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Raportul anual al Primarului Comunei Gepiu 
privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei pentru anul 2019 

 
  
 

În baza prevederilor art. 155, alin. 3 OUG 57/2019 privind Codul administrativ  şi al 
Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public, subsemnatul Purge 
Ioan, am întocmit în calitate de primar al comunei Gepiu, judeţul Bihor în primul trimestru 
raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei în perioada 
ianuarie-decembrie 2019, raport  ce cuprinde lucrările efectuate în această perioadă şi care 
s-au încadrat în limitele posibilităţilor financiare ale bugetului Consiliului Local, precum şi 
lucrări în curs de realizare. 

Raportul pe care-l prezint astăzi reprezintă în mod concret activitatea mea ca 
autoritate executivă, astfel: 
 

Activitatea mea ca primar s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu 
interesele generale ale Comunei Gepiu, pe baza atribuţiilor prevăzute în lege, respectând 
principiul transparenţei decizionale. 

Acest raport este o radiografie mai degrabă statistică a activităţii administraţiei publice a 
comunei în anul care a trecut, o prezentare a demersurilor pentru eficientizarea şi diversificarea 
activităţii administrative şi oferirea unor servicii de calitate — sau complementare cetăţenilor 
comunei Gepiu. 

Raportul annual de activitate reprezintă un instrument prin care cetăţenii comunei sunt 
informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării sarcinilor publice, în contextul preocupării pentru o 
reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. 
 
 
 
INVESTIŢII ŞI REALIZĂRI 
  

Strategia locală de dezvoltare a comunei Gepiu pentru perioada 2015-2020 aprobata in 
sedita de consiliu local, prevede soluţionarea problematicilor cu caracter social, educaţional, 
cultural, de sănătate etc, urmărindu-se o mai bună valorificare a resurselor locale, 
crearea/reabilitarea infrastructurii şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect 
faţă de mediul înconjurător. 

Investiţiile majore ale comunei Gepiu, în anul 2019 au urmat celor din 2018 şi anii 
anteriori în sensul că s-a dorit şi continuat investiţiile în infrastructură. 

In anul 2019 în măsura  fondurilor bugetare alocate Comuna Gepiu s-au finalizat 
proiectele de investitii prin programul PNDL ”Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gepiu” si 
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”Construire centru de permanenta medicala in loclitatea Gepiu, jud. Bihor” urmand a fi finalizata 
in anul 2020 ”Construire centru medical in localitatea Bicaci, jud. Bihor”  

 
A fost  reînnoita autorizaţia anuală vizând monitorizarea calitatii apei prin contract cu 

Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană Bihor . 
S-a reînnoit de către Agenţia Naţională „Apele Române”, Direcţia „Ape Crişuri”, 

autorizaţia anuală de gospodărire a apei , precum si Abonamentul de utilizare/exploatare a 
Resurselor de apa, privind prestarea de contribuţii specifice de gospodarire a apelor,intocmit 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.107/2002 modif.prin O.U.G. 73/2005 şi completat cu legea 
400/2005,HG 522/2009. 

S-a continuat seria de analize a apei de băut pentru a nu se depăşi, parametrilor chimici de 
arsen şi nitrati  analize făcute  de DSP-BIHOR ; au fost luate in continuare  măsuri de remediere 
prin clorinare şi dezinsectie bazine-foraje apă comună. In urma măsurilor care s-au luat s-a 
constatat reducerea conţinutului de nitrati şi arsen din apa de băut , dar monitorizarea acestora 
continuă . 

S-au  remediat toate avariile apărute în cursul anului la reţeaua de apă a comunei şi au fost 
soluţionate cererile cetăţenilor cu privire la branşarea la reţea. 

Am continuat  lucrările de modernizare la sistemul de iluminat public, prin SC Elesal SRL 
Salonta  înlocuindu-se corpurile cu un consum mare de energie cu altele cu un consum mai mic, 
astfel reducându-se consumul de energie la iluminatul public al comunei. Am efectuat şi lucrări 
de reparaţii la sistem public de iluminat când situatia a impus-o. 

Am efectuat cu o ritmicitate necesară pietruirea străzilor comunei şi a drumurilor de acces 
ale cetăţenilor la terenurile arabile cu mijloacele agricole (tractoare, combine, semănători etc), 
evitându-se astfel ieşirea la drumul national cu aceste utilaje, dat fiind interzicerea circulaţiei pe 
drumurile naţionale a utilajelor neînmatriculate. Lucrarea s-a efectuat prin SC Lemoni Com  SRL 
lucrări ce se vor realizate şi în cursul anului 2020.  

