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PRIVIND ST AREA ECONOMICA, SOCIALA ~I DE MEDIU A COMUNEI 

TEACA TN ANUL 2020 

In conformitate cu prevederile art. 155 alin(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare, o sa prezint starea 
economica, sociala ~i de mediu a comunei noastre pentru anul 2020. 

In calitate de primar al comunei Teaca am continuat sa due la tndeplinire la 
modul eel mai serios responsabilitatile ce imi revin, rezolvand 'in mare parte nevoile ~i 

urgentele locale prin eforturi sustinute pentru a realiza cat mai multe dintre obiectivele 
propuse. 

Activitatea executivului ~i a Consiliului Local s-a desra~urat pe baza unei 

tematici 111 conformitate cu atributiile conferite de legea organica, avand 111 vedere ~i 
propunerile facute de consilieri, locuitorii comunei precum ~i de personalul din aparatul de 
special itate. 

Conform prevederilor legale, principala forma de lucru a consiliului local este 

~edinta ~i ca urmare, acesta s-a tntrunit 111 J 2 ~edinte ordinare, 4 extraordinare, fiind adoptate 
un numar de 72 hotarari care au vizat 111 principal urmatoarele aspecte: 

-bugetul propriu ~i rectificarile acestuia pe parcursul anului 2020; 
-stabilirea impozitelor ~i taxelor locale 111 conformitate cu prevederile Codului 

fiscal; 
-aprobarea indicatorilor tehnico-economici ~i implementarii unor proiecte de 

interes local; 
- alocarea de sprijin financiar 

Proiectele de hotarari au fast bine fundamentate, iar hotararile adoptate au fost 
transmise 111 termen legal lnstitutiei Prefectului, obtinand viza de legalitate ceea ce arata ca 
desfa~uram o activitate responsabila ~i legala. 

ln exercitarea atributiilor ce-mi revin ca primar am emis un numar de 298 
dispozitii privind activitatea economica ~i sociala care au vizat aspecte ca: 



- salarizarea personalului 
-acordarea, suspendarea sau incetarea aj utorului social 
- acordarea,suspendarea sau modificarea alocatiilor complementare 

Preocuparea principala a primarului, a 1ntregului aparnt de specialitate din cadrul 
Primariei comunei Teaca, a Consiliului Local Teaca 'i'n anul 2020, a fost gospodarirea 
eficienta a comunei, a bugetului local ~i nu 1n ultimul rand, bunastarea cetatenilor din Teaca, 
vizand: 
- dezvoltarea infrastructurii comunei Teaca, atragerea de fonduri nerambursabile 111 vederea 
realizarii obiectivelor prevazute in ,,Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Teaca"; 
- repararea ~i 1ntret inerea drumurilor din comuna, in limita bugetului local; 
- asigurarea transparentei 111 ceea ce prive~te chel tuirea banilor publici ~i a actiunilor 
intreprinse de administratia publica; 
- eficientizarea serviciilor aparatului primariei prin asigurarea conditiilor ~i a climatului 
optim de lucru 111 cadrul Primariei Teaca, cat ~i 111 relatiile cu cetatenii , beneficiarii directi 
ai acestor servicii ; 

-masuri specifice pandemiei COVID- 19, de prevenire ~i control al infectiilor, avand in 
vedere specificul activitatii desfa~urate potrivit actelor normative 111 domeniu. 

Pot arata aici ca cea mai mare parte dintre cele propuse s-au realizat. Fae mentiunea 
ca s-au avut in atentie toate domeniile viet ii sociale din comuna, scopul principal fiind 
ridicarea, atat cat ne-a stat in putinta, a nivelului de trai material ~i spiritual al locuitorilor 
comunei Teaca. 

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

ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCJARA 
BUGETUL LOCAL al Cornunei Teaca a fost aprobat in data de 19.02.2020 prin HCL 

nr. 15, cu venituri totale in suma de 59.230 mii lei si cheltuieli in valoare de 60.265 mii le i 
In cursul anului 2020 au avut loc rectificari bugetare , astfel incat la sfar~itul anului 

2020 am avut un numar de 5 bugete de venituri si cheltuieli aprobate, bugetul definitiv al 
comunei Teaca fiind aprobat la data de I 0.12.2020 prin HCL nr. 65, cu venituri totale de 
60.285,5 mii lei si cheltuieli in suma de 6 l .320,5 mii lei 

