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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI
intrunit in sedintii ordinarii in data de ......... , HOTARA$TE:

Art.l. Se aproba acordarea unui ajutor financiar de urgenta in valoare de 17000 lei, doamnei Pachiu
Silvia intrucat aceasta sc gaseste intr-o situatie deosebita datorata locuintei foarte deteriorate, avand in
ingrijire un copil minor.

Art.2. Ajutorul de urgenta prevazut la art. 1 va fi acordat din bugetul local, urmand ca pentru
cheltuirea lor sa fie depuse documente justificative.

Art.3. Compartimentul de Asistenta sociala si seful SVSU vor verifica fizic realitatea documentelor
depuse.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al comunei, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Cosmesti, Institutiei Prefectului Galati, consilierilor locali numiti
si se face publica prin afisare si publicare pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.la
rubrica dedicata.
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Avand in vedere:
Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei soeiale, eu modificarile si cornpletarile ulterioare;
Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat eu modificarile

si completarile ulterioare;
Prevederile art. 41 ~i art. 44 din Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor

Metodologiee de aplieare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, eu modificarile si
cornpletarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publiee loeale, eu modificarile si
cornpletarile ulterioare;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. "d" ~i alin. (7) lit. "b" ~i "c", art. 140, alin. (1) si (3), ale art. 154 alin.
(I), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 197 (I) si ale art. 243 alin. (1), lit. "a" ~i "b" din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ;

Luand act de:
- Cererea doamnei Paehiu Silvia nr. 103/06.01.2021 prin eare solicita un ajutor de urgenta;
- Ancheta sociala efectuata de reperezentanti ai Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de

speeialitate al primarului, inregistrata sub nr. 14/11.0 1.2021 ~
- Referatul intocmit de seful SVSU privind estimarea eosturilor eu privire la reparatiile pe care Ie necesita casa

doamnnei Pachiu, inregistrat sub nr. 339/15.0 1.2021 ~
- Proieetul de hotarare si referatul de aprobare, ale primarului eomunei Cosrnesti In ealitatea sa de initiator,

inregistrate sub nr. 363/15.01.2021, respectiv 394/18.01.2021;
- Raportul cornpartimentului de resort din cadrul aparatului de speeialitate al primarului eomunei Cosmesti,

inregistrat sub nr. 428/20.01.2021 ;
- Raportul Comisiilor de speeialitate din cadrul Consiliului Loeal al eomunei Cosmesti.judetul Galati
in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) si cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din aUG 57/2019 privind Codul

administrativ

Initiator: ing. Tuchllus Ion, primarul comunei Cosrnestl, judetul Galati;
Numarul de Inregistrare ~i data depunerii proiectului de hotarare: 363115.01.2021

PROIECT DE HOTAAARE
Privind: acordarea unui ajutor de urgentii doamnei Pachiu Silvia, cetatean al comunei Cosmesti,
jud. Galati.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
PRIMAR
Nr.363/15.01.2021
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Ing. Ion Tuchilus

PRIMAR,

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotiiriire privind acordarea unui ajutor de urgentii doamnei Pachiu Silvia,

cetiitean al comunei Cosmesti, judo Galati

Tinand cont de cererea doamnei Pachiu Silvia, in urma verificarilor efectuate la familia

respectiva de reprezentantii Asistentei sociale locale, dar si a verificarilor intocmite de domnul

Dominte- seful SVSU , s-a constatat ca familia doamnei Pachiu este intr-o situatie locativa foarte

rea, ca nu au capacitatea necesara sa ia atitudine si sa schimbe ceva la modul de trai, ca locuinta

pune in peri col viata si integritatea familiei, ca doamna Pachiu incearca sa ia rnasuri pentru a

mentine 0 camera locuibila in vederea asigurarii minimului necesar de locuit fiicei sale

minore(sub un an), dar lara un suport material mai consistent nu va face fata. De aceea aduc

acest caz la cunostinta Consiliului Local, pentru a veni in sprijinul familiei, cu un ajutor de

urgenta.

Prin proiectul de hotarare de mai sus propun acordarea unui ajutor de urgenta doamnei

Pachiu Silvia, cetatean al comunei Cosmesti, judo Galati, in valoare de l7000 lei. Din Referatul

intocmit de seful SVSU a rezultat 0 suma estimativa, pe care am suplimentat-o pana la 17.000,

urtmand ca ea si familia sa sa prezinte documnete justificative ale lucrarii,

Fata de cele prezentate mai sus, prop un acest proiect pentru avizare de catre toate

comisiile de specialitate ale Consiliului Local, care vor Inainta avizul catre secretarul

general al comunei pana cu 0 zi Inaintea datei sedintei ordinare In care se va discuta

proiectul, intocmirea Raportului de specialitate de catre secretarul general al comunei care

coordoneaza activitatea Compartimentului de asistenta sociala, in colaborare cu seful Biroului

financiar contabil, in term en optim pentru a fi propus la proxima sedinta a Consiliului SI

aprobarea lui in plenul sedintei ordinare din luna ianuarie a anului 2021, dupa discutare.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI

PRIMAR -
Nr.394/18.01.2021
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dar si prevederile Legii 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare, care pune in sarcina adrninistratiei locale obligatia de a lua masuri pentru minimalizarea
riscului de sapracie si al marginalizarii sociale.

Este de competenta Consiliului Local daca accepta sau nu acordarea unui ajutor financiar de
urgenta, fiind 0 situatie speciala, dramatica am putea spune, datorita gradului foarte mare de
deteriorare a locuintei unde stau patru persoane, din care una minora. Referitor la camera in care
locuiesc in prezent cei 4 se considera ca ar rezista acestei ierni dar cu privire Ie restul imobilului
..... acoperisul este putred si cu gauri foarte mari pe toata suprafata. Se cunoaste faptul ca acesta
este degragat de mai multi ani, pentru ca au fost afectati si peretii, cel putin peretele din spatele
casei fiind mai bine de jumatate daramat iar in loc de perete sunt pusi malduri de ciocani acoperiti
cu folie. Tamplaria este din lemn, invechita, neetansa, avariata, intr-un cuvant, improprie. Locuinta
este bransata la curent electric iar consola si contorul electric sunt pe partea degradata a casei si
dat fiind faptul ca ploua prin tavan exista rise de scurtcircuit, fapt care ar provoca un incendiu ~i
poate pune In peri col viata sau integritatea persoanelor care locuiesc in respectivul imobil.
Locatarii nu sunt capabili sa se gestioneze, sa refaca imobilul avariat, cum nu au fost capabili sa
II mentina locuibil, ei stand acum toti intr-o incapere, care este oarecum locuibila.

Bugetullocal poate prevede sume necesare acordarii unor ajutoare de urgenta in 2021.
Prin proiectul de hotarare initiat de d-I primar Tuchilus Ion, propune Consiliului Local al

comunei, acordarea unui ajutor financiar unei familii cu 0 situatie speciala.
Proiectul de hotarare este oportun, necesar si indeplineste conditiile de legalitate pentru

aprobarea In plenul Consiliului Local.
In referatul de aprobare al Proiectului, domnul primar a incadrat corect in baza legala

temeiul acestui proiect de hotarare. Fata de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotarare
ca fiind legal, necesar si oportun si propun aprobarea lui.

SECRETAR NERAL AL
COMUNEI COS E TI, JUD. GALATI,

CRISTI AHARIA ~EF BIROU FINANCIAR CONTABIL

Ec. ~n Floroiu

Prezentul raport de specialitate este intocmit In conformitate cu prevederile art. 136~alin.( 4)
~i alin.(8) ~i alin.( 10) din QUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

- Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 0 constituie dispozitiile art. 28 alin. 2 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu rnodificarile si completarile ulterioare,
prevederile art. 41 si art. 44 din Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare: ,,(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiiIor si
persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente,
precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarfire a consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de argenta doamnei Pachiu Silvia, cetatean
al comunei Cosmesti.jud. Galati

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
SECRET AR GENERAL
Nr.428/20.01.2021



Avand oarecare experienta in domeniul constructiilor voi face 0 aproximare
a costurilor in cee ce priveste materialele necesare reconstructlel, considerand
pentru rnanopera faptul ca poate fi construita prin activitate tip voluntariat asigurat
de catre voluntarii din cadrul SVSU Cosmesti ~iprin implicarea personalului angajat.

In consecinta, se impune demolarea partii degradate ~iconstruirea uneia noi
pe 0 suprafata de 24 metri patrati (6m x 4m) ~idelimitarea acesteia in doua camere,
respectiv, un dormitor pentru susnumita ~i copilul ei ~i 0 bucatarle, reprezentand
strictul necesar pentru un trai decent. Pentru parintl se poate inlocui acoperisul de
pe camera unde locuiesc in present, astfel crescand durata de vlata a respectivei
camere.
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privind evaluarea costurilor dereparatie-reco~truclie n cazul k,

numitei PachiuSilvia ~f\?~Vv~/ rJ-'K
tj)~~~tl ~

Cu privire la solicitarea doamnei Pachiu Silvia domiciliate in satul Baltaretl, ~(. (0\
com. Cosrnesti, inregtstrata cu nr.103/06.01.2021, asupra carela rni-ati cerut 0 ~~(

evaluare de cost a reparatiei imobilului in care locuieste susnumita, va aduc la
cunostinta urrnatoarele aspecte: m-am deplasat la fata locului ~i am constatat
faptul ca din corpul de casaexistent este loculblla doar 0 camera, restul fiind intr-o '
stare de degradare accentuate . In aceasta camera locuiesc 4 persoane, conform
anchetei sociale efectuate de compartimentul asistenta socials. la data de
11.01.2021. Referitor la camera in care locuiesc in present cei 4 consider ca ar
rezista acestei ierni dar cu privire Ie restul imobilului pot spune ca acoperisul este
putred ~i cu gauri foarte mari pe toata suprafata, Secunoaste faptul ca acesta este
degragat de mai multi ani, pentru ca au fost afectati ~i peretll, eel putin peretele
din spatele casei fiind mai bine de jurnatate dararnat iar in loc de perete sunt pusi
malduri de ciocani acoperiti cu folie. Tarnplaria este din lemn, Invechlta, neetansa,
avarlata, intr-un cuvant, improprie. Mentionez faptul ca loculnta este bransata la
curent electric iar consola ~i contorul electric sunt pe partea degradata a casei ~i
dat fiind faptul ca ploua prin tavan exists rise de scurtcircuit, fapt care ar provoca
un incendiu ~i poate pune in pericol viata sau integritatea persoanelor care locuiesc
in respectivul imobil.