In cursul anului 2019 , in urma  cereri de finantare  prin care a fost aprobata  finantarea 
proiectului “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Gepiu , Judetul Bihor “ in cadrul 
PNDR SI INREGISTRATA LA SIBA – CE CRFIR – SATU –MARE cu nr. de inregistrare 
F0720RN00011660500197  prin Masura 0720   FEADR MASURA 7.2 – a fost realizata in 
procent de 90%, executia lucrarilor conform proiectului. In anul 2020 in urma vizitei pe teren a 
reprezentantilor AFIR SATU-MARE urmeaza a fi realizata receptia finala a lucrarii in prezenta 
celor care reprezinta institutiile abilitate pentru a participa la receptie. (ISC Bihor, CJ Bihor, 
diriginte de santier si executant)  

 
In cadrul programului PNDL prin OG 28/2016 au fost continuate lucrarile începute la 

sfârşitul anului 2017 pentru obiectivul de investiţii “Prima Infiinţare a reţelei de apă uzată ,sistem 
de canalizare şi staţie de epurare în Satele Gepiu şi Bicaci. Această investiţie va continua în limita 
alocărilor bugetare din  bugetul de stat şi cofinanţare buget local în anul 2020 si  a situatiilor de 
lucrari depuse de executant la MDRAP. 
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Totodată pentru proiectul  elaborat  în cadrul  Măsurii 7.2  “Modernizare si Extindere  
Grădiniţa Gepiu”, care a fost  aprobat la sfârşitul anului 2015, acesta fiind eligibil pentru 
finantare conform contractului de finantare  Nr.C0720EN00031560500601/17.10.2016 incheiat 
cu Agentia pentru finantarea investitiilor rurale , Centrul regional pentru finantarea investitiilor 
rurale 6 NV Satu Mare. Lucrarile de executie au continuat si in anul 2019 cu SC Tech Schematic 
SRL Salonta firma care  în urma procedurii de achizitie publică a  semnat contractul de execuție 
al acestei lucrări, urmand ca in anul 2020 sa se procedeze la proces-verbal de receptie a executiei 
lucrarii si totodata la procedura de achizitie a dotarilor conform proiectului. 

 
 La sfarsitul anul 2019 au fost semnate doua contracte de executie pt lucrarile 
”Modernizare strazi in Gepiu Colonie” si ”Modernizare strazi in localitatea Bicaci” prin 
programul PNDL II, lucrari ce vor fi demarate in cursul anului 2020 conform creditelor aprobate 
in bugetul de stat pentru acest program. 
 
 Prin masura 19 M7.6-0/2017 Etapa 2-National, contract de finantare nr. C 
0760CN00021760500404/09.07.2018 Comuna Gepiu, prin investitia ”Achizitie utilaje in comuna 
Gepiu, jud. Bihor” a achizitionat un buldoexcavator pe roti; lama de zapada Pronar, perie 
colectoare, vidanja tractata 5mc, acestea fiind utilizate pentru lucrarile necesare aflate pe raza 
comunei.  
 Prin contractual de finantare nr. C1920074X203260503112/31.08.2018, Masura 5/6 B 
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA a inceput implementarea proiectului ”Dotarea 
caminelor culturale in localitatea Gepiu si Bicaci, Comuna Gepiu, jud. Bihor”. Acest proiect va fi 
continuat si in anul 2020. 
 In anul 2019 a continuat implementarea programului national de inregistrare sistematica 
privind cadastru general al comunei Gepiu in colaborare cu OCPI Bihor. Prin acest proiect se 
urmareste inregistrarea in cartea funciara a dreptului de proprietate a cetatenilor comunei Gepiu. 
Acest lucru a fost posibil prin progamul national de cadastrare gratuita 2015-2023. 

S-a continuat implementarea sistemului de management al calitatii mediului în comuna 
Gepiu prin contractarea unei firme de prestari servicii pentru acordare consultant si asistenta in 
domeniu (PFA Rosu Adrian) , astfel a fost efectuat auditul de supraveghere de  către Certind 
Bucureşti./evaluare SMC-SMM. 

S-a obţinut recertificare CERTIND (acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare 
din Grecia – ESYD) - pentru următoarele tipuri de certificări: certificarea sistemelor de 
management al calităţii (conform standardului ISO 9001), certificarea sistemelor de management 
de mediu (conform standardului ISO 14001) 

Certificatului ISO 9001 cu nr.4241 C pentru Primaria Comunei Gepiu- Sistem de 
Management al Calitatii Serviciilor de Administratie Publica Locala  este vizat anual,iar in 
privinta serviciilor de administratie publică locală privind sistemul de management de mediu care 
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a fost certificat în anul 2011 prin certificatul nr.1894 M cu seria SR EN ISO 14001:2005/ISO 
14001:2004  este vizat deasemenea anual. 

 CERTIND este un organism de certificare independent ce desfăşoară activităţi în 
domeniul evaluării şi certificării sistemelor de management şi a conformităţii produselor. 

