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ROMANIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA TEACA 

P R I M A R 

 

 R A P O R T 

          

PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,SOCIALA ȘI DE MEDIU A COMUNEI TEACA 

 IN ANUL 2017 

 

 

 

                 In conformitate cu prevederile art.63 alin(3) lit.a din Legea nr.215/2001 privind  

administrația  publica locala,republicată,cu modificările și completările ulterioare, o să prezint 

starea economică,socială și de mediu a comunei  noastre pentru anul 2017. 

                 In calitate de primar  al comunei Teaca am continuat să duc la indeplinire  la modul cel 

mai serios responsabilitațile ce îmi revin, rezolvand in mare parte nevoile și urgențele locale prin 

eforturi susținute pentru a realiza  cat mai multe dintre obiectivele propuse. 

                   Activitatea executivului și a Consiliului Local s-a desfășurat pe baza unei tematici in 

conformitate cu  atribuțiile conferite de legea organică, avand în vedere și propunerile făcute de 

consilieri,locuitorii comunei precum și de personalul din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Teaca. 

               Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a consiliului local este ședința și 

ca urmare, acesta s-a întrunit în     11  ședinte ordinare ,   5  extraordinare, fiind adoptate un număr 

de  99  hotărari care au vizat in principal următoarele aspecte: 

-Bugetul propriu și rectificările acestuia pe parcursul anului 2017; 

 -Stabilirea impozitelor și taxelor locale in conformitate cu prevederile Codului fiscal; 

               -Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  și implementării unor  proiecte de interes 

local; 

               - Alocarea de sprijin financiar 

                Proiectele de hotarari au fost bine fundamentate, iar hotărarile adoptate au fost transmise 

în termen legal Instituției Prefectului, obținand  viza de legalitate ceea ce arată că desfășurăm  o 

activitate responsabilă și legală. 
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                In  exercitarea atribuțiilor ce-mi revin ca primar am emis un număr de  478  dispoziții  

privind activitatea economică și socială care au vizat  aspecte ca: 

                 - salarizarea personalului 

                -acordarea,suspendarea sau incetarea ajutorului social 

                - acordarea,suspendarea sau modificarea alocațiilor complementare 

              Preocuparea principală a primarului, a întregului aparat de specialitate din cadrul 

Primăriei comunei Teaca, a Consiliului Local Teaca în anul 2017, a fost gospodărirea eficientă a 

comunei, a bugetului local şi nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Teaca, vizând: 

- dezvoltarea infrastructurii comunei Teaca, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea 

realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Teaca”; 

- repararea şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; 

- asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de 

administraţia publică; 

- eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de 

lucru în cadrul Primăriei Teaca, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; 

             Pot  arăta aici că cea mai mare parte dintre cele propuse s-au realizat. Fac menţiunea că s-

au avut în atenţie toate domeniile vieţii sociale din comună, scopul principal fiind ridicarea, atât cât 

ne-a stat în putinţă, a nivelului de trai material şi spiritual al locuitorilor comunei Teaca. 

                In continuare prezint principalele aspecte la nivel local pe domenii de activitate: 

          

          ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ  SOCIALĂ 

          BUGETUL LOCAL al Comunei Teaca a fost aprobat in data de 27.03.2017 prin HCL nr.26, 

cu venituri totale in suma de 10.171 mii lei si cheltuieli in valoare de 10.292 mii lei 

         In cursul anului 2017 au avut loc rectificări bugetare , astfel incat la sfarsitul anului 2017 am 

avut un număr de 8 bugete de venituri si cheltuieli aprobate , bugetul definitiv al comunei Teaca 

fiind aprobat la data de 20.12.2017 prin HCL nr. 90, cu venituri totale de 14.812,6 mii lei si 

cheltuieli in suma de 14.933,6 mii lei 
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BUGET LOCAL 

 

 Venituri totale în sumă de 13.812.507 lei, la un plan de 14.504.000 lei procent de 

încasare de 95% 

Impozit pe venit, ( 03.02) încasat în sumă de 10551 lei , la un plan de 21.000 lei , procent 

de încasare 50 % 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ( 04.02 ) încasate în sumă de 1.549.830 lei  , 

la un plan de 1.526.000 , procent de încasare de 101 % 

 

Impozitul pe teren şi clădiri persoane fizice şi juridice (07.02)  încasat în sumă  de 661.281 

lei, la un plan de 941.000  lei, procent de încasare 70 % 

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice  (16.02) încasat în sumă de 

198.525 lei , la un plan de 239.000, procent de încasare de 83 % 

Alte impozite şi taxe (18.02) încasat în sumă de 17.794 lei, la un plan de 38.000, procent de 

încasare de 47%. 

