”, tipărire buletin informativ 

lunar: 4176.90 lei/luna 

• Gestionare zilnică pagini facebook ”Municipiul Săcele” și ”Cultură si Tineret – Municipiul Săcele” 

• Gestionare site municipiulsacele.ro – concepere zilnică articole și anuțuri, verificare zilnică anunțuri 

ale altor compartimente, persoana de legătură între municipalitate și administratorii site-ului  

• Concepere și diseminare comunicate de presă ale municipalității, organizare conferințe de presă     

(3 conferințe în anul 2021), gestionare relație cu mass-media – transmitere către reprezentanții 

mass-media a celor mai importante informații despre Săcele și administrația săceleană 

(periodiocitate 1-2 săptămână) 

• Gestionare relație cu AJPIS Brașov și implementare a 11 măsuri solicitate la Biblioteca Municipală 

pentru respectarea drepturilor persoanelor cu diferite forme de dizabilități, proiect început în anul 

2020 si finalizat la începutul anului 2021. Lucrările necesare au fost realizate de Serviciul 

Administrativ și de Compartimentul Biblioteca Municipală. 

• Realizare documentație și grafică pentru cele 3 pliante de promovare a Municipiului Săcele – 

Descoperă Săcele (Tradiții și Cultură, Evenimente Culturale și Sportive și Obiective Turistice 

Naturale) 

• Responsabil proiecte finanțări nerambursabile – Cultură, Sport și Culte: 200.000 lei 

• Ziua Culturii – 15 ianuarie – gestionare, participare la evenimentul organizat de Asociația Astra, in 

parcul Mihail Eminescu  

• Ziua Unirii – 24 ianuarie, realizare documentație și organizare eveniment: 1200 lei  

• 8 Martie – gestionare și participare eveniment dedicat Zilei Femeii:2850 lei 

• Ziua Eroilor – Înălțarea, realizare documentație și organizare eveniment: 1400 lei 
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• Săcele O-Meeting, concurs național de Orientare în alergare organizat de CS Babarunca Săcele în 

luna mai, la care Primăria a fost partener; gestionarea relației administrație – organizatori: 4920 lei  

• SkyDreamers Open – concurs internațional de parapantă, în luna mai, la care Primăria a fost 

partener; gestionarea relației administrație – organizatori: 9850 lei 

• Premierea Elevilor, realizare documentație pentru premierea elevilor, legătura cu unitățile școlare 

din municipiu, gestionarea evenimentelor de înmânare a premiilor: 53200 lei ( gimnazial)- 10100 

lei ( liceal). 

• Sântilia – 16-18 iulie, realizare documentație și gestionare evenimente: 79662 lei 

• Roza Vânturilor, etape de concurs de orientare in alergare, MTB, organizat de CS Babarunca 

Săcele, în fiecare lună, la care Primăria a fost partener; gestionare relația administrație – 

organizatori 

• Comemorarea Intrării Armatelor Române în Ardeal, în Primul Război Mondial, prin pasul Bratocea 

- 16 august, realizare documentație și gestionare eveniment: 4000 lei 

• Zilele Sf Mihail, 30 septembrie-3 octombrie, realizare documentație și gestionare eveniment: 49800 

lei 

• Ziua Seniorilor săceleni, septembrie, realizare documentație și gestionare eveniment: 8800 lei 

• Ziua Armatei, 25 octombrie, realizare documentație și gestionare eveniment:1200 lei 

• Ziua Națională, 1 decembrie - realizare documentație și gestionare eveniment: 3689 lei 

• An Nou la Săcele – realizare documentație și gestionare eveniment : 8925 lei 

 

8.2.Compartiment Activități Sport Turism;  

• Intreținerea relatilor cu Ministerul  Antreprenoriatului și Turismului privind  proiectul   “Stațiune 

Turistică de Interes Local”; 

• Pregatirea documentației pentru proiectul ” Săcele Stațiune Turistică de Interes Local”; 

• Gestionare zilnică a paginii facebook „Turism Săcele”– a Municipiului Săcele;  

• derulare proiecte ce țin de Turism și Sport; 

• Pregatirea și participarea la toate proiectele turistice  din Municipiul Săcele; 

• Intretinerea relatiilor cu Muzeul Etnografic Brașov, pentru implementarea de proiecte comune; 