Serviciul de salubrizare a comunei a rămas concesionat  şi în anul 2019  de către 
Compania  SC Reosal Sa care îşi desfaşoară activitatea în comună  după un program stabilit. 

In cursul anului 2020 au rămas externalizate serviciile de  protectia mediului şi achizitii 
publice din cadrul instituţiei. 

 
 In cadrul Ordinii publice şi siguranţei naţionale, sunt montate  sisteme video de suprav 

eghere în patru locuri strategice în satul Gepiu  precum şi 5 statii UPS . Aceasta măsură, 
împreună cu lucrătorii  Postului de Poliţie din Gepiu , ajută la reducerea numărului de  infracţiuni 
pe raza comunei noatre.  

 Activitatea Serviciul Voluntar de Situaţii de Urgenţă este foarte complexă, începând cu 
prevenirea şi stingerea incendiilor, intervenţii în caz de situaţii de urgenţă precum în caz de 
inundaţii, incendii, intervenţii pe drumurile publice , activitate care urmează a fi îmbunătăţită pe 
parcursul anilor viitori prin personal instruit şi calificat în acest domeniu. 

  În domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă am fost instruit la nivel 
judeţean de către reprezentanţi ai Isu Bihor, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
privind sarcinile ce-mi revin în caz de inundaţii şi alte pericole pe teritoriul comunei. Din 
fondurile cu destinaţie specială s-au achiziţionat  uneltele şi dispozitivele prevăzute pentru 
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexelor Legii 307/2007 şi a 
Legii 481/2004. actualizate. 

În consecinţă, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii şi alte fenomene 
naturale) am luat măsuri pentru informarea corectă a cetăţenilor comunei a normelor ce trebuiesc 
respectate conform legislaţiei prin: afişarea la sediul primăriei şi în punctele comerciale. 

 
Am facilitat participarea angajaţilor primăriei la concursuri şi cursuri de perfecţionare 

continuă. 

SERVICIUL  FINANCIAR CONTABIL 

În cursul anului 2019, Serviciul financiar contabil a avut ca obiectiv îndeplinirea atribuţiilor 
specifice, după cum urmează: 

• a elaborat proiectul de buget local şi a asigurat în bune condiţii execuţia bugetară; 
• a fundamentat, în urma adreselor primite de la AJFP Bihor ,CJ Bihor, Hotarâri de Guvern, 

proiectele de modificare prin virări de credite sau rectificare a bugetului local; 
• a întocmit documentele pentru deschiderea creditelor bugetare şi repartizarea acestora; 
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• a condus şi organizat evidenţa sintetică şi analitică a veniturilor şi cheltulielilor comunei 
Gepiu; 

• a întocmit documentele de raportare corespunzătoare către Agenţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Bihor,Consiliul Judeţean Bihor,Instituţia Prefectului,Mdrap,Trezoreria Operativă 
Oradea, Casa Asigurărilor de Sănătate, Casa de Pensii, AJOFM etc; 

• a asigurat exercitarea controlului financiar preventiv pentru operaţiunile în atribuţiile 
ordonatorului principal de credite, privind execuţia bugetului local; 

• a analizat şi fundamentat, prin îndeplinirea condiţiilor legale, cererile de cheltuieli 
materiale şi servicii, cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital; 

• a efectuat plăţi pe baza documentelor justificative în conformitate cu dispoziţiile legale şi 
numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate; 

• a urmărit şi verificat derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi prestări servicii şi 
execuţie de lucrări; 

• a asigurat elaborarea balanţelor analitice şi sintetice precum şi a dărilor de seamă 
contabile la termenele legale; 

• a verificat dările de seamă contabile de la unităţile finanţate de la bugetul local (şcoala 
Gepiu); 

• a întocmit statele de plată salariale pentru demnitari,aparatul de specialitate al primarului, 
insoţitorilor pentru persoane cu handicap,  indemnizaţii consilieri locali; 

• a calculat concediile de odihnă, concediile medicale; 
• a întocmit şi transmis lunar situaţia privind plata salariilor la AJFP Bihor; 
• a primit,verificat şi înregistrat extrasele de cont şi execuţia de casă de la Trezoreria 

Oradea; 
• prin casierie a efectuat încasări de taxe, impozite şi amenzi în baza documentelor iniţiale 
şi transmise de compartimentele de specialitate; 

• a efectuat plăţi în numerar pentru cheltuieli gospodăreşti, deplasări, diverse acţiuni pe 
baza documentelor justificative; 

• a întocmit şi alte lucrări dispuse de Primar şi/sau rezultate în urma unor hotărâri ale 
Consiliului Local sau alte acte normative specifice; 

Impozite şi Taxe Locale 

În cursul anului 2019, compartimentul Impozite si taxe locale a avut ca obiectiv 
îndeplinirea atribuţiilor specifice, după cum urmează  

• Stabilirea şi impunerea impozitelor, taxelor locale datorate de către contribuabili persoane 
fizice şi juridice; 