UAT COSME~TI Jud GALATI
Str G-ral Dumitru Dim~e~nu, Nr 73
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Domnului Primar al Comunei Cosmestl,

$ef svsu- Dominte Toderita

Cu stlma,

Totalul estimat pentru reconstructie este de 16.600 Ron.

1000 ron17) izolarea terrnica

800 ron16) Parchet

1800 ron15) saba pentru lncalzit +horn

300 ron14) varuit

300 ron13) finisajul

100 ron12) ?apa egalizare

1700 ron11) tamplaria

300 ron10) incarcat peretli cu mortar

300 ron9) instalatia sanitara

1000 ron8) instalatia electrica

2500 ron (lemnO+1000 ron (table)7) acoperisul

200 ron6) centura

3.600 ron5) zidurile

500 ron4) placa de egalizare

2.000 ron3) fundatia

2) demolarea partii degradate

Etape : 1) documentatia necesara
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HCL Lista inv. partiala/2021

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Analizand prevederile:
- art. 3 din Cartea europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin

Legea nr. 199/1997~
- art. 7, alin. (2) din Codul civil;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia publica, cu modificarile si cornpletarile

ulterioare:
- art.20, alin.( I), art. 40 ~i art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- art. 129, alin.(2), alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CLI modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
Luand act de :
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Cosmesti nr. 465/20.01.2021, insotit de referatul de

motivare inregistrat sub nr. 461/20.01.2021 intocrnit de ec. Eugen Floroiu.
Referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti, In calitatea sa de initiator, inregistrat sub

nrA 79/21.0 1.2021 ~
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Cosmesti, inregistrat sub nr. 480/21.0 1.2021 ~
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosrnesti,

judetul Galati,
in temeiul art. 139, alin. (3), lit.a) si eel al art. 196, alin. (1) lit. a) din QUG 57/2019 privind

Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, intrunit in sedinta ordinarii in

data de adopta prezenta HOTARARE:
Art. 1. Se aproba Lista de investitii partiala pentru anul 2021 la cap. 84.02 (Drumuri si poduri),

conform Anexei, care face parte integranta din prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei, prin

aparatul de specialitate cu competente in domeniu.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica In mod obligatoriu, de catre secretarul general al comunei In

termenul prevazut de lege primarului comunei Cosmesti, Biroului financiar contabil din aparatul de
specialitate al primarului si Institutiei Prefectului Galati si se aduce la cunostinta publica prin afisare si
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Initiator: primar, ing. Ion Tuchilus,
Numarul de inregistrare ~i data depunerii proiectului: 465/20.01.2021

Privind: aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul 2021la cap. 84.02 (Drumuri si poduri)

PROIECT DE HOTA.RARE
Nr. 465/20.01.2021

Str. G-ral Dumitru Damaceanu. nr. 73:
Sat Cosmesti: cod postal 807085:
tel 0236336227: fax 0236336218
e-mail: cosmesti((I(gl.e-adm.ro
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR
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HCL Lista inv. partiala/2021

La proiectul de hotarare privind: aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul
2021 fa cap. 84.02 (Drumuri si poduri).

Domnilor consilieri, pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si pentru
a avea posibilitatea efectuarii unor plati pentru lucrarea de investii efectuata in anul
2020 .Jvlodernizare strazi comuna Cosmesti, judetul Galati", deoarece se vor vira de
catre Ministerul Dezvoltarii sumele solicitate conform devizelor de lucrari si facturilor
emise, 0 suma in valoare de 1.587 mii lei, va rugam sa luati in discutie si sa analizati
Proiectul in vederea aprobarii, Listei de investitii partiale pe anul 2021. Dupa cum se
cunoaste, in conformitate cu prevederile legale, este de competenta autoritatilor
deliberative, de a se implica si adopta masurile necesare bunului mers al activitatii
administratiei publice locale. Pentru a putea efectua plata, va propun sa aprobati Lista
de investitii partiala aferenta cap.84.02 Drumuri si poduri, deorece nu avem bugetul
aprobat pe anul 2021 pentru ca nu s-a aprobat inca Legea bugetului de stat pe anul
2021.

Consiliul Local, autoritate deliberativa, are dreptul de a decide, la propunerea
executivului local, in toate problemele de interes local, cunoscute fiind atributiile
privind dezvoltarea economica-sociala si de mediu a comunei, pentru corecta aplicare a
prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Solicit Raport de specialitate Biroului financiar contabil, pana cu 0 zi inaintea
trimiterii materialelor pentru buna desfasurare a sedintei.

Propun pentru avizarea de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Local, a
acestui proiect si transmiterea avizelor pana cu 0 zi inaintea sedintei, cu amendamente
justificate si legale, catre secretarul general al comunei.

Astfel domnilor consilieri, propun spre discutie si aprobare proiectul de hotarare
privind "aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul 2021 fa cap. 84.02
(Drumuri si poduri)" .

REFERA T DE APROBARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR

Nr.479/21.01.2021



HCL Lista inv. partiala/2021

ser BIROU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Eu n Floroiu

proiectul de hotarare este temeinic, bine justificat in concordanta cu prevederile art.129

alin. (2) si alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si

completarile ulterioare;

proiectul este necesar si oportun, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor

specifice administratiei publice locale si corespunde cu documentele contabile ale

institutiei, din care rezulta necesitatea aprobarii listei partiale a invesdtitiilor pentru anul

2021, motivat de intarzierea emiterii Legii Bugetului pentru 2021.

se asigura legalitatea conform art. 40 si art. 41 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind

finantelc publice locale;

Este de competenta Consiliului Local al comunei, in conformitate cu prevederile art.

129,ali. (2)~ lit. b) si alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba

Hotararea privind " aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul 2021 la cap. 84.02

(Drumuri si poduri)",

In temeiul art. 136, alin.( 4) si alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind aprobarea Listei

de investitii partiale pentru anul2021la cap. 84.02 (Drumuri si poduri), constat urmatoarele:

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: aprobarea Listei de investitii partiale pentru anuf 2021 fa

cap. 84.02 (Drumuri si poduri),

Nr . 480/21.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
- PRIMAR-
Biroul financiar contabil, taxe si impozite



Domnule primar,
Va aduc la cunostinta ca se impune promovarea unui proiect de hotarare

privind aprobarea Listei de investitii pentru anul 2021, pentru a fi in capacitate de
a efectua plati pentru lucrarea efectuata in anul 2020 "Modemizare strazi comuna
Cosmesti, judetul Galati" .

Ministerul Dezvoltarii ne-a informant ca se vor vira sumele solicitate conform
devizelor de lucrari si facturilor emise in valoare de 1587 mii lei, sume pe care nu
le putrem gestiona din lipsa bugetului pentru anul 2021, nefiind inca aprobata
Legea bugetului pe 2021.

De aceea se va propune aprobarea Listei de investitii partiala aferenta
cap.84.02 Drumuri si poduri.

Baza legala a aprobarii listei partiale se regascste in prevederile Legii 273/2006
privind finantele publice locale.
Drept pentru care rog dispuneti.
Cu stima,
Ec. Eugen F oroiu

REFERAT

PRIMAR-
Nr. 461/20.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
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RAPORTUL PRIMARULlJI
privind starea economica, socials ~ide mediu 3 comunei COSME~TI la

sfarsitul anului 2020
In executarea atributiilor referitoare la relatia cu Consiliul Local, in calitate de

primar imi revine obligatia de a prezenta in primul trimestru al anului un raport anual
privind starea economica, sociala si de mediu a comunei, obligatie prezentata in art. 155,
alin. 3, lit. a) din OUG 57/2020 privind Codul administrativ.

Prezentul raport, 11 consider 0 obligatie a primarului fata de cetatenii pe care ii
reprezint, nu numai pentru ca asa prevede legea, ci si pentru ca, fiecare membru al
comunitatii in care traiesc trebuie sa aiba acces la informatii ~i sa fie permanent la curent in
Iegatura cu problemele si realizarile comunitatii, precum ~i in legatura cu modul in care
sunt gospodarite resurse1e umane si financiare de care dispunem.

Preocuparea mea principala, a intregului aparat de specialitate al primarului pe care 11
am in subordine, a fost in anul 2020 utilizarea eficienta a bugetului local, servicii prompte
si de calitate acordate cetateanului, care sa duca la bunastarea locuitorilor din comuna
Cosmesti si a celor care apeleaza la serviciile administratiei locale, vizand dezvoltarea
infrastructurii comunei, atragerea de fonduri de dezvoltare nerambursabila, atragerea de
investitori, repararea si intretinerea drumurilor comunale, in limita bugetului local,
asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici ~i a actiunilor
intreprinse de administratia publica locala, imbunatatirea serviciilor aparatului
administrativ al institutiei, prin asigurarea conditiilor si climatului optim de lucru in cadrul
acestuia, cat si in relatiile cu cetatenii, beneficiari directi ai acestor servicii.

In spiritul transparentei si al respectului pe care 11datorez cetatenilor din comuna, voi
incerca sa sintetizez, in acest raport, principalele actiuni intreprinse in anul 2020 in cadrul
compartimentelor aparatului de specialitate al primarului pe care 11conduc, pe domenii.

In anul 2020 au avut loc un numar de 20 sedinte ale Consiliului Local al comunei
Cosmesti, din care 11 sedinte ordinare, 3 sedinte extraordinare ~i 5 sedinte extraordinare cu
convocare de indata si 1 sedinta pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local. In
cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 79 hotarari cu caracter normativ ~i
individual, aduse la cunostinta publica in termenele prevazute de lege, prin comunicare
celor indreptatiti si prin afisarea lor integral pe pagina oficiala a comunei.

Tot in aceasta perioada au fost emise de catre Primarul comunei Cosmesti un numar
de 340 dispozitii vizand asistenta sociala, acordare ajutor social, alocatii de sprijin, virari
de credite bugetare, salarizare si resurse umane, organizarea activitatilor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei.

In cadrul compartimentului secretariat -administrativ ~i relatii cu publicul in anul
2020 s-au inregistrat in registrul general de intrare-iesire un numar de 10420 acte, din care

NR.420119.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSME~TI
PRIMAR

Str. G-ral Dumitru Damaeeanu, Dr. 73 ,C.P. 807085; TelefoDlFax: 0236336227/0236336218;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; CUI 3655943
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peste 1500 fiind adeverinte, aproximativ 1168 certificate fiscale, 72 atestate de producator,
90 camete de comercializare, 53 de dosare la Legea 17/2014, iar celelalte fiind cereri,
solicitari de informatii, corespondenta de la alte institutii,

Referitor la Compartimentul urbanism ~i amenajarea teritoriului, control ~i
disciplina in constructii va aducem la cunostinta ca in anul 2020 au fost eliberate un
numar de 109 de Certificate de urbanism, 95 de Autorizatii de construire, demolare sau
bransamente la utilitati,

Au fost finalizate avizele pentru documentatia PUG, urmand sa fie desfasurata
dezbaterea in cadrul APM Galati in vederea avizarii documentatiei si transmiterea acesteia
catre Consiliul Local pentru aprobare. S-au intreprins demersuri pentru intocmirea
documentatiilor necesare in vederea extinderii retelei de energie electrica pentru cinci zone
din comuns si s-a urmarit punerea in legalitate a mai multor constructii ridicate lara acte
legale.
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Bugetullocal al comunei pe anul 2020 a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Local
nr.6115.02.2020 in suma totala de 14921520 lei la partea de venituri iar la partea de
cheltuieli suma total a de 15634270 lei.