Venituri din concesiuni şi închirieri (30.02) încasat în sumă de 381.180 lei, la un plan de 

378.000, procent de încasare 101% 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi (33.02) încasat în sumă de 139.579, la un plan 

de 175.000, procent de încasare de 80 %. 

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 555 lei. 

Venituri din amenzi (35.02) încasat în  sumă de 97.412 lei , la un plan de 98.000 lei procent 

100% 

Alte venituri 36.02 ( taxa cămine cultural 16.216, taxa sala nunti 16.595, taxa capela 1148, 

taxa piata 8485  si venituri din administrarea pădurilor 200.000 lei  ) încasate in suma de 242.444. 

Subvenții de la bugetul de stat in suma de 308.720 din care  

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 11.720 lei 

- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unitatilor medico - sociale 297.000 lei. 

Sume încasate pentru proiectele europene in valoare de 3.771.103 

 

 

Cheltuieli totale in suma de 12.189.031  

 

 A)  - cheltuieli de personal in suma de 5.622.019 LEI,   astfel 

 - Autoritati executive  980.650  lei 

 - Pompieri 67.442 lei 

 - Invatamint 3.960.755 lei 

 - Biblioteca 41.380 lei 

 - Asistenta sociala 528.249 lei 

 - Turism 43.543 lei  
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B)– cheltuieli materiale in suma de 1.901.782 lei,  astfel: 

 

 - Autoritati executive 394.287  lei 

 - Protecție civila 11.970 lei 

 - Invatamint 501.324 lei 

 - Bibiloteca, cămine sport si zilele comunei 95.584  lei 

 - Spitale 237.400 

 - Iluminat public, alte cheltuieli 307.495 lei 

 - Protecția mediului  287.644 lei 

 - pietruire străzi 66.078 

 

C)– transferuri in suma de   din care 581.427 lei 

 

 Transfer către Unitatea Medico Sociala Teaca in suma de 517.000 lei 

 Pentru plata persoanelor asistate  in instituțiile de asistenta sociala de la Beclean si Nușeni 

s-au plătit 64.427 lei 

 

D)– ajutoare sociale in suma de 692.435 lei din care : 

 

 Indemnizații persoane cu handicap 583.967  lei  

 Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne in suma de 50.406 lei  

 Ajutoare de urgenta 1.500 lei 

 Tichete pentru grădinița 16.550 lei 

 Sume alocate copiilor cu CES 40.012 lei 

 

E)– alte cheltuieli in suma de 125.000 lei 

 Burse elevi 40.000 lei 

 Casa parohiala Biserica Ortodoxa Teaca 70.000 lei 

 Sustinerea cultelor 15.000 

 

F)- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2.126.940 lei 

 Centru de Informare Turistica 232.575 lei 

 Drumuri agricole 1.634.373 

 Drumuri de interes local 252.402 

 Proiect IMPACT TEACA 7.590 lei 

 

G)– active nefinanciare in suma de 1.139.864 lei 

 Piața Teaca  128.701 lei 

 Alimentare cu gaz in Ocnița 91.306 lei 

 Școala Ocnița 39.270 

 Cămin Ocnița 380.348 

 Reabilitare spital Teaca 80.325 

 Capela Ocnița 419.914 
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H) sume recuperate de la Casa de Sanatate  

 

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII- UNITATI SUBORDONATE LICEUL CR 

VIVU TEACA SI UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA 

 Venituri totale in suma de 805.284 lei din care : 

  

 Venituri UMS Teaca în sumă de 742.190 din care  contribuţia de întreţinere a persoanelor 

asistate în sumă de 214.842 lei, transferuri în sumă de 517.000 lei şi 10.384 lei venituri 

proprii  

 

 Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 63.094 lei din care  contribuţia elevilor şi 

studenţilor în sumă de 49.803 lei şi venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 11691 

lei   şi venituri din donaţii în sumă de 1600 lei 

 