• Gestionarea dosarelor de impunere clădiri, teren, mijloace de transport; 
• Întocmirea referatelor de scutire la impozite, taxe locale conform Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal; 
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• Întocmirea zilnică a certificatelor privind impozitele şi taxele locale pentru contribuabili 
persoane fizice şi juridice; 

• Întocmirea referatelor de compensări şi restituiri, conform O.G. 93/2003 privind Codul de 
procedura fiscală; 

• Verificarea datelor introduse în baza de date, semnarea şi expedierea dispoziţiilor de 
impunere pentru clădiri, teren şi mijloace de transport; 

• Verificarea modului de încasare, stabilire şi depunerea încasărilor; 
• Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile 
şi imobile ale contribuabililor persoane fizice, conform OG 92/2003 (Poliţie, Parchet, 
Judecătorie, Executori Judecătoreşti, Agenţia judeţeană a Finanţelor Publice, Primării, 
etc); 

• În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale, compartimentul lmpozite şi Taxe 
solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea 
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, notarilor publici, 
avocaţilor, executorilor judecătoreşti, organelor de poliţie, organelor vamale, serviciilor 
publice comunitare - regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori 
documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile; 

• Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constau în: introducerea procesului verbal 
în baza de date, emiterea şi transmiterea somaţiei către contribuabil; corespondenţa cu 
poliţia, contribuabilul privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al 
procesului verbal la solicitarea contribuabilului); 

• Operarea chitanţelor achitate la alte instituţii; restituiri şi compensări plăţi. 

Descrierea serviciilor curente oferite populaţiei: 

1. În urma cererilor depuse de contribuabili, în perioada de referinţă au fost eliberate un 
număr  de 319 certificate de atestare fiscală, persoanelor fizice şi juridice. 

2. În exercitarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, in cadrul serviciului impozite şi Taxe a 
procesat impuneri Ia plată, pe baza de declaraţii fiscale, şi scoateri din posesie, atât pentru 
persoane fizice cât şi juridice având în prezent un număr de 2351 roluri persoane fizice şi 
152 roluri persoane juridice. 

3. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Serviciul de lmpozite şi Taxe - 
compartiment persoane fizice, a soluţionat în anul fiscal 2019 un număr de 20 cereri 
scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. 

4. În conformitate cu atribuţiile de serviciu, în perioada ianuarie-decembrie 2019, Serviciul 
lmpozite şi Taxe a întocmit un număr de 633 adrese, prin care s-au solicitat şi comunicat 
informaţii de natură fiscală la diferite instituţii. 
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5. Urmărirea debitorilor la termenele de plată în vederea recuperării debitelor restante, în 
perioada de referinţă s-au emis un număr de 11 somaţii în cazul debitorilor, persoane 
juridice, şi 303 somaţii în cazul debitorilor persoane fizice. 

6. Au fost luate în evidenţă şi emise somaţii pentru un număr de 107 procese - verbale de 
constatare a contravenţiilor; 

7. Au fost procesate scoateri din evidenţa curentă pentru un număr de  23  procese-verbale; 
8. Au fost operate în baza de date procese-verbale transferate către alte primării, deoarece 

contravenienţii şi-au schimbat între timp domiciliul ; 
9. S-au întocmit adrese de restituire cuprinzând procese-verbale care nu au putut fi luate în 

debit deoarece nu corespundeau prevederilor legislative ; 
10. Au fost emise confirmări de primire şi adrese de luare în debit pentru procese-verbale 

debitate până la data de 31.12.2019. 

Totodată ca urmare a verificărilor pe teren au fost actualizate dosarele fiscale ale 
contribuabililor şi au fost soluţionate situaţiile neclare identificate pe teren. 

COMPARTIMENTUL AGRICOL  

Activităţile efectuate de către Compartimentul agricol anul 2019:  

La acest birou au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 1260 de lucrări din care: 

o Corespondenţă soluţionată persoane fizice — 774 adrese; 
o Corespondenţă soluţionată persoane juridice — 79 adrese; 
o Corespondenţă soluţionată judecătorii şi Tribunal, citaţii şi comunicări — 40adrese; 
o Corespondenţă Instituţia Prefectului Judeţului Bihor —  75 adrese; 
o Adrese interne — 292; 

Principala sarcină pe care o propun în legătură cu Biroul Registrul Agricol este aceea de a 
finaliza Registrului agricol in  programul informatic . 

Argumentele care stau la baza propunerii fiind următoarele: 

• Cadrul Legal existent "Legea 98 din 8 aprilie 2009" pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. 