• Sântilia – 16-18 iulie, realizare documentație și gestionare simpozion cultural; 

• Ziua Seniorilor Săceleni, septembrie, realizare documentație și gestionare eveniment; 

• Achiziții și pregatirea documentelor pentru tiparirea de material de promovare :8270 lei 

• Ziua Armatei, 25 octombrie, realizare documentație ; 

• Ziua Unirii – 24 ianuarie, realizare documentație și participare eveniment; 

• Ziua Eroilor – Înălțarea, realizare documentație și participare eveniment; 

• Intocmirea documentatiei pentru achiziții mass-media (ziare și productie video); 
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• 1 Decembrie - realizarea documentației și gestionarea evenimentului; 

• Deplasare pe trasee montane ce vor fi omologate; 

• Inventarierea izvoarelor de pe teritoriul Municipiului Săcele; 

• Lucrari pe anumite proiecte ce vrem sa le implementam pe viitor; 

• Incercarea de a atrage investiții privind turismul săcelean. 

• Panouri publicitare ( ecran led + city light) realizare documentație și achiziție – Ecran  

led stradal- cost 25287,50 lei, city light – cost 4159,05 lei. 

 

8.3. Biblioteca municipală „Victor Tudoran „ Săcele: 

  Permite  accesul nelimitat şi gratuit la colecţii; asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele 

necesare informării . 

    În anul de raportare, Biblioteca „Victor Tudoran”, şi-a îmbogăţit colecţiile cu un nr. de 437 u.b., 

reprezentând 349 de titluri, în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei. 

Din totalul de 437 documente (cărţi,documente audio-video,cărţi electronice), 186 u.b. au fost achiziţionate 

din finanţare publică şi 251 u.b. au fost donate bibliotecii.  

• Achiziţia de carte a fost în valoare  de 5994,73 lei. 

• Am avut donaţii în valoare de 5896,10 lei. 

Total valoare intrări 11890,83 lei 

• Numărul utilizatorilor noi  înscrişi  - 97 

• Numărul utilizatorilor reînscrişi -  302 

• Total utilizatori activi  -  399  

• Total vizite bibliotecă: 6685 

• Total tranzacţii de împrumut: 23031 

• Participanţi la programe şi proiecte educative pentru populaţie: 166 

• Înregistrări catalografice în sistem automatizat 34693 o creştere 2696 de u.b. 

       Am considerat parteneriatele drept un element important în proiectele chiar şi parţial derulate, 

deoarece prin intermediul acestora, activităţile bibliotecii au cunoscut o mai mare popularizare  şi au 

contribuit la familiarizarea utilizatorilor cu practica lecturii, a cunoaşterii reale a bibliotecii şi a serviciilor 

oferite de aceasta. 
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Astfel de parteneriate au fost încheiate cu: 

• Şcoala Gimnazială nr.4 „ Fraţii Popeea” – Săcele  

• Şcoala Gimnazială Nr.5- Săcele  

• Liceul Teoretic „George Moroianu”- Săcele 

• Grădiniţa cu Program  Prelungit Nr.5 – Săcele 

• Grădiniţa Nr.1A – Săcele 

• Grădiniţa cu Program Normal Nr.4 – Săcele 

Proiectele culturale s-au adresat tuturor categoriilor de utilizatori, asigurând:  

• diversificarea ofertei culturale, satisfacerea nevoilor de cultură şi informare ale beneficiarilor şi 

impunerea bibliotecii drept centru de educaţie permanentă;  

• promovarea valorilor culturii locale, naţionale şi universale;  

• dezvoltarea de parteneriate;  

Parteneriatele încheiate s-au concretizat în activităţi de impact în comunitatea săceleană, adresându-se 

elevilor, studenţilor, specialiştilor în diverse domenii etc. 

Obiectivele educaţionale ale activităţii:  

 

• să conştientizeze rolul cărţii şi al bibliotecii în dezvoltarea personală 

• să promoveze lectura ca modalitate plăcută de a petrece timpul liber; 

• să respecte regulile comportamentului în spaţiul public, 

 

8.4.Centru Multicultural și Educațional: 

  

       Datorită evoluției pandemiei cu virusul SARS COV-19, desfășurarea activităților din cadrul Centrului 

Multicultural și Educațional au fost suspendate aproape în totalitate pe parcursul anului 2021. 