In cursul anului 2020 a fost rectificat prin retrageri de sume sau suplimentari cu
sume ajungand la sfarsitul anului la suma total a de 16581880 lei- partea de venituri si
18175130 partea de cheltuieli, din care s-a realizat la partea de venituri suma de 9433564
lei iar cheltuielile fiind in suma de 8318606 lei ramanand un sold de 1114958 suma cu care
se majoreaza excendentul anilor precedenti, Din excedentul anilor precedenti in suma
totala de 2194672 suma de 1593250 lei a fost cuprinsa in sectiunea de dezvoltare in
bugetullocal pe anul 2020.

Gradul de colectare a veniturilor proprii (incasari) cuprinse in bugetul local este
realizat in proportie de 91,50 % .

Serviciul de Impozite ~i Taxe Locale a urmarit si incasat impozite de la persoane
fizice si juridice, constand din impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor
de transport, concesiuni si chirii, amenzi de circulatie, s.a..

Total incasari impozite, concesiuni si chirie de la persoane fizice ~ijuridice a fost in
proportie de 91.20 din numarul total de 4180 contribuabili impusi, raman and restante fata
de bugetul local un numar 11 poz. persoane juridice cu suma de 18483 lei din care 2 sunt
in insolventa cu restante de 61251ei si un numar de 74 persoane fizice cu suma totala de
62040 lei, din care pe localitati:

• Cosmesti - 43 pozitii;
• Cosmestii- Vale - 19 pozitii;
• Furcenii Noi - 2 pozitii;
• Furcenii Vechi - 7 pozitii;
• Baltareti - 11 pozitii,
• Satu Nou- 3 pozitii.

Suma totala de 805231ei este datorie la :
impozit pe cladiri 11631 lei ;
impozit mijloace de transport 38403 lei;
impozit teren intravilan 8569 lei;
impozit teren extravilan 3828 lei;
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alte taxe 18092 lei;
Prin activitatea biroului s-au efectuat :

294 inscrieri de mijloace de transport ;
168 radieri de mijloace de transport ;
768 pozitii fiscale la care s-au operat borderouri de debite scaderi;
227 virari de plati intre diferite surse ;

Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit :
336 instiintari de plata;
6 somatii ;
6 titluri executorii .

Avand in vedere anul dificil din cauza COVID-19 guvemul a adoptat unele masuri printre
care si suspendarea executarii silite.

COMPARTIMENTULDEASISTENTA SOC/AU
In exercitarea atributiilor legale in domeniul autoritatii tutelare ~i asistentei sociale,

colectivul de asistenta si autoritate tutelara ~i-a desfasurat activitatea in domeniul protectiei
copilului, integrarea copilului in familie, avand 0 perrnanenta legatura cu scolile din
comuna pe linia prevenirii abandonului scolar sau identificarea situatiilor in care exista
minori lipsiti de ingrijirea parintilor, Exista totodata in cadrul acestui compartiment 0
colaborare cu medicii de familie si cu organele de politic din comuns. Exista si deficiente
dar s-a incercat permanent remedierea acestora prin grija functionarilor de la alte
compartimente.

A fost un an foarte greu la Compartimentul de asistenta sociala unde In perioada
15.05.2020-15.10.2020 nu am avut personal, dupa destituirea doamnei Serban si aflarea In
Concediu medical a doamnei Toma. A fost constituita 0 comisie care a inventariat documentele
existente In acel compartiment, a verificat fiecare beneficiar de VMG sau ASF completand
documentele lipsa din dosare si aducand la zi situatia din Compartiment. A fost 0 munca de echipa,
coordonata doar de mine, asidua si foarte greu de pus la punct, datorita gravelor deficiente
constatate acolo. La finele anului 2020 erau In plata 91 de beneficiari de VMG, 101 de ASF si au
fost gestionate In cursul anului 2020, 46 dosare de alocatie de stat, 16 dosare de indernnizatii
crestere copil pana la doi ani, 26 dosare de acordare tichete de gradinita, au fost efectuate peste
600 de anchete sociale, cu foarte multe deplasari 'in teren, au fost consiliate mai multe familii
pentru beneficii sociale unde s-a constatat ca situatia 0 , au fost gestionate 205 cereri de ajutor de
incalzire si 'in contextul situatiei de stare de urgenta si de alerta, au fost asigurate de catre comisia
responsabila 'in colaborare cu SVSU ~i asistentii cornunitari toate conditiile legale de acordare
beneficii sociale, de acordare a tichetelor pentru mese calde persoanelor peste 75 de ani cu venituri
minime, a mastilor de protectie pentru beneficiarii ASF, VMG si a altor beneficii sociale. A fost
constituita comisia de distribuire a Produselor POAD(alimente si igiena) pentru persoanele cele
mai defavorizate .
. Astfel ca, la finele anului 2020, existau un numar de:

- 91 Familii beneficiare de ajutor social;
- 46 Dosare alocatie de stat;
- 101 Dosare alocatie pentru sustinerea familiei;
- 3 Copii aflati in plasament;
- 1 Copil aflat in plasament la rude;
- 150 Anchete sociale Legea 448/2006;
- 140 Anchete sociale, burse asistenta sociala, protectia copilului;
- 180 Anchete sociale Legea 416/2001 ;



Pe parcursul anului 2020, in cadrul Compartimentului de Stare Civila, toate actele
au fost intocmite in baza documente1or prezentate pentru transcrieri la nastere, a
constatatoarelor medicale la deces si a certificatelor prenuptiale eliberate de unitati sanitare
si acte de stare civila la casatorie. Actele de transcriere s-au inregistrat in baza aprobarii
primarului comunei Cosmesti, neavand acte tardive si adoptii in baza sentintelor
judecatoresti.

S-au operat un numar de 365 mentiuni, s-au eliberat un numar de 0 livrete de familie
din lipsa de formulare, nefiind disponibile la AJPIS Galati si toto data s-au operat si
intocmit mentiunile de divert in baza sentintelor judecatoresti si a certificatelor de divert.
Activitatea desfasurata in perioada ianuarie 2020-dec. 2020. a mai constat in :

• Inregistrari nou nascuti - 17 (transcrieri)
• Inregistrari casatorii - 22
• Inregistrari decese - 74
• Inregistrari divert pe cale administrativa - 0
• Certificate de nastere, la cerere - 48
• Certificate de casatorie, la cerere - 38
• Certificate de deces, la cerere - 97
• Certificate de divert, la cerere - 0;
• Extrase multilingve 4 de nastere, 6 de casatorie ~i 1 deces,la cerere
• Dovezi eliberate din registrele de stare civila, la cerere - 2;
• Deschideri proceduri succesorale - 62
• Eliberari extrase pentru uz oficial-Ia cererea anumitor institutii,

indreptatite de lege- 15
Au fost depuse 55 de declaratii de avere si interese, de cei indreptatiti ~i au fost

trimise toate in termenele prevazute de lege. Au fost publicate in termen toate datele de
interes public, la avizierul institutiei ~i pe site-ul primariei, Faptul ca nu avem 0 persoana
anume nominalizata, sa faca acest lucru, produce uneori sincope.

Pe parcursul anului 2020 a fost angajat un avocat pentru servicii juridice, postul de
consilier juridic fiind vacant. Comuna Cosmesti are pe rolul instantelor un numar de 10
cauze, in diferite spete: munca, fond funciar, obligatia de a face.

La resurse umane au fost gestionate 25 de dosare asistenti personali, 14 dosare
functii publice, 30 alesi locali si 15 dosare personal contractual.

JURIDIC, SI STARE CIVILA -----starea civilii

- 202 Anchete sociale Legea 277/2010 (alocatii pentru sustinerea Familie);
- 0 Dosare concediu pentru ingrijire copii;
- 16 Indemnizatii pentru cresterea copilului conform Legii 111/2010 ;
- 90 Dosare incalzire Legea 416/2001 ;
- 204 Dosare incalzire, altele decat VMG;
- 0 Anchete sociale ajutor incalzire;

12 Ajutoare de urgenta acordate;
- 46 Indemnizatii de insotitor Legea 448/2006;
- 23 Dosare asistenti personali;
- 1 cazuri monitorizare marne minore;
- 26 dosare acordare tichete sociale gradinita,

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE,



SANATATE
In comuna Cosmesti, exista si totodata functioneaza 4 cabinete de Medicina de

Familie, un cabinet medical de specialitate-interne ~i ecografie si 0 Farmacie, fiecare
cabinet avand cate un medic si un asistent de medicina generala, Avern doi asistenti
comunitari care deservesc toata comuna, colaboreaza cu toti medicii ~i asigura asistenta
tuturor celor care solicita, Tot sistemul medical: medici, asistenti ~i asistentii comunitari au
depus eforturi mari pe timpul pandemiei de COVID-19 pentru respectare normelor si
masurilor de prevenire.