• Registrul Agricol reprezintă o sursă de date pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor cât şi 
pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici din domeniul edilitar — urbanistic, sanitar, 
şcolar, statist 
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ACTIVITATEA JURIDICĂ 

1. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL GEPIU 

Pe parcursul anului 2019, în conformitate cu OUG 57/2019 şi cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Gepiu, s-a asigurat convocarea 
Consiliului local al comunei Gepiu pentru sedinţele de consiliu, întocmindu-se ordinea de zi cu 
problemele supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului local. 

Astfel, în cursul anului 2019 au fost adoptate 77 Hotărâri de Consiliu, fiind organizate un 
total de 8  de şedinţe. 

S-au întocmit şi pus la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea 
rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi. 

S-au întocmit procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu care au fost prezentate spre 
aprobare plenului consiliului local. 

S-a întocmit graficul şi s-a ţinut evidenţa prezenţei consilierilor în cadrul comisiilor de 
specialitate şi în şedinţele de consiliu; s-a întocmit fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe. 

A fost asigurată aducerea la cunoştinţa publică, prin afişarea la sediul Consiliului local, a 
tuturor proiectelor de hotărâre de interes public. 

Au fost redactate hotărârile Consiliului local şi s-a ţinut evidenţa acestora într-un registru 
special. 

Hotărârile Consiliului Local Gepiu au fost comunicate prefectului, pentru exercitarea 
controlului de legalitatate, conform OUG 57/2019 privind codul administrativ. 

Au fost distribuite către compartimentele funcţionale, precum şi către persoanele juridice 
sau fizice interesate, hotărârile Consiliului local. 

S-a asigurat aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter 
normativ. 
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2.DISPOZIŢIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GEPIU CONFORM ART. 196 din 
OUG 57/2019. 

S-a ţinut evidenţa dispoziţiilor primarului, într-un registru special. Astfel, în cursul anului 
2017 au fost înregistrate 182 dispoziţii ale Primarului. Au fost comunicate prefectului, pentru 
exercitarea controlului de legalitate, conform OUG 57/2019. 

Totodată, dispoziţiile au fost comunicate compartimentelor funcţionale, precum şi 
persoanelor interesate. 

3. SESIZAREA PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

S-a procedat la verificarea, întocmirea şi eliberarea sesizărilor pentru deschiderea 
procedurii notariale (anexa 24), eliberându-se la nivelul anului 2019 un număr de 2 anexe, 
evidenţa acestora ţinându-se într-un registru special constituit, conform art. 68 din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare Legea nr. 36/1995, şi ale art. 75 din regulamentul prevăzut la pct. 275. 

4. AVIZARE DOCUMENTAŢII URBANISM 

În cursul anului 2019 s-a procedat la verificarea şi avizarea unui număr de  20 certificate 
de urbanism/ 0 prelungiri la certificate de urbanism, 13 autorizaţii de construire/ demolare/ 
prelungiri la autorizaţiile de construire. 

Asistenţa tehnică acordată Compartimentului Juridic 

Această activitate a constat în furnizarea de informaţii tehnice pentru note scrise cât şi 
formularea de obiecţiuni la Expertizele tehnice de specialitate, acolo unde a fost cazul, pentru 
soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Primăria comunei Gepiu 
este parte. Acest lucru a fost făcut de către Cabinet Avocat Hălmăgean Mihaela cu care avem şi 
contract prestari servicii. Acesta reprezentând comuna şi în cauzele din  instanţă. 

Soluţionarea corespondenţei pe probleme de cadastru, litigii, diferite solicitări. 

 

SERVICIUL URBANISM 

Pe parcursul anului 2019 Serviciul Urbanism a desfăşurat următoarea activitate: 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE TOTAL 

1 Documente înregistrate la Birou Arhitect Şef 51 

2 Certificate urbanism emise si eliberate 42 

3 Autorizatii construire emise si eliberate 13 

4 Cereri pentru prelungirea certificatelor de urbanism/autorizatiilor de construire 0 

5 Prelungiri certificate urbanism/autorizatii construire emise si eliberate 0 

6 Cereri pentru aprobare P.U.D, P.U.Z 0 

7 
Documentatii de urbanism (P.U.D, P.U.Z) aprobate prin hotarari ale Consiliului 
Local 

0 

   

Verificarea respectarii autorizatiilor de construire precum si intocmirea proceselor verbale la 
terminarea lucrarilor: recepţiia lucrărilor, incasări in urma receptionarii, regularizării, incasare de 
majorări şi sume pentru prelungire A.C.) 

Principalele sarcini pe 2019: 

• Reducerea numărului de dosare incomplete, în cazul în care vom convinge proiectanţii să 
studieze legislaţia în vigoare şi normativele de proiectare. 

• Rezolvarea în termen legal a tuturor solicitărilor venite din partea cetăţenilor şi a 
potenţialilor investitori. 

• Verificarea lucrărilor de infrastructură stradală. 

 RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV 

Pornind de la premisa că reuşita procesului de reformă a instituţiei este condiţionată de 
calitatea personalului, de modul în care acesta este selecţionat, pregătit, motivat pentru o 
activitate performantă, evaluat şi condus, am stabilit raportul între posibilitate şi necesitate, 
rezultând că a sosit momentul unei schimbări de abordare. 

În acest context, dezvoltarea resurselor umane a devenit scopul principal, căruia i se 
subsumează obiectivele proiectate pentru principalele activităţi din zona de competenţă. 

Transformarea Primăriei într-un organism puternic şi flexibil, capabil să gestioneze pe 
principii moderne sarcinile care îi revin în domeniul administraţiei publice locale, îmbunătăţirea 
prestigiului structurilor sale componente şi a angajaţilor instituţiei au impus modificarea şi 
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restructurarea tuturor compartimentelor. Pe fond, modificările aduse structurii organizatorice 
vizează o mai strictă compartimentare a activităţii, introducerea standardului de calitate şi 
urgentarea procedurilor, folosirea eficientă şi legală a fondurilor alocate prin buget. 

I. Activităţile desfăşurate pe linia administrării resurselor umane s-au concretizat în următoarele 
rezultate: 

1. în domeniul recrutării şi selecţiei personalului, a promovării în grad, a promovării în clasă 
şi a avansării în treapta de salarizare, în cadrul aparatului de specialitate a Primarului 
comunei Gepiu: 
o s-a urmărit profesionalizarea personalului cu atribuţii de recrutare a resurselor 

umane; 
o nu au fost fost întocmite  proceduri în vederea avansării în grad profesional sau 

treaptă; 
o au fost întocmite dispoziţii privind încetări ale raporturilor de serviciu pentru  0 

salariaţi; 
o au fost întocmite 1 procedura (dispoziţii, referate, etc) pentru angajarea unui salariat; 

2. în domeniul gestiunii carierei 
o s-a aplicat o procedură unitară şi transparentă de promovare în funcţii a personalului 

de executie; 
o nu a  fost promovaţi în funcţii de executie nici un salariat. 

3. în domeniul evaluării personalului 
o s-au aplicat, cu mai multă atenţie şi consecvenţă, indicatorii unitari de performanţă în 

evaluarea anuală a personalului. 
o S-au înaintat adrese privind întocmirea rapoartelor de evaluare şi a fişelor de post 

pentru persoanele în a căror atribuţii au intervenit modificări. 
o S-au înaintat adrese privind completarea declaraţiilor de avere şi de interese. 

II. Activităţile desfăşurate pe linia Relaţii de muncă s-au concretizat în următoarele rezultate: 

o Principalele priorităţi ale activităţii de profil în anul 2019 sunt următoarele: 

• asimilarea bunelor practici europene în domeniul resurselor umane; 
• profesionalizarea activităţilor de management resurse umane; 
• dezvoltarea unor politici şi proceduri de personal coerente, unitare, transparente şi 

nediscriminatorii; 
• îmbunătăţirea climatului de muncă, asigurarea siguranţei şi securităţii muncii, a coeziunii, 

motivaţiei, stării şi practicii disciplinare a personalului; 
• dezvoltarea soluţiilor informatizate de gestiune a datelor de personal; 
• perfecţionarea sistemului de management al carierelor personalului; 
• corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare iniţială şi continuă; 
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• gestionarea mai bună a culturii organizaţionale şi impunerea unui comportament modern, 
eficace şi eficient al funcţionarilor aparatului de specialitate al  Primarului. 

RELAŢII CU COMUNITATEA 

Pe parcursul anului 2019 am fost implicat activ în desfăşurarea mai multor evenimente ce 
s-au desfăşurat în comuna Gepiu şi au fost organizate de către Primărie sau alte instituţii situate 
pe raza comunei Gepiu. Dintre acestea putem enumera: 

Am participat la activităţi festive (cadouri pentru copiii din Şcoala  şi Grădiniţa Gepiu 
respectiv Bicaci cu ocazia serbărilor de  Crăciun , mini-program artistic susţinut de copii Şcolii 
Gepiu în incinta Primăriei Gepiu, Ziua Eroilor, Ziua Comunei Gepiu) şi menţinerea în 
permanenţă a unei strânse legături cu directorul şcolii în vederea susţinerii unui act educaţional 
de o cât mai bună calitate. 

Pe latura cultural-spirituală am sponsorizat şi în acest an toate culte religioase de pe raza 
comunei şi anume : ‘Biserica Ortodoxă Gepiu’, ‘Biserica Ortodoxă Bicaci’, ‘Biserca Ortodoxă 
Gepiu-Colonie’, ‘Biserica Romano-Catolică Bicaci’, ‘Biserica Penticostală Gepiu’,’Biserica 
Babtistă Creştină Speranţa Gepiu’, “Biserica Cerştină Adventistă Bicaci”, ”Uniunea Adunării lui 
Dumnezeu Penticostale Apostolice a Romilor” cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului.  