       Totuși, în anul 2021 am reușit să  înlocuim corpurile de iluminat cu corpuri de iluminat de tip LED din 

cadrul Sălii de Spectacole a Centrului Multicultural și Educațional Săcele . De asemenea, s-au executat 

lucrări de reparații și vopsirea 3 săli din cadrul Centrului și s-au reparat și lăcuit ușile de acces. 
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         Deși în cadrul Centrului Multicultural și Educațional nu au existat evenimente majore în anul 2021, 

echipa Centrului Multicultural s-a implicat în evenimentele gestionate de compartimentele Cultură-Tineret 

și Sport-Turism dintre care putem enumera: Ziua Unirii, 8 Martie, Ziua Eroilor, Premierea Elevilor, 

Sântilia, Comemorarea Intrării Armatei Române în Ardeal, Zilele Sf. Mihail, Ziua Seniorilor Săceleni, Ziua 

Armatei, Ziua Națională, Revelion. 

          Printre principalele evenimente pe care le-a găzduit Centrul Multicultural și Educațional Săcele în 

aul 2021, putem aminti : Ceremonia de acordare a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele 

Maestrului Mircea Rusu, Festivalul de Datini și Obiceiuri, Dezbaterea publică a bugetului Municipiului 

Săcele, Spectacole de dans, magie și Circ. 

           Pe lângă aceste activități, ne-am implicat în gestionarea zilnică a paginilor de facebook Municipiului 

Săcele, Cultură și Tineret, respectiv Centrului Multicultural și Educațional Săcele. Deasemenea, ne-am 

implicat în gestionarea site-urilor municipiulsacele.ro și centrulmulticulturalsacele.ro, prin conceperea de 

articole și anunțuri și publicarea acestora pe rețelele de socializare. 

 Personalul auxiliar din cadrul Centrului Multicultural și Educațional Săcele ( femei de servici, 

paznici, instalator) asigură buna funcționare și a Centrului de Zi, Cantina de Ajutor Social și Sala de Sport 

din cartierul Ștefan cel Mare, dar și intervenții specifice în cadrul clădirilor Primăriei. Contabilul din cadrul 

Centrului Multicultural și Educațioanal Săcele a fost detașat pentru a sprijini Serviciul Contabilitate-

Financiar-Salarizare-Buget-Ordonanțare-CFPP din cadrul Primăriei Municipiului Săcele. 

 

IX. SERVICII ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A CONSILIULUI LOCAL 

 

 

9.1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor: 

 

           Activitati specifice: 

    

        1. Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, a actelor de naştere, de căsătorie şi de deces 

şi eliberarea certificatelor doveditoare. 

     

       Rezultate: 

 

       În anul 2021  la Serviciul Stare Civilă s-au înregistrat: 

  •   108 acte de naştere din care: 

-   102 acte de naștere au fost  transcrieri ale actelor de naștere ale cetățenilor români, întocmite în 

străinătate, 

-   6 acte de naștere au fost adopții naționale 

     Menţionăm că cele mai multe naşteri sunt înregistrate la Maternitatea Braşov astfel încât actele de 

naştere se întocmesc la Serviciul de Stare Civilă din municipiul Braşov. 
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• 168 de căsătorii, din care: 

  - 157 între cetăţeni români, 

        - 1 cu cetăţean străin, 

  - 10 transcrieri; 

• 350 de decese, din care: 

        - 8 transcrieri; 

  - 341 cetăţeni români, 

  -  1 cetățean apatrid  

 

     2. Înscrierea menţiunilor, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi 

trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz 

      Rezultate: 

• În cursul anului 2021 s-au primit de la alte localităţi din ţară, în vederea operării în registrele de 

stare civilă, exemplarul I, 334 comunicări de menţiuni; 

• au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 530  comunicări de 

menţiuni; 

• s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă, care ţine în păstrare registrele de stare civilă, exemplarul 

II, din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, un număr de 530 

comunicări de menţiuni. 

• au fost communicate serviciilor de stare civilă de la alte localităţi  din ţară, în vederea operării în 

registrele de stare civilă, exemplarul numărul I, un număr de 587 de menţiuni.  

   3. Întocmirea certificatelor de stare civilă: 

    Rezultate: 

• În cursul anului 2021 s-au eliberat  851 de certificate de stare civilă ( 208 de naştere, 248 de 

căsătorie,  395 de deces). 