EDUCATIE SI CULTURA
Pentru buna desfasurare a activitatii educationale administratia locala s-a preocupat ~i a

facut eforturi cu privire la executarea unor lucrari de reabilitare ~i intretinere a spatiilor de
joaca pentru copii, a spatiilor verzi din comuna, s-au depus eforturi pentru reabilitarea
scolilor comunale, a gradinitelor, iar pentru perioada de iarna s-a asigurat combustibilul
necesar. Nu s-a diminuat reteaua scolara, in prisma mentinerii numarului de elevi ~i se fac
eforturi sa intretinem institutiile scolare in conditii bune, pentru comunitate ~ipentru viitor.
S-a finalizat parcul din spatele Caminului Cultural Cosmesti ~i stadionul din Cosmesti. Prin
fonduri europene s-au inceput lucrarile la terenul de sport din Furcenii Noi.
ACTIVITATI CULTURALE:
Anul 2020 a fost greu incercat din cauza pandemiei de COVID -19, iar in plan cultural
activitatile nu au mai putut fi desfasurate,

-15 ianuarie- ZIUA CULTURII RoMANE~TI
-24 ianuarie- MICA UNlRE
- 8 martie - ZIUA FEMEII
- 25 MAl: Ina1tarea Domnuluil Ziua Eroilor-depunere de coronae la monumentele

eroilor din comuna
- 1DECEMBRlE: Ziua Nationala a Romaniei-depunere de coroane la monumentele

eroilor din comuns
BIBLIOTECA COMUNALA

In anul 2020 s-a condus regulat registrul de evidenta a cititorilor, registrul de
evidenta al activitatii de biblioteca, registrul de inventar, registrul de miscare a fondului de
carte, situatia gestionara, cererile de lectura, dosarul obiectelor de inventar ~i evidenta
cartilor imprumutate,

Sediul Bibliotecii comunale este la Caminul Cultural, si nu sunt dificultati pentru unii
cetateni sa ajunga la Biblioteca. Pana in luna martie biblioteca a functionat cu program
normal, iar pe timpul starilor de urgenta ~i de alerta a functionat respectand normele si
instructiunile de prevenire a infectiei cu COVID-19. In perioada de pandemie bibliotecarul
a desfasurat activitati pe linie de asistenta socials.
Activitiiti de in(ormare- prin BIBLIONET
-lunar organizarea activitatilor de informare In legatura cu folosirea calculatorului ~1

navigarea pe internet ;
-trimestrial educatie privind importanta ocrotirea naturii ;
-imprumuturi de carti, la utilizatori
- colaborarea in permanenta cu scolile din comuna
Pasionat de istorie, D-ul Paul Aelenei, cosmestean din satul Furcenii Vechi, in colaborare
cu Primaria Cosmesti, Biblioteca comunala Cosmesti si cu cetateni din comuna a scris
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In prezent avem aprobate urmatoarele obiective de investitii:
" Modemizare strazi in comuna Cosrnesti ",-prin PNDL s-a inceput reabilitarea

strazilor in comuna.
Se asteapta deschiderea liniei de finantare retea de distributie a gazelor naturale in

satele de la est de Siret.
Se supravegheaza lucrarile de canalizare si reabilitare drum judetan DJ 252, lucrari

care sunt sub patronajul SC Apa Canal SA ~i Consiliul Judetean Galati
SERVICfUL VOLUNTARPENTRU SITUATff DE URGENTA:- al comunei Cosmesti
si-a desfasurat activitatea conform graficelor lunare intocmite de seful SVSU.Planul de
Pregatire pe anul 2020 nu a putut fi respectat din cauza normelor de distantare impuse de
pandemia COVID-19.

In timpul pandemiei de COVID-19 au fost luate masuri de prevenire prin afisarea in
locurile publice, dar si pe site-ul primariei, a regulilor ce trebuie respectate, achizitionarea

cartea "Cronologia Cosmestilor oameni, fapte, locuri, date", 0 monografie in care se
regaseste istoria locurilor natale.
AGRICULTURASf DEZVOLTARERURALA

Ca in fiecare an au fost completate registrele agricole in format letric cu un numar
de 30699 pozitii, dar ~i in format electronic. Din punct de vedere al categoriei de folosinta
terenurile agricole nu au suferit modificari semnificative situatia prezentandu- se astfel:

• teren arabil - 2918,09 ha;
• livezi -15 ha;
• pasuni - 104 ha;
• vii - 92 ha;
• teren forestier - 244 ha;
• alte suprafete - 236 ha.

In ceea ce priveste efectivele de animale, la nivelul comunei situatia se prezinta astfel :
• Bovine - 143 capete;
• Cabaline - I 18 capete ;
• Ovine - 4500 capete
• Caprine - 300 capete;
• Suine - 280 capete;
• Pasari - 12000 capete;
• Familii de albine - 300 familii;

Referitor la Legile Fondului Funciar, s-au preluat 6 cereri, ramanad nesolutionate un
numar de 6 dosare, intrucat au fost respinse de Comisia Judeteana pentru necoformitati. In
cursuI anului 2020 si-an desfasurat activitatile in conformitate cu prevederile Legii
165/2013, privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv, a Legii 18/1991 ~i a altor dispozitii legale
incidente in domeniu.
LUCRARI EXECUTATE

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate Iucrari de intretinere a strazilor si ulitelor
prin pietruire ~ibalastare, lucrari de toaletare acostamente ~i decolmatare santuri ~i rigole.

S-au efectuat cosirea suprafetei ierboase din domeniul public ~i privat al comunei
Cosmesti, -in toate satele-, s-au curatat santurile,

A fost finalizata lucrarea pentru iluminatul public in comuna in proportie de 95%.
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de materiale de protectie si produse dezinfectante. Programul cu publicul la sediul
primariei a fost limitat si restrictionat, au fost montate dispozitive cu dezinfectant pentru
maini, iar triajul persoanelor care doreau accesul catre diferite compartimente era facut de
pompierul de serviciu.
Membrii SVSU Cosmesti au prim it masti, manusi de protectie si combinezoane pentru
desfasurarea activitatii. Pe perioada starii de urgenta, saptamanal s-au dezinfectat aleile
pietonale betonate, statiile de transport public si alte locuri pub lice. Au fost izolate la
domiciliu persoanele venite din zonele de rise epidemiologic, activitate monitorizata de
seful SVSU, cei doi asistenti comunitari si seful Postului de Politic Cosmesti, Au fost
carantinate persoane pentru a nu se raspandi virusul.
La solicitare sefului de Post al Politiei Cosmesti s-a participat, impreuna cu alti 10

voluntari la cautarea unei persoane disparute.
In urma unui incident survenit la efectuarea lucrarilor de canalizare s-a inervenit la

scoaterea unei persoane ingropate in pamant,
Au fost tinute sub control incendiile de vegetatie uscata, unde s-a intervenit cu

autospeciala din dotare.
Au fost inregistrate doua incendii in urma carora s-a constatat distrugerea completa a

unei locuinte, iar la celalalt incident nu au fost pagube insemnate,
Impreuna cu asistentii comunitari au fost distribuite masti persoanelor din categoria de

risco
S-a supravegheat colectare materialelor reciclabile.
Pentru buna functionare a programului toamna-iarna au fost achizitionate materiale

antiderapante, combustibil si a fost incheiat un contract de inchiriere a unor utilaj e de
deszapezire.

Au fost inlocuite lampile pentru iluminatul stradal cu Iampi cu led.
Raportul pe care I-am prezentat este 0 sinteaza a activitatii UAT Cosmesti, care include

functionarea aparatului de specialitate al primarului, al serviciilor si compartimentelor din
subordine.
Anul 2020 a fost un an greu, care ne-a pus la incercare pe toti, dar am reusit sa alocam

timp si resurse necesare rezolvarii tuturor problemelor generate de pandemia Sars-Cov-2,
dar si a realizarii proiectelor de investitii pe care Ie-am inceput si pe care trebuie sa la
finalizam,

Anul 2020 a fost si un an electoral, si in urma alegerilor am castigat un nou mandat de
primar de aceea vreau sa le multumesc tuturor cetatenilor din comuna care m-au sustinut si
mi-au oferit onoarea de a rna numi Primarul Comunei Cosmesti, cat si celor care nu au fost
convinsi de eforturile mele, pe care ii asigur inca 0 data ca am actionat intotdeauna cu buna
cre~inta si in interesul general al Cosmestiului,

In incheiere, dau asigurari locuitorilor comunei Cosmesti, ca toata activitatea mea sta
sub semnul deferentei si respectului fata de cetatean, a responsabilitatii, a respectarii
cadrului legal de imbunatatire a conditiilor de viata a tuturor concetatenilor, Voi face in
continuare tot ce imi sta in putinta pentru a face din comuna Cosmesti, 0 destinatie
primitoare ~iplacuta celor care locuiesc in ea sau ne viziteaza,

PRIMAR,
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Pentru indeplinirea atributiilor prevazute Legea 215 (pana la abrogare) si de Codul
Administrativ aprobat prin OUG 57/2020, cu privire la relatia cu Consiliul Local, am avut in
vedere convocarea CL la toate sedintele din cursul anului 2020(ordinare, extraordinare sau de
indata). evidenta participarii la sedinte a consilierilor, efectuarea lucrarilor de secretariat,
elaborarea proiectelor de hotarari, a rapoartelor de specialitate si intocmirea dosarelor de
sedinta, comunicarea hotararilor si urmarirea punerii lor in aplicare.

In anul 2020 all avut loc un nr. de 20 sedinte de consiliu local, din care 11 ordinare, 3
extraordinare si 5 extraordinare cu convocare de indata, in care au fost adoptate un nr. de 79
de Hotarari, Acestea au vizat domenii precum buget local, cont de executie, impozite ~i taxe,
investitii, proiecte in derulare, asistenta sociala, situatii de urgenta, retea scolara, prescdinti de
sedinta, burse scolare, stat de functii si organigrama. 0 sedinta a avut ca scop ceremonia de

1. Realizarea activitatilor necesare pentru lndeplinirea atributiilor conferite prin
lege privind functionarea Consiliului Local si a aparatului propriu al primarului.

Pe intreg parcursul anului trecut am incercat sa indeplinesc edt mai bine, atributiile
primite prin fisa postului, pentru a raspunde cu celeritate si responsabilitate tuturor
experientelor zilnice.

Obiectiv principal a fost reprezentarea si apararea drepturilor ~i intereselor entitatii, a
cetatenilor comunei, precum si participarea la emiterea si punerea in aplicare a actelor
normative elaborate de catre Consiliul Local si primar.
Ca si obiective specifie au fost:
- 1. Realizarea activitatilor necesare pentru indeplinirea atributiilor conferite prin

lege privind function area Consiliului Local si a aparatului propriu al primarului.
- 2. Indrumarea si coordonarea, conform normelor legale in materie, a activitatii

compartimentelor: juridic, registrul agricol, situatii de urgenta, achizitii publice,
compartimentul de asistenta sociala.

- 3. Realizarea actiunilor necesare privind activitatea de amenajarea a teritoriului ~ide
urbanism.

- 4. Asigurarea gestionarii resurselor umane ale entitatii,
5.0rganizarea arhivei si evidentei statistice a hotararilor Consiliului Local si a
dispozitiilor primarului;

- 6. Activitatea de stare civila
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constituire a Consiliului Local, ca urmare a alegerilor locale care au avut loc pe data de
27.09.2020.

In aplicarea prevederilor privind relatia cu primarul, au fost emise in anul 2020 un nr. de
340 Dispozitii Primar, cu incidenta in asistenta sociala, buget local, resurse umane, convocari
CL, situatii de urgenta, comisii de aparare, s.a.