Am scutit de la taxe şi impozite locale Asociaţia Smiles care are în comună un centru de zi 
pentru copiii şi bătrâni. 

Pe parcursul anului 2019 au fost intretinute terenurile sintectice de sport de pe raza comunei 
Gepiu. 

Şi pe parcursul acestui an am încercat să avem o colaborare cât mai bună cu cetăţenii şi să 
venim în sprijinul dumnealor cât mai mult cu putinţă. În acest sens am răspuns cu promptitudine 
la solicitările lor, am căutat să soluţionăm cât mai multe dintre sesizările şi cererile semnalate sau 
depuse de către ei  

O altă activitate importantă pentru mine ca primar a fost cea legată de audienţele 
cetăţenilor comunei. Aceasta a presupus documentarea asupra problemelor expuse de către 
aceştia, încercarea soluţionării pe cât posibil a solicitărilor, în funcţie de complexitatea lor, astfel 
încât problemele care nu necesită prezenţa cetăţenilor la faţa locului să fie rezolvate de către 
personalul din cadrul primăriei, petenţii fiind anunţaţi telefonic, în scris sau prin intermediul 
poştei în funcţie de modul în care a fost clasificată cererea lor.  

 

PROTECŢIA MEDIULUI 
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Serviciul  de Protecţia Mediului în anul 2019 a desfăşurat, în principal, următoarele 
activităţi: a realizat transmiterea informaţiilor şi documentaţiilor către A.P.M. Bihor, a răspuns 
sesizărilor pe probleme de mediu, venite din partea cetăţenilor comunei Gepiu, a inspectat zonele 
vulnerabile la depuneri necontrolate de deşeuri, a aplicat avertismente pentru nerespectarea 
reglementărilor de mediu în vigoare, a procedat la informarea persoanelor fizice asupra 
obligaţiilor de protecţie a mediului care le revin. 

EXECUTAREA ATRIBUTIILOR ŞI SARCINILOR PE LINIA REGIMULUI DE STARE 
CIVILĂ 

Activitatea compartimentului de Stare Civilă în ceea ce priveşte înregistrarea naşterii, 
căsătoriei şi decesului precum şi eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă, a extraselor 
pentru uz oficial, transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, 
operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate, operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă este reglementată în principal 
de Legea nr.119/1996 completata si modificata cu Legea nr.201/2009 cu privire la actele de stare 
civilă şi de Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă. Alte acte normative aplicabile sunt Legea nr.4/1954, actualizată, 
ptrivind Codul Familiei, O.G./2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.21/1991, a cetăţeniei, actualizată. 

Având în vedere specificul stării civile, în anul 2019, la capitolul activitate propriu-zisă avem 
următoarele date: 

În perioada analizată s-a efectuat un volum de activităţi concretizat prin: 

I. Naşteri: acte înregistrate 0. 

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civile, desfăşoară două activităţi distincte până la 
eliberarea certificatului de naştere, concretizat prin: 

• relaţia cu publicul (preluarea actelor necesare şi eliberarea certificatului de naştere) 
• înregistrarea propriu zisă (care se realizează scriptic – în 2 registre de stare civilă 

,respectiv completarea buletinului statistic) 

II. Casatorii: acte inregistrate 13. 

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civile, desfăşoară 3 activităţi distincte până la 
înmânarea certificatului de căsătorie, concretizat prin: 
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• relaţia cu publicul (informarea cetăţenilor, programarea din punct de vedere al datei şi 
orei încheierii căsătoriei, preluarea actelor necesare şi a declaraţiei de căsătorie); 

• înregistrarea propriu zisă (care se realizează scriptic – în 2 registre de stare civilă 
,respectiv completarea buletinului statistic); 

• încheierea căsătoriei, care în anul 2019 s-a realizat atat in cursul saptamanii cat si  în 
zilele de sâmbătă . 

III. Decese: acte inregistrate 11. 

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civilă, desfăşoară 2 activităţi distincte până la eliberarea 
certificatului de deces, concretizat prin: 

• relaţia cu publicul (preluarea actelor necesare şi eliberarea certificatului de deces) 
• înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic – în 2 registre de stare civilă 

,respectiv completarea buletinului statistic) 

În contextul înregistrării deceselor, funcţionarul Biroului de Stare Civilă au completat şi 
eliberat adeverinţe de înhumare şi au transmis Serviciului de Evidenţă a Persoanelor tot atâtea 
comunicări de deces şi acte de identitate reţinute ale persoanelor decedate. Totodată s-au transmis 
comunicări de deces şi altor instituţii cum ar fi Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială, Casa de 
Asigurări de Sănătate, etc. 

• Menţiuni la exemplarul registrelor de stare civilă II:17 
• Operate în registre: 22; 
• Transcrieri: 0. 
• Certificate de stare civilă eliberate: 

o Naşteri:  0  ; 
o Căsătorii: 13  ; 
o Decese:   15. 