 

    4. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor publice, precum şi a 

dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă,  la cererea persoanelor fizice sau juridice. 

      Rezultate: 

         

• În cursul anului 2021 s-au întocmit peste 400 de extrase pentru uz oficial de pe actele de strare 

civilă, precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. 

     5. Actualizarea livretelor de familie 

 

     6. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor 

decedate care au deţinut în proprietate, la data decesului, bunuri imobile, având ultimul domiciliu în 
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municipiul Săcele şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare, după o 

prealabilă verificare la Registrul Agricol, respectiv, la Serviciul Taxe şi Impozite a Municipiului Săcele. 

       Rezultate: 

       S-au întocmit: 

• 120 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în 

Săcele, cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri 

imobile, precum şi 63 sesizări, întocmite la cerere, pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte 

localităţi, dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Săcele, precum şi pentru cazurile de succesiuni 

nedezbătute. 

          Serviciul de Stare civilă a încasat, în anul 2021, suma de 13000 lei – taxă de oficieri căsătorii. 

În ceea ce priveşte divorţul administrativ, în anul 2021  a fost depusă  1 cerere de divorţ în urma căreia s-a 

eliberat 1 certificat de divorţ și  a fost încasată suma de  660 lei, ca urmare a modificării şi completării 

Codului Fiscal prin introducerea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ  pe cale administrativă. 

 

Evidenta  a persoanelor: 

Principiu fundamental, prevăzut în mod expres de către legiuitor, accesul liber şi neîngrădit al 

persoanei la orice informaţie de interes public, constituie fundamentul în ceea ce priveşte relaţiile dintre 

persoane şi autorităţile publice.  

        Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure accesul la informaţiile de interes public din 

oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentelor specializate în acest sens, sau prin intermediul 

persoanelor desemnate.  

Activitati specifice: 

1. Eliberarea actelor de identitate: 

Rezultate: 

• au fost depuse 5738 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate; 

• au fost eliberate 5085  cărţi de identitate, 103  cărţi de identitate  provizorii; 

 2. Aplicarea vizelor de reşedinţă: 

          Rezultate: 

• au fost aplicate 550  de vize de reşedinţă. 

 3.  Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili şi 

acţiuni în teren: 

• deplasări cu camera mobilă la azilele de bătrîni  şi la cetăţenii netransportabili , fiind puse în 

legalitate 25 de  persoane; 

• urmare a Planului comun de acțiune IGPR-DEPABD pentru punerea în legalitate a persoanelor 

care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, au fost întomite referate de 

verificare pentru un număr de 259 de persoane.  
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• au fost trimise aproximativ 72 de invitaţii cetăţenilor care nu s-au prezentat în termenul prevăzut de 

lege pentru depunerea cererii de eliberare a actului de identitate; 

• au fost întocmite 1128 de referate de verificare în teren pentru persoanele care nu au putut face 

dovada adresei de domiciliu. 

• au fost solicitate extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă, pentru actualizarea 

Sistemului Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa 

Persoanelor; 

• La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice, instanţelor judecătoresti, parchetului, organelor de 

poliţie, birourilor notarilor publici, societăţilor civile de avocatură, executare judecătorească, de 

insolvenţă, de declarare a falimentului, executare bancară, agenţilor economici, alte persoane 

juridice şi persoane fizice au fost furnizate, în condiţiile legii, date de identificare pentru un număr 

de 1012. 

 

9.2 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta:    

 

         În decursul anului 2021,  S.V.S.U. din cadrul Primăriei Municipiului Săcele a desfăşurat o activitate 

susţinută pentru depistarea şi înlăturarea unor cauze de incendii, explozii, inundaţii sau ale altor asemenea 

situaţii de urgenţă apărute. 

        În acest sens au fost executate controale la gospodăriile populaţiei şi la instituţiile publice, unde s-a 

urmărit înlăturarea pe loc a deficienţelor constatate, instruirea cetăţenilor şi ai celor angajaţi cu privire la 

respectarea normelor şi legilor în vigoare. 

        Datorită nepăsării şi neglijenţei din partea unor cetăţeni precum şi a căldurii excesive  

s-au a altor condiţii meteorolgice deosebite, s-au înregistrat evenimente nedorite (incendii, inundaţii, 

alunecări de teren, etc.), unde S.V.S.U. a avut 91 de intervenții,  care nu s-au soldat cu victime omeneşti, 

doar cu pagube materiale. 