Toate actele administrative emise de CL, Intocmite, au fost vizate de legalitate de catre
secretar, au fost trimise in termenele legale catre Institutia Prefectului Galati ~i am avut 2
cazuri in care a fost solicitata revocarea a doua Hotarari si atacata la instanta de contencios
administrativ, a unei Hotarari de Consiliu Local. In ce priveste Dispozitiile emise de primar,
care la randul lor au fost semnate de legalitate de secretar, trimise in termen la Institutia
Prefectului nu am avut nici 0 solicitare de revocare in anul trecut.

Pentru cele doua acte normative la care ni s-a cerut revocarea, Consiliul Local a adoptat
doua RCL de revocare, iar pentru cea atacata in contencios administrativ am prim it cererea
dechemare in Instants abia in anul 2021 si suntem in faza de fond.

Pentru activitatea de la punctul 2 "Indrumarea ~i coordonarea, conform normelor
legale in materie, activitatea compartimentelor: juridic, registrul agricol, situatii de
urgenta, achizitii publice, Compartimentul de asistenta sociala", am colaborat cu toate
compartimentele respective, am acordat asistenta oricaror solicitari in vederea bunului mer,
al activitatii institutiei. Am incercat sa indrum activitatea colegilor de la Registrul Agricol, de
la Asistenta Sociala, am colaborat cu toti in vederea bunului mers al activitatii institutiei
noastre, atat intern cat si in relatiile cu institutii judetene cu care interactionam, Am solicitat
din partea compartimenteler din subordine mai multa scrupulozitate in efectuarea lucrarilor
proprii, mai multa aplecare spre colaboarea cu celelalte compartimente, mai multa exigenta in
aplicarea legislatiei in domeniile pe care lucreaza. In activitatea de aplicare a legilor
fondului funciar am avut 0 singura sedinta de comisie, cu mai multe puncte pe ordinea de zi,
care au fost rezolvate partial. In activitatea de situatii de urgenta, am intocmit si prezentat
pentru actualizare si avizare toate planurile din acest domeniu si pot spune eft a fost un an mai
lejer deoarece am fost ocoliti de evenimente meteo dificile si mai ales, activitatea mea s-a
diminuat ca urmare a incadrarii in anul 2018 a unui sef al SVSU caruia i-am distribuit 0 parte
din responsabilitati, A fost un an foarte greu la Compartimentul de asistenta sociala unde in
perioada 15.05.2020-15.10.2020 nu am avut personal, dupa destituirea doamnei'Serban si
aflarea in Concediu medical a doamnei Toma. A fost constituita 0 comisie din 5 functionari
(publici si contractual i), care a inventariat documentele existente in acel cornpartiment, a
verificat fiecare beneficiar de VMG sau ASF completand documentele Iipsa din dosare si
aducand la zi situatia din Compartiment. A fost 0 munca de echipa, coordonata de mine,
asidua si foarte greu de pus la punct, datorita gravelor deficiente constatate acolo. La finele
anului 2020 erau in plata 91 de beneficiari de VMG, 101 de ASF si au fost gestionate in
cursul anului 2020, 46 dosare de alocatie de stat, 16 dosare de indemnizatii crestere copil
pana la doi ani, 26 dosare de acordare tichete de gradinita, au fost efectuate peste 600 de
anchete sociale, cu foarte multe deplasari in teren, au fost consiliate mai multe familii pentru
beneficii sociale unde s-a constatat ca situatia 0 , au fost gestionate 205 cereri de ajutor de
incalzire ~i in contextul situatiei de stare de urgenta si de alerta, au fost asigurate de catre
comisia responsabila in colaborare cu SVSU si asistentii comunitari toate conditiile legale de
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acordare beneficii sociale, de acordare a tichetelor pentru mese calde persoanelor peste 75 de
ani cu venituri minime, a mastilor de protectie pentru beneficiarii ASF, VMG si a altor
beneficii sociale. A fost constituita comisia de distribuire a Produselor POAD(alimente ~i
igiena) pentru persoanele cele mai defavorizate.

Pentru starea civila, de care rna ocup personal voi prezenta succinct un raport de activitate
pentru anu12020:

Au fost intocmite 17 acte de nastereitoate transcrieri), 22 acte de casatorie si 74 de
acte de deces.
Au fost eliberate un nr. de 48 certificate de nastere, 38 de certificate de casatorie, 97 de
certificate de deces, fie personal, fie prin institutii similare din tara.
Au fost eliberate 4 extrase multilingve dupa acte de nastere, 6 dupa acte de casatorie si
1 dupa acte de deces.
Au fost operate peste 350 de rnentiuni pe actele de stare civila.
A fost operat 0 divorturi pe cale administrativa.
Toata corespondenta pe linie de stare civila, a fost rezolvata conform solicitarilor, in
termenele legale, rara a avea reclamatii de nici un fel.
Nu au fost efectuat controlul anual al inspectorilor de specialitate ai DJEP Galati,
nefiind constatate abateri in acest domeniu.
In cursul anului 2020, am intocmit un nr. de 62 de sesizari pentru deschiderea
procedurilor succesorale.
Au fost operate toate dccesclc in termen legal in Registrul Electoral electronic, la
controlul anual din partea AEP, nefiind constatate deficiente.

Pentru activitatea de la punctul 3 Realizarea actiunilor necesare privind activitatea de
amenajarea a teritoriului si de urbanism, am tinut permanent legatura cu firma care se
ocupa de intocmirea Planului Urbanistic General si cu toate institutiile de unde trebuie sa
obtinern avize pentru intocmirca acestui plan, am colaborat cu responsabilul cu activitatea de
urbanism din institutie, respectiv domnul Tuchel Iancu, fiind intocrnite in anul 2020, peste 80
de autorizatii de construire si peste 100 de certificate de urbanism.

Am depus eforturi in vederea asigurarii transparentei decizionale, asigurarii accesului la
informatii de interes public, prin aceea ca am incercat sa afisez la sediul nostru toate
proiectele de hotarari, actele care au stat la baza intocmirii lor, au fost trimise pentru
informare domnilor consilieri, am publicat pe site-ul institutiei toate proiectele de hotarari,
Hotararile emise, declaratiile de avere si de interese, publicatiile de casatorie si alte
documente pentru informare, de interes public.
Au fost inregistrate 55 de declaratii de avere si interese care au fost transmise in termen

legal catre Agentia Nationals de Integritate, avand restante la acest capitol un consilier local,
domnul Nunu Doru si un functionar public, doamna Serban Alina-Mirela, care au refuzat sa
depuna declaratiile, fiind transmis catre ANI Bucuresti acest lucru. In relatia cu Agentia
Nationala de Integritate, am transmis in termen toate declaratiile de avere si de interese ale
functionarilor si ale domnilor consilieri, nefiind create astfel conflicte de nici un fel, care sa
se datoreze activitatii mele.

Pentru activitatea de la punctul 4. Asigurarea gestionarii resurselor umane ale
entitatii.
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Pe tot parcursul anului 2020 am gestionat dosarele de personal din institutie, (25 asistenti
persoanli, 15 personal contractual, 13 functii publice, 2 demnitari si 15 consilieri locali), au
fost organizate 3 concursuri de recrutare, unul finalizat cu angajarea unui functionar public
debutant, iar unul finalizat cu angajarea a doi muncitori-personal contractual. Am gestionat
procedurile de recrutare pentru functia publica in relatia cu ANFP Bucuresti si cu Posturi.gov
pentru functiile contractuale. Am efectuat toate raportarile legale in aplicatia informatica
nationala REGES pentru toti salariatii APL cu contract individual de munca, conform
legislatiei in domeniu, am intocmit fise de post pentru toti angajatii, dispozitii cu privire la
salarizare, la schimbarea raporturilor de munca, am Intocmit acte aditionale si am urmarit ca
si angajatii sa beneficieze de toate drepturile prevazute de lege, dar si APL sa tie satisfacuta
de activitatea lor, in bcneficiul cetatenilor.

Pentru activitatile de la punctul 5.0rganizarea arhivei ~i evidentei statistice a
hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor primarului precum si gestionarea intregii
arhive a entitatii, am avut in vedere arhivarea tuturor documentelor care privesc Consiliul
Local, a celor de stare civila, am avut in vedere consilierea persoanei calificate in domeniul
arhivistic, avizata de Arhivele Judetene Galati. Si in 2020 arhiva constituie un motiv de
insatisfactie, sarcinile suplimentare ale functionarului pe care 11 coordonez limitandu-i
activitatea la arhiva foarte mult.

Indiferent de domeniu, am transmis toate situatiile si statisticile necesare la institutii cu
care colaboram, fie in mod letric, fie on line: ANFP, INS, DJS, DJEP, Institutia Prefectului,
Consiliul Judetului, ministere sau alte directii judetene sau nationale cu care colaboram, am
repartizat din lucrari altor functionari publici sau contractuali, urmarind intocmirea
raspunsurilor la termen.

Am reusit sa am 0 colaborare corespunzatoare cu membrii Consiliului Local. cu toti
membrii aparatului de specialitate al primarului, cu mici exceptii, 0 colaborare foarte buna CLl

cetatenii si cu institutiile cu care suntem in contact.
Am intocmit raportarile legale la Legile 52/2003 si 544/2004, toate au fost transmise si

afisate pe site-ul institutiei. Am intocmit Rapoartele anuale pentru MDRAP cu privire la
SNA, la proiectele de buna guvernare si am incercat sa nu raman cu restante ale lucrarilor
primite in lucru.