• Livrete de familie eliberate: 0; 
• Comunicări: 18; 
• Adoptii  0. 

 

ASISTENŢA SOCIALĂ 

Evaluarea activităţilor desfăşurate în cursul anului 2017 de către angajaţii primăriei este 
realizată pe baza cuantificării indicatorilor specifici: - numărul de dosare pentru fiecare atribuţie 
principală în parte şi respectiv numărul de anchete sociale efectuate. 
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 Ajutoare sociale - Venitul minim garantat – Legea 416/2001 Cantitate       UM 
Nr. dosare primite în anul 2019 1      buc. 

Nr. dosare aflate în plată 32 
 Nr.mediu 
pers./lună 

Nr persoane apte de muncă (beneficiare a venitului minim 
garantat) 

25 
Nr.mediu 
pers./lună 

Nr de anchete sociale efectuate ( beneficiare a venitului minim 
garantat) 

35 
 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei Cantitate UM 

Conf. O.U.G. 5/2003 + Legea 416/2001 - LEMNE – Nr. dosare 32 buc. 

Conf. O.U.G. 5/2003 - LEMNE – Nr. dosare 22 buc. 

Protecţia persoanelor încadrate în grad de handicap cu asistent personal – Legea 448/2006 

Nr. asistenţi personali 6 pers. 

Alocaţii de stat pentru copii – Legea 61/1993 

Nr. dosare 12 buc. 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului – OUG 111/2010 

Nr. dosare privind acordarea indemnizaţiei  pentru creşterea copilului până la 2 
ani/ 7 ani copii cu handicap şi a stimulentelor 

   10 buc. 

Alocaţii  pentru susţinerea familiei – Leg.277/2010                                                40            buc 

Lapte praf 

Nr. familii beneficiare de lapte praf pentru copii 
 

5 familie 

Protectia si promovarea drepturilor copilului – Legea 272/2004                            37          dos. 
 

Nr. anchete necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului (DGASPC) 18 a.s. 

Nr. anchete sociale pt burse şcolare sociale, bani liceu    2 a.s. 

Anchete sociale 

Nr. anchete sociale efectuate la cererea instanţelor judecătoreşti   10 a.s. 

Nr. anchete sociale efectuate la cererea Poliţiei/Parchetului privind 
minorii/persoanele adulte cercetate pentru săvârşirea de fapte penale 

 3 a.s. 

Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor bolnave pentru prezentarea 
la comisia de expertiză medicală 

  18 a.s. 
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Ajutoare pentru încălzirea locuinţei Cantitate UM 
Monitorizari asistent persoanli si persoanele beneficiare de indemnizatii de 
handicap gradul I. 

 16 a.s. 

Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor fizice/juridice pentru 
diverse fapte 

48 a.s. 

Adeverinte 

Nr. adeverinţe eliberate  13 buc. 

Nr. dosare  63 buc 

Pe tot parcursul activităţii mentionate mai sus s-au oferit şi informaţii cetăţenilor cu 
privire la actele necesare la dosar care trebuie depuse împreună cu declaraţia pe propria 
răspundere şi s-au adus la cunoştinţă plafoanele şi sumele de care pot beneficia ca urmare a 
depunerii dosarelor. 

. 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

Având în vedere că această direcţie este creatoare de imagine pentru Primăria comunei Gepiu, 
aspect important coroborat cu volumul mereu sporit de atribuţii specifice conforme noilor 
reglementări naţionale şi europene, precum şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii, 
propun: 

• organizarea unor concursuri de recrutare şi selecţie de personal având în vedere lipsa de 
personal calificat şi specializat, conform posturilor vacante din organigramă. 

• înregistrarea asistentului social la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 
conform Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social; 

• introducerea sistemului de management al calităţii - perfectarea unui sistem intern de 
aprobare/avizare a documentelor elaborate în cadrul serviciului; a unui circuit clar de 
manipulare a acestora; 

• formarea continuă a angajaţilor; 
• îmbunătăţirea activităţii colectivului de sprijin; 
• asigurarea de controale medicale periodice privind starea de sănătate a angajaţilor; 
• încheierea de contracte cu prestatori externi profesionişti privind realizarea analizelor / 

studiilor specifice în domeniu; crearea unei hărţi a problemelor sociale; stabilirea planului 
de intervenţie şi a unui plan de servicii unic etc. 
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În anul 2020 voi urmări continuarea dezvoltării socio-economice a Comunei Gepiu prin 
continuarea programelor de investiţii în derulare. 

Alături de Consiliul Local îmi voi intensifica efortul pentru consolidarea unui viitor mai 
bun pentru cetăţenii comunei pe care o conduc. 

 
 
 

 Primar, 
Ioan Purge 