        În anul 2021 s-au  achiziționat: 

• echipamente de protecție pentru membrii S.V.S.U. - 36669 lei 

• echipamente de intervenție pentru membrii S.V.S.U. - 3149 lei 

• echipamente de stingere a incendiilor – 11823 lei 

• sevicii mentenanță tehnică pentru sistemul de alarmare – 7140 lei 

• servicii de verificări și reparații stingătoare și aparate de respirat – 3295 lei 

• servicii de asigurări de viață pentru membrii S.V.S.U. – 14079 lei 

• servicii de telecomunicații pentru sistemul de alarmare – 3552 lei 
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        Activități în domeniul Protecției Civile: 

       Întocmirea și actualizarea unor documente  pe parcursul anului 2021 

• Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al mun.Săcele pe anul 2021 

• Planul pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de 

urgență 

• Planul de evacuare a unor instituţii, categorii de populaţie şi bunuri materiale din municipiul Săcele 

în situaţii de urgenţă 

• Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale 

• Planul de înștiințare și alarmare al municipiului Săcele, 

• Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau 

alunecări de teren, 

• Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2021 din mun.Săcele, 

• Schema cu tipuri de risc, riscuri asociate din mun.Săcele, 

• Documentele de constatare la producerea unor fenomene meteorologice periculoase ce au afectat 

municipiul Săcele (Note de constatare, Rapoarte operative) 

• Documentele de secretariat la ședintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului 

Săcele, 

• Documentele la inventarierea bunurilor rechiziționabile din municipiul Săcele, 

• Corespondența cu instituțiile ce au atribuții în gestionarea situațiilor de urgență (I.S.U „Țara Bârsei” 

din Brașov, Prefectura Brașov, S.E.G.A Brașov) 

      Organizarea și participarea la activități de instruire pe parcursul anului 2021:   

• participarea la instruirea semestrială la I.S.U „Țara Bârsei” din Brașov a șefului SVSU 

 

• monitorizarea permanentă a sistemului centralizat de alarmare publică la nivelul mun. Săcele, 

• monitorizarea cursurilor de apă și a podurilor de pe raza municipiului Săcele, la primirea 

atenționărilor meteorologice privind posibilitatea producerii de inundații ca urmare a ploilor 

torențiale, 

• efectuarea serviciului de permanență la Primaria mun. Săcele pe perioada atenționărilor 

meteorologice și hidrologice periculoase . 

• în contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României determinată de răspândirea 

COVID-19 și creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 în 

România, s-au făcut mai multe informări în rândul populației pentru respectarea cu strictețe a 

măsurilor generale de protecție sanitară – purtarea măștii în spații închise, păstrarea distanței față de 

alte persoane, evitarea atingerii suprafețelor comune și a contactului direct, igienizarea frecventă a 

mâinilor. 
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9.2.1.Compartiment Sanatate si Securitate in Munca: 

 

      Activități efectuate în conformitate cu Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă și a Hotărârii 

de Guvern  nr. 1425/2006 privind normele de aplicare ale Legii 319/20006 

• Verificarea și aducerea la zi a 157 de fișe de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în 

muncă și îndosarierea acestora pentru toți lucrătorii cu fișele de aptitudini aferente; 

• Elaborarea a 45 de  instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, pentru toate categoriile de 

personal respectiv 157 de lucrători după cum urmează: 

• Personal TESA: Primar, Viceprimar, Secretar, Consilier Juridic, Inspector, Referent, 

Auditor, Sef serviciu, Sef Birou, Arhitect sef,, Consilier, Administrator,  Psiholog 

• Personal Medical:  Medic, Asistent medical, mediator sanitar; 

• Personal întreținere: Instalator tehnico-sanitar din cadrul Centrului Multicultural și 

Educațional, Muncitor calificat întreținere, Electromecanic 

• Personal Pază:  Paznic, Centrul Multicultural și Eeducațional; 

• Personal Curățenie:  Îngrijitor curățenie, Muncitor necalificat curățenie, Femeie de 

serviciu 

• Personal Pompier:  Servant pompier, șofer autospecială pompieri; 

• Personal Asistență social și asistent social:  Șef serviciu, Referent, Inspector, 

Consilier juridic; 

• Personal Arhivă: arhivar; 

• Personal Bibliotecă: bibliotecar/arhivar; 

• Personal Salvamont: Salvator montan; 

• Personal Gestionar/magazioner: gestionar din cadrul Instituiției, 

magazioner/gestionar din cadrul Cantinei de ajutor social; 

• transcrierea a 157 de instrucțiuni proprii în fișele de instruire individuală și predarea acestora 

către conducătorii locului de muncă, în vederea instruirii lucrătorilor din subordine. 