Cheltuieli totale in suma  de 773.192 lei din care : 

 

 Cheltuieli UMS Teaca in suma de 732.939  lei din care cheltuieli de personal 569.446 lei 

cheltuili cu bunuri si servicii  163.493 lei  

 Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca  in suma de 40.253 lei   

 

CONTURI IN TREZORIE –  in suma de 1.816.475 care se defalca astfel : 

 

 47 lei din anii anteriori 

 41.142 lei din care  40951 care reprezintă garanții de participare la licitații primăria 

Teaca si 191 garanție chirie UMS Teaca 

 Excedentul bugetului local in suma de 1.713.074 lei din care 161.023,1 excedent 

primărie , 1.431089,85  sume din fonduri europene pentru cele doua proiecte de 

drumuri si 120.961,05 sume pentru proiectul Impact Teaca 

 Excedentul Unitarii Medico - Sociale Teaca in suma de 10.741 lei  

 Excedentul Liceului CR Vivu Teaca in valoare de 51.471 lei. 

 

TAXE SI IMPOZITE LOCALE  

                                       

 -s-au eliberat un număr de  4.780 chitante , 268 certificate  fiscale, s-au înregistrat un 

număr de  288  mijloace de transport 

 S-au intocmit un număr de 9 dosare de popriri ; 

 

ACTIVITATEA DE STARE  CIVILĂ   

- S-au înregistrat un nr. de  52 acte deces. 

- S-a oficiat un nr. de 22 căsătorii. 

- S-a  transcris un număr  de 8 acte  de stare civilă 

-  S-a eliberat un număr de: -62 certificate de naștere, 42 certificate de căsătorie, 65 

certificate deces, 21 extrase de uz oficial, 14 adeverinte de stare civilă 

- S-au operat un număr de 238 mențiuni pe actele de stare civilă 
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      Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2017 şi sper să fiţi alături 

de mine pentru ca astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare precum şi 

materializarea celor viitoare. 

 

 

    ACTIVITATEA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI AUTORITATE TUTELARĂ                                             

- s-a întocmit un număr de 207 dosare pentru încălzirea locuintei, 49 dosare pentru ajutor 

social,32 dosare pentru tichete de grădiniță, 44 dosare pentru alocații copii, 21 dosare de  

- alocații pentru  susținerea familiei, s-au făcut 13 angajari de asistenți personali, 4 încetari 

de contracte de muncă, 17 dosare de acordare indemnizații, 17 dosare de încetare a 

indemnizației și s-au întocmit anchete sociale la cererea persoanelor fizice sau juridice. 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI AGRICOL CADASTRU 

- s-a emis un număr de 100 certificate de urbanism, 91 autorizatii de construire 

- s-a întocmit un număr de  10 procese verbale de punere în posesie, 5 procese verbale de 

constatare de  pagubă , 16 dosare pentru modificarea titlurilor de proprietate, 62 certificate 

de edificare a construcțiilor 

- s-au înregistrat un număr de 34 contracte de arenda și 16 oferte de vanzare teren extravilan  

- s-a eliberat un număr de 2941 adeverinte APIA, 405 atestate de producător și 80 carnete de 

comercializare 

- s-au efectuat un număr de 269 modificări în registrul agricol  

- la solicitarea cetățenilor pentru intabulări de imobile  s-au făcut măsurători în teren 

ACTIVITATEA DE REGISTRATURĂ ȘI RELATII PUBLICE 

- s-a înregistrat un număr de 11353 documente în registrul  de intrare a documentelor atat în 

format electronic cat și pe suport de hartie 

- s-a inregistrat și expediat  un număr de 1380   documente de corespondentă 

- s-a gestionat și completat registrul  cazurilor aflate pe rolul Instanțelor Judecătoresti  

- s-au efectuat servicii de multiplicare a actelor 

- s-a înregistrat corespondenta și s-a urmărit rezolvarea solicitărilor în termene legale 

ACTIVITATEA   S.V.S.U. TEACA 

- s-au înregistrat  35  interventii,  din care: 9  incendii la locuinţe, 13  incendii de vegetaţie 

uscată,   6 acţiuni de tăieri  și toaletări de copaci, 7  accidente de circulatie și transport de 

apă la unitățile scolare din Ocnita și Archiud 
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