Cand scriu, toate activitatile mele par foarte simple si usor de rezolvat, dar in spatele
fiecarora sta foarte mult studiu pe cazuri si spete, relatii cu cetatenii, colaborare cu toate
compartimentele, cu membrii consiliului local, cu domnul primar, cu domnul viceprimar, cu
toate institutiile judetene sau nationale, cu care venim in contact fie in mod scris, fie prin
posta electronica si mai ales maxima colaborare in compartimentele institutiei.
o activitate pe care 0 consider mereu restanta este cea de administrare a domeniului public

si privat al comunei, care lasa de dorit.
Consider, ca reusita tuturor proiectelor pe care administratia locala le propune pentru

implernentare si pentru imbunatatirea starii de fapt a comunei nu sta doar in munca unui om,
ci in colaborarea permanents intre cetateni si administratia locala cu toti factorii care 0

reprezinta.
Cu respect pentru toti ,
Cristina Zaharia



In data de 16.03.2020, s-a 7ntrunit in sedlnta Comitetul Local pentru Situatil de Urgenta
Cosrnestl, care a hotarat (in baza Ordonantei de Urgenta nr.21/2004 ~i in baza Hotararilor
Comitetului Judetean pentru Sltuatli de Urgenta al Judetului Galati nr. 19/09.03.2020,
20/10.03.2020 ~i 21/11.03.2020) anumite masuri ce trebuiesc respectate de catre adrnlnlstratia
locale, agentii economici ~i de catre cetateni. Inca de la debutul pandemiei , SVSU-Cosrnesti
s-a ocupat de distribuirea ~i de afisarea rnasurllor de protectie impotriva Covid 19. Toate
hotararile care au fost luate de catre Comitetul Local pentru Situatll de Urgenta Cosrnestl au fost
aflsate la sediul Prtmariet Cosmesti, dar ~i la agentli economici de pe raza UATCosmesti. S-au lipit
aflse cu regulile ce trebuiesc respectate in locurile publice, la biserici, in statlile de transport
public, dar masurile de protectie au fost publicate sl in mediul virtual.

a alta masura preventive a fost achizitionarea de materiale de protectie ~i de produse
dezinfectante. Au fost achizitionate materiale (manusl de cauciuc, ma~ti pentru protectie
respiratorie, combinezoane de protectie impotriva virusului, dezlnfectantl de rnainl,
pulverizatoare cu solutie dezinfectanta), materiale care au fost distribuite pe baza de proces
verbal intregului personal al Prirnarlel Cosrnesti , dar ~i altor persoane, conform procesului verbal
de predare -primire. Programul cu publicul la sediul Primarlei Cosmesti a fost limitat ~i
restrictionat, accesul facandu-se doar daca la biroul solicitat pentru rezolvarea problemei nu se
mai afla alta persoana sollcitanta. Au fost montate dispositive cu dezinfectant pentru maini la

Masuri preventive;

Anul 2020 a fost un an foarte dificil pentru desfasurarea oricaror tipuri de activltati. Serviciul
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cosrnesti, ~i-a desfasurat activitatea conform
graficelor lunare intocmite de catre seful SVSU.In ceea ce priveste Pianul de Pregatlre pe anul
2020, avizat de catre Inspectorul Sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului
Galati, domnul colonel Ion Toma, acesta nu a putut fi respectat din cauza normelor de dlstantare
impuse de pandemia de COVID 19.

In Romania, epidemia de COVID 19, s-a raspandlt din vestul Europei, lnreglstrand primul caz
la data de 26.02.2020. Din cauza panicii create sute de mii de romani au inceput sa se tntoarca
in tara din zone in care epidemia era in desfasurare, printre care ~i locuitori ai comunei Cosrnest].
In data de 15.03.2020 a fost decretata Stare de Urgenta, fapt ce a contribuit mult la limitarea
raspandirii infectiei cu Sars-Cov-2, prin masuri exceptlonale de distantare ~i prin alte masuri de
protectie stipulate in ordonantele militare ulterioare.

RAPORT DEACTIVITATE al SVSU-COSMESTI

pentru anul 2020

UAT COSME~TI Jud. GALATI
Str. Dumltru Dam.c,~8lu, Hr. 73
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In data de 30.01.2020,am fost sollcitati de catre dl. Serban Costel, sef de post al Postului de
Politle Cosrnesti pentru a cauta pe carnpul dintre Furceni-Vechi ~i Tecuci pe numitul Eni
Constantin, din satul Furcenii-Vechi, disparut cu ceva timp inainte , iar indiciile ii conduceau pe

Dlsparltle persoane;

Carantinarea persoanelor , a fost 0 noua etapa venlta sa stopeze raspandlrea virusuJui. Pe
raza comunei Cosrnesti am avut un centru de carantlna Ja" Popasul Zavolu". Aici au fost
carantinate trei serii de persoane venite din zonele rosil Covid, insumand peste 150 de persoane.
Spre binele tuturor nu a fost Inregistrat nici un caz de infectare cu Covid 19 nici In randul
persoanelor carantinate si nici In randul personalului care deservea aceasta unitate .

a persoanelor venite din zonele de risc epidemiologic pe teritoriul UATCosmestl a fost 0 activitate
monltorizata de catre seful SVSUIn cooperare cu cei doi aslstentl comunitari ~i cu seful de post
al Postului de Polltle Cosmestl, Lista persoanelor intrate In tara era trtmlsa de catre Inspectoratul
pentru Situatil de Urgenta "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"al Judetului Galati, dar am avut
multe cazuri cand eram anuntati mai lntai de catre persoanele care ajungeau, la adresa declarata
la politla de frontier, din zonele de risc epidemiologic, sau eram anuntati de catre vecini, rude
etc. Persoanele in cauza, dar si contactil acestora au fost persoane cooperante, respectand In
mare perte masurile impuse de pandemia de Covid 19. Au fost persoane izolate la domiciliu care
ne-au solicitat sprijinul pentru achlzltionarea de produse de prima necesitate. Persoanelor isolate
la domiciliu Ie-am pus la dispozltie saci menajeri pentru depozitarea gunoiul menajer pe perioada
izolarll, care erau ridlcatl dupa acea perloada de 14 zile. Am avut Insa ~i un caz cand un tanar
venit din OJandaa fost pus oficial in izolare la ora 18:00, iar 5 ore mai tarzlu a fost gasit In Tecuci
, de unde a fost ridicat ~i dus intr-un centru de carantina.

Izolarea la domiciliu;

Membrii SVSUCosmesti au primit rnasti de protectle respiratorie, manust de protectle ~i
combinezoane cu ajutorul carora sa-si poata Indeplini sarcinile date de seful SVSU. Pe perioada
starll de urgenta, saptamanal s-au dezinfectat aleile pietonale betonate, statlile de transport
public rutier, zonele din veclnatatea magazinelor alimentare, a scolllor , a dispensarelor, zona
bisericilor ~i alte locuri publice (zona containerelor de colectare a materialelor reciclabile). Au
fost inchise parcurile iar dupa 0 anurnita perioada au fost redeschise cu conditla respectarll
anumitor norme de protectle si cu un anumit program. De gestionarea acestei probleme s-a
ocupat SVSUCosrnesti.

Dezinfectarea zonelor de risc epidemiologic;

ambele cai de acces , iar triajul persoanelor care doreau accesulln sediul primarlei, era facut de
catre pompierul de serviciu. Masurile preventive au fost de bun augur ~i au facut ca primul caz
de infectare cu Covid 19 sa fie la sfarsltul lunii august, lucru care s-a intamplat dupa 0 serie de
masurt de" relaxare " luate la nivel european.



Incendii la loculnte:

Tn data de 20.10.2020,ora 01:10 am fost solicitatl pentru a interveni la stingerea unei
loculnte din satul Cosmestii-Vale, proprietate a lui Oprea Ghorghe. Incendiul fiind observant
foarte tarziu a facut ca din locuinta respective sa salvarn doar 0 anexa deoarece restul casei era
cuprinsa de flacari. Aici am solicitat spijin de la serviciile specializate, intervenind ~i sectia de
pornpieri rnilitari Tecuci cu doua autospeciale. Deoarece locuinta a fost distrusa, am solicitat un
modul de locuit pentru cazarea persoanelor de la adresa respectiva si a doua zi, prin grija
domnului primar, modulul de locuit era deja in curtea respectiva. Partea buna in acest caz a fost

Chiar daca seceta prelungita din acest an a fost una fara precedent in ultimile decenii, comparativ
cu anul 2019, in cee ace priveste incendiile de vegetatie uscata au fost raportate mai putine
incendii de acest tip. SVSUCosrnesti a intervenit cu autospeciala din dotare ~i nu am avut nevoie
de sprijin din partea serviciilor specializate. Ramane totusi problematlca lunca Siretului in dreptul
zonei "Delureni", unde in ultimii 3 ani am avut cel putin cate doua incendii de vegetatie urcata
pe an, incendii care daca sunt scapate de sub control pot parjoli cele doua stani din zona, dar in
acelasi timp poate urca malul ~i poate crea problem ca in 2018.

Incendii de vegetatle uscata:

Surpare teren;

In data de 25 martie 2020, am fost solicltatl pentru scoaterea unei persoane de sub un mal de
parnant, incident survenit in urma efectuarii lucrarilor de inflintare a sistemului de canalizare in
satul Furcenii-Vechi. Aici am avut bucuria enorrna de al scoate pe muncitor viu, doar cu 0 fracture
la mana stanga. Trebuie specificat faptul ca respectivul a fost sub pamant pentru aproximativ 35-
40 de minute, identificarea locului in care a fost surprins fiind greoaie din cauza faptului ca nu
stia nici unul dintre colegi locul exact unde a fost surprins, iar sapaturtle au decurs cu dificultate,
efectuandu-se manual pentru ca in modul mecanizat exista riscul de strivire a persoanei. Pot
spune ca momentul cel mai ernotlonat din anul 2020 a fost cel in care muncitorul a fost gasit VIU
~i constient de catre membrul SVSU-Condrache Mihail. Daca as descrie acea interventie ar suna
ca un scenariu de film. Ajunsi la fata locului nu se vedea decat 0 groapa cu 0 latura surpata ~i
oameni plansl ~i disperati pe marginea gropii. Am inceput sapaturile testand terenul prin sondare
si lndepartam cate 10 cm cu excavatorul si tot asa pana I-am gaslt ~i a ridicat 0 mana. Atunci am
respirat usurati, Dupa care am inceput procedeul de extragere, pentru ca era cu un picior sub
teava pe care trebuia sa0 cupleze. Totodata s-a fisurat ~i conducta de alimentare cu apa ~i riscam
sail piedem innecat. Atunci am anuntat pe cei de la statia de apa sa opreasca alimentarea cu apa
si am folosit excavatorul pentru a indeparta noroiul format. In final operatiunea a fost 0 reuslta,

anchetatori in zona respectiva, Am fost prezenti din partea SVSU-Cosme~ti un numar de 11
persoane dintre care 10 voluntari dar din pacate Eni Constantin nu a fost gasit in acea zi ci a fost
gasit mult mai tarziu, din pacate decedat, de catre un tractorist la efectuarea muncilor agricole
de prirnavara. Cazul a fost considerat cel putin suspect.



Am fost delegat din partea Prlrnarlel Cosmestl pentru a face parte din echipa raspunzatoare de
votul cu urna mobila. Din echlpa mai facea parte dl, Serban Costel, sef de post ~i cate doi membri
de la sectla de votare desemnati de presedlntele sectiei de votare. Acesta activitate s-a desfasurat
conform normelor legale.

Alegeri locale ~i parlamentare;

In cursul anului 2020 s-au desfasurat alegerile locale ~i alegerile parlamentare. Fiind in plina
desfasurare pandemia de Covid 19, a fost necesara 0 atentle deoseblta pentru amenajarea
sectlllor de vot, fiind respectate rnasurile impuse de lege. S-au montat dispozitive pentru
dezinfectant pentru rnalnl, s-au lipit benzi de limitare a dlstantel intre persoane, s-au pus tavite
cu covorase imbibate in dllutle de clor la Intrarlle in sectlile de votare, s-au distribuit termometre
pentru termometrizarea persoanelor care participau la procesul de votare ~i alte material menite
sa protejeze persoanele participante de virus.