           În anul 2021 s-au  achiziționat servicii de medicina muncii pentru angajații din cadrul Primăriei 

mun.Săcele în valoare de 19245 lei. 

 

9.2.2. Compartiment Salvamont: 

 

Compartimentul Salvamont din cadrul Primăriei municipiului Săcele funcționează în baza H.C.L 

nr.85/26.04.2018 și se subordonează Consiliului Local al municipiului Săcele. 

         Organizarea activităților de salvare în munți, atribuțiile principale și dotarea echipelor de 

SALVAMONT sunt prevăzute în H.G. nr. 77/23.01.2003. 
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         Principala activitate desfășurată de salvatorii montani din cadrul compartimentului Salvamont este de 

salvare în munţi, care cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute, acordarea primului 

ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate 

sanitară 

  În cadrul activității de salvare montană, salvatorii montani au avut un număr de 35 acțiuni, din care 

29 de cazuri transportate și predate la serviciul de ambulanță SMURD și 6 cazuri de grupuri de turiști 

rătăciți, care au fost însoțiți până la baza masivelor în condiții de siguranță. 

          În anul  2021 s-au executat lucrări de reparații in masivul Ciucas, Piatra Mare, la 3 trasee montane, 

în colaborare cu voluntari Salvamont și asociația Sport Montan Sacele  upă cum urmează: 

• Traseul banda roșie, Pasul Bratocea- Munții Grohotiș 

• Traseul banda albastra, Bunloc- Peștera de Gheață-Cabana Piatra Mare 

• Traseul trunghi galben, Stația Turcheș - Cabana Piatra Mare. 

         Pe parcursul anului 2021 salvatorii montani au avut în permanență acțiuni de patrulare și prevenire 

pe traseele montane din masivele Ciucaș, Piatra Mare și Munții Baiului și au asigurat asistență la un număr 

de  11 concursuri de Alergere Montana, Orientre Turistică, Parapanta, Cursa cu Obstacole. 

         Tot pe parcursul anului 2021 au avut loc operatiuni de ecologizare in zone montane 

         În anul 2021 s-au achiziționat: 

• echipamente de lucru, protecție și intervenție pentru salvatorii montani – 39915 lei 

• echipamente de salvare – 5950 lei 

• servicii de dispecerat – 2400 lei 

• servicii de asigurări de 

•  viață pentru salvatorii montani – 3458 lei 
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X. SERVICII ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A SECRETARULUI GENERAL 

 

 

10.1.Compartiment juridic:  

Activitatea de reprezentare 

• Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri. Există atât 

procese în care avem calitatea de pârât, cât şi procese în care avem calitatea de reclamant.  

• Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale instituţiei şi 

au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii.  

 Activitate de avizare  

• au fost avizate pentru legalitate contracte de achiziție publică, de concesiune, de închiriere, de 

sponsorizări, de prestări de servicii sau de furnizare;  

• au fost rezolvate cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică 

și verificare din punct de vedere al legalităţii; 

• a fost rezolvată corespondenţa comunicată ( 1.367 acte procedurale);  

Activitatea privitoare la Consiliul Local 

• s-au elaborat și vizat din punct de vedere juridic proiectele de hotărâri și rapoartele de specialitate 

formulate de structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. 

Săcele. 

• s-a asigurat suportul de specialitate tuturor structurilor din cadrul instituției și instituțiilor 

subordonate în vederea întocmirii, cu respectarea condițiilor de fond și de formă a materialelor 

supuse debaterii consiliului local. 

• s-au întocmit și avizat proiecte de hotărâri transmise de către instituțiile subordonate Consiliului 

Local și cele care au avut ca inițiatori consilieri locali ai Municipiului Săcele. 