ACTIVITATEA DE STARE CIVILA 
s-au 1nregistrat un nr. de 70 acte deces 
s-au oficiat un nr. de 17 casatorii 
s-au transcris un numar de 5 acte de stare civila 
s-au eliberat un numar de: -8 1 certificate de na~tere, 64 certificate de casatorie, 9 1 
certificate deces, 79 extrase de uz oficial , 18 adeverinte de stare civila 



- s-au operat un numar de 512 mentiuni pe actele de stare civila 

ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCJALA SI AUTORITATE TUTELARA . . 
- s-a 1ntocmit un numar de 39 dosare pentru 1ncalzirea locuintei, 26 dosare pentru ajutor 

social, 21 dosare pentrn tichete de gradinita, 66 dosare pentrn alocatii copii sau 

indernnizatii pentru cresterea copilului, 40 dosare de alocatii pentru sustinerea 

familiei, s-au fa.cut 4 angajari de asistenti personali, 8 1ncetari de contracte de munca, 

24 dosare de acordare indemnizatii, 11 1ncetari ale indemnizatiei ~i s-au 1ntocmit 

anchete sociale la cererea persoanelor fizice sau j uridice. 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI AGRICOL, URBANM, CADASTRU 
- s-a emis un numar de 259 certificate de urbanism, 219 autorizatii de construire 

- s-a 1ntocmit un numar de I l procese verbale de punere 111 posesie, 4 procese verbale 

de constatare de paguba, 18 dosare pentru modificarea titlurilor de proprietate, 32 

certificate de edificare a constructiilor 

- s-au inregistrat un numar de 25 contracte de arenda ~i 24 oferte de vanzare teren 

extravilan 

- s-a eliberat un numar de 1800 adeverinte APIA, 48 atestate de producator ~i 50 

carnete de comercializare 

- s-au efectuat un numar de 344 modificari in registrul agricol 

la solicitarea cetatenilor pentru intabulari de imobile s-au facut masuratori in teren 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CULTURA, TURISM, 
REGISTRA TURA ~I RELATII PUBLICE 

- s-a inregistrat tm nu mar de 10077 documente in registrul de intrare a documentelor 

atat in format electronic cat ~i pe suport de hartie s-a gestionat ~i completat registrul 

cu eviclenta expeclierii corespondentei, in care in anul 2020 s-a 1nregistrat un numar 

de 1876 documente expediate 

- s-a gestionat ~i completat registrul cazurilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti 

- s-au inregistrat intr-un registru special, sesizarile ~i reclamatiile adresate Primariei, 

respectiv Consiliului local ~i s-a urmarit rezolvarea acestora 111 termen legal 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

- Compartimentul asigura solutionarea cererilor formulate in baza Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la inforrnatiile de interes public. in anul 2020 au fost 

1nregistrate un numar de 16 cereri primite de la cetateni fersoane fizice sau de la 

persoane juridice, care au fost solutionate in termenul prevazut de lege cu sprijinul 

compartimentelor de specialitate din institupe. 



Compartimentul a realizat procedurile necesare pentru asigurarea transparentei 
decizionale 111 cadrnl administratiei publice locale, conform prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala 111 administratia publica, republicata pentru 
un numar de 13 acte normative . 
Compartimentul a dispus organizarea Monitorului Oficial Local 111 strnctura paginii de 
internet a institutiei, www.primariateaca.ro, ca eticheta distincta, 111 prima pagina a 
meniului, precum ~i publicarea actelor administrative 111 forma "pelf' 111 vederea 
asigurarii accesului liber la orice act normativ sau document de interes general care 
priveste sau rezulta din activitatea autoritatii publice locale. 

Pentru a asigura informarea cu privire la activitatea institutiei, rubricile destinate 
informatiilor de interes public de pe site-ul institutiei precum ~i celelalte sectiuni au fost 
permanent actualizate pentru a raspunde necesitatilor de infonnare permanenta a 
cetatenilor privind activitatea primarului ~i a Consiliului Local. 

ACTIVITATEA S.V.S.U. TEACA 
-s-au 1nregistrat44 de evenimente/ interventii, din care :un incendiu la un cazan de tuica, 
6 incendii de vegetatie uscata, alte actiuni de curatari de fantani, scos apa din beciuri, 35 
de toaletari ~i taieri de copaci, 2 accidente de circulatie ~i transport apa la unitatile ~colare 
din Ocnita si Archiud. 

' ' 

Va mulp.nnesc pentru sprij inul pe care mi l-ati acordat 111 anul 2020 ~i sper sa fiti alaturi de 
mine pentru ca astfel sa putem finaliza proiectele aflate 111 curs de derulare precum ~i 
materializarea celor viitoare. 