• s-a participat la ședințele consiliului local al Municipiului Săcele în vederea asigurării suportului 

juridic. 

• s-a asigurat respectarea procedurilor minimale instituite de către Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, în vederea adoptării actelor 

administrative de către autoritatea deliberativă. 

• s-au vizat din punct de vedere juridic un număr de  339 proiecte de hotărâri și același număr de 

rapoarte de specialitate. 

• a fost rezolvată corespondența comunicată – 214 acte intrate în operare. 

• asigurarea suportului legal în elaborarea referatelor și a dispozițiilor emise de primar, avizarea din 

punct de vedere juridic a dispozițiilor și a referatelor de aprobare a dispozițiilor emise de primar, a 
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proiectelor de hotărâre și a rapoartelor de specialitate ce stau la baza analizei și adoptării hotărârilor 

consiliului local. 

 Activitatea privitoare la soluționarea petițiilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare – 89 petiții. 

 Consiliere şi verificare juridică a documentelor: 

        Biroul Juridic a fost solicitat să clarifice diverse neclarităţi ridicate de celelalte compartimente ale 

instituţiei, fiind din acest punct de vedere un centralizator al problemelor existente.  

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 pe rolul instanțelor de judecată a fost înregistrat un număr de  180 

dosare. 

Pentru anul 2022, obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin îmbogățirea 

cunoștințelor, perfecționare și o mai bună adaptare la schimbările legislative. Se va urmări în continuare 

prezentarea competentă în fața instanțelor de judecată și asigurarea reprezentării instituției la toate 

procesele. În ceea ce privește realizarea obiectivelor derivate din activitatea de reprezentare în instanță prin 

apărarea intereselor instituției rezultă că reprezentarea în instanță a fost realizată corect, temeinic, cu 

responsabilitate, elaborându-se soluții juridice la termenele stabilite de instanță, depunându-se diligențe  

pentru câștigarea cauzelor prin redactarea de acțiuni, întâmpinări, note de ședință, concluzii, etc. Toate 

lucrările au fost elaborate în termen. 

      Resursele utilizate pentru activitățile desfășurate – bugetul local: taxă judiciară de timbru, onorariu 

executor, onorariu avocat, cheltuieli de judecată, cauțiuni, taxă OCPI. Costurile totale de funcționare ale 

Biroului juridic în anul 2021 au fost conform bugetului aprobat. 

 

10.2. Compartiment Relații Consiliu local: 

 

      Activitatea Compartimentului Relații Consiliul Local s-a realizat, în anul 2021 la dezideratele instituției 

în ceea ce privește consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord 

cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public 

      Cu privire la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi:   

• preluarea materialelor de la structurile de specialitate de la nivelul Primăriei Municipiului 

Săcele;  

• verificarea îndeplinirii condițiilor legale de procedură privind inițierea și promovarea proiectelor 

de hotărâri (existență notelor de fundamentare, referatelor de aprobare, rapoartelor de 

specialitate, documentației aferente, etc.); 

•  redactarea ordinii de zi și a invitației  nominale/generale; 

•  invitarea terţelor persoane interesate, dacă este cazul;  

•  pregătirea dosarelor de ședință și transmiterea în format electronic a materialelor;  
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•  participarea la şedinţele comisiilor de specialitate;  

•  remiterea materialelor respinse pe comisii cu adrese de înaintare sau solicitarea completării 

acestora de către serviciile de specialitate;  

•  pregătirea materialelor care au fost avizate favorabil în vederea prezentării în plenul Consiliului 

Local;  

• realizarea corespondenţei cu terţele persoane care au depus solicitări ce se pot rezolva la nivel 

de comisie, aducându-le la cunoştinţă modul de rezolvare; 

• punerea la dispoziţie a legislaţiei în baza căreia au fost promovate materialele care sunt supuse 

spre avizare. 

 În ceea ce priveşte şedinţele în plen ale Consiliului Local, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, 

Consiliul Local al Municipiului Săcele s-a întrunit în perioada ianuarie – decembrie 2021, în 21 de ședințe, 

după cum urmează: 

• 8 ședințe extraordinare convocate de îndată și  

• 12 şedinţe ordinare, 

• 1 ședința extraordinară. 

 Cu ocazia acestor ședințe,  au fost adoptate un număr de 339 de hotărâri ale Consiliulii Local, a 

căror evidenţă se ține într-un registru special la nivelul Compartimentului Relații Consiliul Local. 

 În urma exercitării controlului de legalitate, Instituţia Prefectului Județului Brașov a dat viză de 

legalitate pentru toate cele 339 de hotărâri.  

În legătură cu şedinţele în plen ale Consiliului Local, Compartimentul Relații Consiliul Local a 

desfăşurat următoarele activităţi:  

• întocmirea proiectului ordinii de zi a şedinţei, a invitației nominale și generale şi a 

convocatorului;  

• invitarea întocmitorilor și a persoanelor interesate  la şedinţa în plen;  

• participarea la şedinţele în plen ale Consiliului Local;   

• redactarea hotărârilor adoptate (cu eventuale amendamente propuse) şi redactarea proceselor 

verbale de şedinţă; 

• aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor prin afişare la sediul Primăriei și postarea pe pagina 

oficială a instituției www.municipiulsacele.ro;  

• întocmirea lunară a pontajului consilierilor pentru şedinţele în plen ale Consiliului Local şi 

pentru şedinţele pe comisii de specialitate, care se comunică, în vederea efectuării demersurilor 

necesare plăţii indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilieri, Serviciului  Financiar Contabilitate  

Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.P; 

• arhivarea, în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate a hotărârilor Consiliului Local 

însoțite de documentele care au fost dezbătute în şedinţe. 
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Potrivit prevederilor art. 197 şi art. 200 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, au fost comunicate Instituţiei Prefectului Județului Brașov şi 

Primarul Municipiului Săcele, hotărârile adoptate, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data 

adoptării acestora. Hotărârile se comunică şi se înaintează autorităţilor, structurilor de specialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Săcele şi persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data comunicării 

oficiale către Instituţia Prefectului Județului  Brașov. 

La nivelul Compartimentului Relații Consiliul Local s-a ţinut evidenţa Declaraţiilor de avere și  

interese ale consilierilor aleşi, s-a răspuns solicitărilor primite de la cetățeni privind hotărârile Consiliului 

Local și s-au rezolvat petiții, cereri, sesizări, potrivit comptențelor, procesându-se un număr de 384 de 

documente.  

În ceea ce priveşte Dispoziţiile Primarului Municipiului Săcele, au fost efectuate următoarele 

activităţi: 

•  preluarea dispoziţiilor;  

•  înscrierea dispoziţiilor în registrul special, în baza numărului şi a datei emiterii, astfel în 

perioada ianuarie – decembrie 2021, Primarul Municipiului Săcele a emis un număr de 1.740 de 

dispoziţii. În conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispoziţiile emise au fost comunicate 

Instituţiei Prefectului Jud. Brașov.  

 Activitatea Compartimentului Relații Consiliul Local s-a raliat, în anul 2021 la dezideratele 

înstituției în ceea ce privește consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru 

în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public. 

10.3.Compartiment Arhivă: 

 

Activitatile desfasurate in aceasta perioada au fost urmatoarele: 

• Punerea la dispoziția compartimentelor din aparatul de specialitate, care au solicitat documente din 

arhiva, spre consultare; 

• S-au intocmit inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozitul arhiva; 

• Verificarea, preluarea, pe bază de inventar și ordonarea în arhivă, a dosarelor constituite de către 

compartimentele creatoare; 

• Analizarea dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru 

eliminare ca fiind nefolositoare;  

• Întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrarii de selecționare de către Arhivele 

Naționale în vederea eliminarii dosarelor cu termen de păstrare expirat din cadrul Compartimentelor 

Impozite și Taxe Locale, Evidența Populației si Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare; 



Page 118 of 118 

 

• Propunerea de noi măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare 

a arhivei; 

• Reorganizarea depozitului de arhivă în urma renovării; 

• Distrugerea în cadrul organizației, prin tocare a unitatilor arhivistice cuprinse in lucrarile de 

selectionare avizate de catre Arhivele Nationale; 

• Organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

Arhivelor Naţionale, menţinerea ordinii şi asigurarea curăţeniei în depozitul de arhivă; 

• Raspunderea la toate solicitarile adresate catre compartimentul arhiva, in vederea solutionarii 

situatiilor. 

 

 

 

PRIMAR 

VIRGIL POPA 

 

 

 

 

   