Pe data de 5 septembrie 2020, am ridicat, personal, de la sediul DSPGalati rnastlle necesare
pentru protectla respiratorie a persoanelor din categoria de rise (peste 65 de ani). Irnpreuna cu
aslstentf comunitari am fost desemnati pentru distribuirea acestora. Aceasta actiune a decurs
anevoios, fiind intrerupta de campania pentru alegerile locale apoi de campania pentru alegeri
parlamentare, nici in prezent nefiind flnallzata.

Dlstrlbutle ma~ti de protectle respiratorie;

Avand in vedere contextul epidemiologic ~i normele care trebuiau respectate, am fost numit in
comisia de distribuire catre populatla comunei a pubelelor pentru colectarea selectlva a
deseurllor menajere, prin Dlspozltla nr. 138/27.04.2020, dar distribuirea proprluzlsa a inceput in
data de 06.07.2020, pentru ca la aceasta data a fost poslbll acest lucru, fiind in curs anumite
masuri de relaxare ale masurllor de protectie anticovid. Actlunea a fost fara rise epidemiologic,
nelnreglstrandu-se nici un caz de infectare cu Covid nici in timpul actiunii de distribuire, nici in
perioada urrnatoare (de 14 zile).

Dlstrlbutle pubele pentru colectare selectiva a deseurllor menajere;

Un alt eveniment a fost la proprietatea lui Maricel Grigoras din Ismail care a observant la
timp incendiul ~i a fost stopat de SVSU Cosrnesti in faza inciplenta. Aici nu au fost pagube
insemnate.

ca nu au existat victime pentru ca cei doi barbati care se aflau in irnobll s-au autoevacuat. Aici am
solicitat ~i interventla Electrica pentru intreruperea energiei electrice, insa am primit un raspuns
negativ, neavand disponiblla nici 0 echipa de interventie pe timp de noapte. Contorul ~i panoul
de sigurante al imobilului era cuprins de flacari ~i intreruperea energiei a efectuat-o un pompier
militar.



Sef SVSUCosmesti-Dominte Toderltar
Cu stlma sl consideratle,

La baza intocmirii prezentului raport de evaluare au stat procesele-verbale incheiate in
urma lnterventlllor efectuate, procesele-verbale incheiate pentru fiecare din actlvltatlle mai sus
prezentate ~i Dispozitiile in urma carers am fost numit pentru indeplinirea sarcinilor mai sus
mentlonate.

Am fost desemnat pentru colectarea lampllor de iluminat stradal, care au fost inlocuite cu lampi
cu led, care au un consum mai mic de energie fata de vechile becuri. Pe baza de proces- verbal
am predate lampile cu led ~i am primit lampile care au fost inlocuite. Acestea sunt depozitate in
remiza PSI de la Baltareti, in vederea predarii spre recilcare, iar becurile au fost deja reclclate
conform procesului-verbal nr.9579/24.11.2020.

In incheierea prezentului raport tin sa rnulturnesc tuturor membrilor SVSU~i soferllor
de pe autospeclala pentru responsabilitatea ~i devotamentul de care au dat dovada dar nu in
ultimul rand as vrea sa multurnesc Consiliului Local ~i domnului Primar pentru implicarea ~i
acordarea suportului logistic necesar desfasurarii in bune condltll ale activitatll Serviciului
Voluntar pentru Sltuatli de Urgenta Cosrnestl.

lIuminatul stradal;

Pentru buna functlonare a acestui program au fost achizltionate materiale antiderapante (sare,
nisip), a fost achlzltlonata motorlna necesara deszapezirii caller de acces rutier, a fost deasemea
incheiat un cantract de lnchiriere a unor utilaje pentru relizarea deszapezlrtl daca sltuatia 0 va
impune ~i utilajul din dotare nu ar face fata . Pentru situatii speciale avem achizitlonate 20 de
lopetl ~i membrii SVSUvor actiona daca situatia 0 va impune. Au fost montate parazapezi pe
portlunea de DJ252, intre drumul national ~i calea ferata.

Programul de actlune toamna-larna:

Am supravegheat ~i monitorizat aceasta activitate ~i am reuslt sa colectarn 0 cantitate de
materiale reciclablle mai mare decat anul trecut. Am contribuit deasemenea la actlvltati de
curatenle stradala, sortare materiale reciclablle , lntretinerea parcurilor, cooperand foarte bine
cu vlceprimarul.

Colectarea materialelor reciclabile;



-Inregistrarea si distribuirea corespondentei generale;

-Inregistrarea petitiilor, urmarirea rezolvarii lor si expedierca raspunsurilor catre petitionari in
termenul legal;

-Petitiile se vor rezolva In termen de 25 de zile de la data inregistrarii, astfel incat in urmatoarele
5 zile sa se poata derula procedurile administrative de semnare si comunicare catre petent a
raspunsul ui;

-Va copia la copiator pentru locuitorii comunei respectand taxa speciala pentru copiere,
prevazuta de CL;

Atributiile de serviciu (conform fisei postului):

-Responsabilitatea aplicarii Legii 16/1996 privind Arhivele Nationale ~i a Instructiunilor de
aplicare;

-Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente In al doilea an de la
constituire, pe baza de inventar ~i proces-verbal de predare- primire, intocmite potrivit anexelor
nr. 2 si 3 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale.

-Evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit se tine pe baza unui
registru, potrivit anexei nr. 4 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale;

-Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor
sau detinatorilor de documente si cu avizul Arhivelor Nationale sau al serviciilor judetene ale
Arhivelor Nationale, dupa caz, In functie de creatorii la nivel central sau local, In urma
selectionarii, transferului In alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati
naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neinlaturat.

-Anual, documentele se grupeaza In unitati arhivistice, potrivit problematicii ~i termenelor de
pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva, care se intocmeste de catre fiecare
creator pentru documentele proprii;

-Efectueaza permanents la cabinetul primarului;

-Este responsabil cu tinerea programului de audienta a primarului, viceprimarului ~i secretarului
comunei;

Numele ~iprenumele functionarului public: Maftei Mihaela

Functia publica: referent asistent-Compartimentul Registratura, Relatii Publice, Arhiva

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020
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-Am efectuat permanents la cabinetul primarului;

-Am asigurat legaturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara institutiei precum si cu
personalul din cadrul aparatului de specialitate;

-Am inregistrat si distribuit corespondenta generala;

-Am inregistrat petitiile si am urmarit rezolvarea si expedierea raspunsurilor catre petitionari in
termen legal;

Activitdti desfdsurate efectiv:

-M-am implicat In aplicarea Legii 16/1996 privind Arhivele Nationale si a Instructiunilor de
aplicare;

- Am inventariat documentele depuse la depozitul arhivei creatorilor de documente in al doilea
an de la constituire, pe baza de inventar si proces-verbal de predare- primire, intocmite potrivit
anexelor nr. 2 ~i 3 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale.

-Mi-am insusit prevederile L ]6/1996 a Arhivelor Nationale si Instructiunilor privind activitatea
de arhiva la creatori i si detinatorii de documente.

-Am ordonat documentele inventariate pentru casare, dar nu am finalizat procedura din lipsa de
timp;

-Am lntocmit raspunsuri catre persoanele fizice sau juridice care au solicitat eliberari de copii,
extrase sau certificate ale actelor pe care Ie creaza sau detine Primaria, In conformitate cu
prevederile legale privind informatiile de interes public;

-Am tinut evidenta documentelor solicitate de catre salariati;

-Am pus la dispozitia salariatiilor documentele aflate in arhiva, in vederea consultarii acestora,
necesare intocmirii diferitelor documente sau acte dministrative,

-Informeaza ori de cate ori este nevoie, secretarul si primarul, asupra tuturor aspectelor din sfera
sa de activitate ~ipropune masurile ce se impun;

-Intocmeste rapoarte trimestriale 'in sfera sa de activitate, pe care Ie prezinta, spre analiza ~i
dezbatere primarului.

-Inventariaza documentele proprii;

-Rezolva corespondenta ce i se repartizeaza;

-Este responsabil cu privire la identificarea riscurilor de la nivelul compartimentului;

-Respecta codul etic si de conduita al functionarului public, ROI si ROF intern;

-Respecta normele de protectia muncii si PSI;



Data intocmiril: 11.01.2021

-Am avut disponibilitate pentru lucrul suplimentar la nevoie;

-Am respectat programul de lucru;

-Am respectat codul etic si de conduita al functionarului public, ROI si ROF intern;

-Am avut 0 colaborare bazata pe respect cu ceilalti colegi din aparatul de specialitate al
primarului;

-Am avut 0 conduita demna de un functionar public, tratand cetatenii cu respect ~i
disponibilitate pentru a-i dirija catre functionarii responsabili de rezolvarea problemelor lor.

-Am respectat normele de protectia muncii si PSI.

-Am copiat documente ~i alte inscrisuri la copiator pentru locuitorii comunei respectand taxa
specials prevazuta de CL;

-Am tinut evidenta chitantelor privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate si a
borderourilor de corespondents,

-Am inventariat documentele proprii;

-Am rezolvat corespondenta repartizata;

-Am prim it sesizarile telefonice si Ie-am transmis pentru rezolvare;

-Am indepllnit alte atributii prevazute de lege sau atribuite de catre primar si secretar, prin
dispozitie sau verbal;

-Am colaborat cu colegii din cadrul celorlalte compartimente din aparatul de specialitate al
primarului in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor de serviciu;

-Am respectat circuitul documentelor in institutie;

-Am asigurat permanenta pe perioada starii de urgenta;

-Am respectat Planul de masuri privind prevenirea raspandirii covid-19;

-Am inventariat documentele de la compartimentul Asistenta Sociala, am lntocmit referatul-
raport si am indepl init atributiile delegate/ dupa demiterea d-nei Serban, conform dispozitiei
primarului nr. 169/12.06.2020;

-Am distribuit tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform prevederilor aUG
nr. 115/2020 si dispozitiei primarului nr. 283/05.11.2020



III.OBIECTUL DE ACTIVITATE
Avind in vedere prevederile art. 1 alin.(l) din Hotarirea de guvern nr 228/2015, au
obligatio de a organiza intocmirea si tinerea 10 zi a registrului agricol, otct pe suport
hortie cat si in format electronic care sunt completate in proportie de 98%.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registruluiagricol constau Tn:

1. Iinereo 10 zia tuturor pozitiilordin registrele agricole, operatiune ce presupune
inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de
modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris 01 secretarului;

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile
urmatoarelor acte normative:

legea/transparent decizionala.
Regulamentul intern sicodul de conduita

• Hotarire de Guvern nr 218/2015privind registrulagricol pe anii 2015-2019
• Ordinul MinisteruluiAgriculturii si Dezvoltarii Rurale,al Ministerului Adminstratiei si

Internelor si 01 MinisteruluiFinantelor Publice si 01 InstituluiNational de Statistica nr
734/480/1003/3727/2015.

• Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si
inchiriere a pajistilordin domeniul public cu modificarile sicompletarile ulterioare

• Legea 36/12.05.1995a notarilor publici rererepublicata
• Hotarirea de Guvern 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii571/2003privind Codul Fiscal.
• Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii vertificatelor si

adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale modificata si
completata;

• Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996,modificata sirepublicata .
• Legea 215/2001privind administratia publica locala,modificata si republicataa

functionarilor publici.
• Lege 188/1999privindstatutul pe lingo inregistrare
• Legea 667a functionarilor publici.

II. CADRUL LEGAL

RAPORT DE ACTIVITATE PEANUL 2020 AL COMPARTIMENTULUI REGISTRULAGRICOL
Consilier Moraru Nicolae

Compartimentul " REGISTRULAGRICOL"fundioneaza in subordinea directa a Primarului
sia SecretaruluiComunei Cosmesti,judetul Galati

ROMANIA
JUDETULGALATI
COMUNA COSMESTI
REGISTRULAGRICOL

IUAT COSME~TI Jud. GALATII Sfr. Dumitru DSm.cunu, Nr. 73
~ INTRARE Nr. 33 ¥-
i JE$~f. .nl c-

20 ...!.<4- LUlls ~1.lua.f2_

.J '



In acest sens. fiecare pozitie din registru are un numar de 5 file respectiv 10 pagini,
contlncnd un numar de 16 capitole, care trebuie completate cu urmatoarele
informqtii:

- Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate
juridica, nume, prenume, CNP,legaturi de rudenie-denumire-cod-mntiuni
- Capitolul " - subcap " a si bterenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil,
pasuni, finite, vii, ivezi, gradini familiale, paduri, drumuri si coi ferate,constructii,
terenuri neporoductive,ape,balti) respective identitficarea pe parcele a terenurilor
aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
- Capitolullll- modul de utilizarea suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe
fiecare an in parte;
Capitolul IV -subcap. o.o 1, b1, b2, c,-suprafata arabila cultivate pe raza localitatii
grupe de culture si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile,
plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de
seminte respective suprafata cultivate in seresisolariape raza localitatii sisuprafata
cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii sisuprafata cultivate cu
legume ingradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte;
- Capitolil V -subcap o.b.c.d - numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata
plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole
aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii,
pe fiecare an in parte;
- Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in camp, situate pe raza localitatii, pe
culturi, pe fiecare an in parte;
- Capitolul VII -animale domestice si/souanimale salbatice crescute in captivitate,
in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pespecii si categorii de animale,
pe fiecare an in parte;
- Capitolul VIII - evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in
proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridical, cu
domiciliu in localiotate si /sau in proprietstea unitatilor cu personalitate juridica,
care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
- CapitolullX -utilaje, instalatii pentru agricultura sisilvicultura,mijloace de transport
cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in
parte;
- Capitolul X - subcap. A,b - aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si
pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea
ingrasamintelor chim,ice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe
fiecare an in parte;
- Capitolul XI -constructii existente la inceputul anului pe raza localitatii -clodrl.
adresa clcdirii. zona suprafata construita desfasurata - metri patrati, tipul cladirii,
anul terminarii,pe fiecare an in parte;
- Capitolul XII - Atestatele de producator si carnetele de comercializare
eliberate/vizate-produsul pentru care sesolicita atestatul, nr atestat /data eliberarii,
vizariisemestraiale,seriasinumarul carnetului de comercializare , data ellberorii.. nr.
sidata avizuluiconsultative;
- Capitolul XIII - Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea
procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre
succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data

" '



Secretarul localitatii coordoneazo, verifica si raspunde de modul de completare si
tinere 10 zi a registruluiagricol. Orice modificare a datelor inscrisein registrulagricol se
face numai cu acordul scris01 secretarului localitatii.

4. Eliberareaadeverintelor cu privire 10 datele inscrise in registrelkeagricole sou
cu privire10 alte date existente in bozo de date a serviciului;

5. Tnregistrareacontractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre
arendatori siarendasi,

6. Tnregistrareacontractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate
intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei
Cosmesti;

7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in
verificarea gospodariilor populatiei sou a societatilor comerciale detinatoare de
terenuri agricole sou crescatoare de animale( din categoriile bovine,ovine,porcine,
cabaline,familii de albine),

8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, copnsiliere, acordare de
sprijincelor care seadreseaza cu diferite probleme agricole,

9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor
proibleme curente si colaborarea cu diferite institutii(directia de statistaca, oficiul de
cadastru, directia agricole, prefectura, serviciu finante publice locale, serviciu de
evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei
Cosmesti,

10.Tntocmireade referate pentru sedintele de ConsiliuLocal
11. Predarea anuiala a documentelor create de Compartimentul Agricol, 10

arhiva, aceasta activitate presupune arhivorea dosorelor create in conformitate cu
Legea nr. 16/1996,a Arhivelornationale.

2. Furnizareade date catre Directia Judeteana de Statistica,DirectiaAgricola
Galati soualtor institutii,daca este cazul;

3.Tntocmireasieliberea de atestate de producator sicarnet de comerciaIizare
a produseloragricole.

inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se
transmite;
- Capito luI XIV - Inregistrari privind exercitarea dreptului de premtiune-nr.data
ofertei de vinzore -suprafata (ha)-numarul de carte funciora, aviz final 01 MADR
/DADR-nr. data, adeverinta de vinzore libera, nr. data, comparator, nume si
prenume, pretul(lei);
- Capitolul XV - A) Inregistrariprivind contractile de orendare- nume si prenume
arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada
de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic,
redeventa (lei);

8) Inregistrari privind contractile de conceciune, nume si prenume
concedent, nrmar contract de concesiune, data incheierii contractului de
concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria
de folosinta,nr. bloc fizic.
- Capitoull XVI- Mentiuni speciale.



Am oferit sprijin si colaborat cu celelalte compartimente,pentru buna desfasurare a
activitatii in institutie:

In anul 2020 in cadrul copartimentului Registrul Agricol m-am ocupat si cu eliberarea
urmatorelor tipuri de adeverinte;
Adeverinte APIA 508 buc.
Adeverinte SPCLEP 235 buc ..
Adeverinte ASF 110 buc.
Adeverinte VMG 180 buc
Adeverinte dosar inealzire 205 bue.
Adeverinte bursa seo/ara 34 bue.
Adeverinte pentru atestate de producator 72 buc.
Alte adeverinte si comisie masuratori 100 buc.
Functionarii din cadrul compartimentul Agricol s- au' ocupat in anul 2020 cu intocmirea
dosarelor calamitate.380 buc.

S-au intocmit 72 de atestate de producator si 90 de carnete de comercializare a
produselor agricole, aceasta activitate presupunind intocmirea unei documentatii
.specifice sideplasarea in teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produsilor
siproduselor destinate comercializarii in piete .

In anul 2020 am inregistrat in registrul agricol un numar de 81 contracte de vanzare
cumparare, donatii, certificate de mostenitor sialtele.

in anul 2020am avut in gestiune un numar de 1777 pozitii in registrulagricol , din care
pozitii ale gospodariilor cu domiciliu in localitate 1442, pozitii ale persoanelor cu
domiciliul in alte localitati 253, si pozitii ale persoanelor juridice 82, care au facut
obiectul operatiuni de tinere la zi si centralizare a datelor din registrulagricol in format
letric sielectronic.

In anul 2020activitatea din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea
si completarea anuala a registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale
in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele
agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilorinregistrate in cadrul
compartimentului.

IV. ACTIVITATI DESFASURATEIN ANUL 2020

Ori de cite ori intervin modificari in registrulagricol referitoare la terenuri, la categoria
de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri
detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea
oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea,
tinerea la zi sicentralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica
aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de
specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.



MORARUNICOLAE.

ConsilierRegistrulAgricol.

S-aocupat de Registratura, in zilele foarte aglomerate.
Am sprijinit cetatenii la completarea documentelor necesare intocmirii diverselor
solicitari de benificii sociala.
Am colaborat cu compartimentul Taxe - impozite in vederea unei corecte
impuneri.
Am acordat consultatii cetatenilor si am venit in sprijinul OCPI Galati/efectuarea
documentatiei in vederea inregistrariisistematice.



III.OBIECTUL DEACTIVITATE
Avind in vedere prevederile art. 1 alin.(l) din Hotarirea de guvern nr 228/2015, au
obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, ctct pe suport
hortie cat siin format electronic care sunt completate in proportie de 98%.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registruluiagricol constau in:

1. Tinerec la zia tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune
inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de
modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului;

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile
urmatoarelor acte normative:

legea/transparent decizionala.
Regulamentul intern sicodul de conduita

• Hotarire de Guvern nr 218/2015privind registrulagricol pe anii 2015-2019
• Ordinul MinisteruluiAgriculturii si Dezvoltarii Rurale,al Ministerului Adminstratiei si

Internelor sial MinisteruluiFinantelor Publice sial InstituluiNational de Statistica nr
734/480/1003/3727/2015.

• Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si
inchiriere a pajistilordin domeniul public cu modificarile sicompletarile ulterioare

• Legea 36/12.05.1995a notarilor publici rererepublicata
• Hotarirea de Guvern 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii571/2003privind Codul Fiscal.
• Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii vertificatelor si

adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale modificata si
completata;

• Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996,modificata sirepublicata .
• Legea 215/2001privind administratia publica locala,modificata si republicataa

functionarilor publici.
• Lege 188/1999privindstatutul pe linga inregistrare
• Legea 667a functionarilor publici.

II. CADRUL LEGAL

Compartimentul " REGISTRULAGRICOL"functioneaza in subordinea directa a Primarului
sia SecretaruluiComunei Cosmesti,judetul Galati

RAPORTDEACTIVITATE PEANUL 2020 AL COMPARTIMENTULUI REGISTRULAGRICOL
Consilier Padure Simona
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In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 5 file respectiv 10 pagini,
continond un numar de 16 capitole, care trebuie completate cu urmatoarele
informatii:

- Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate
juridica, nume, prenume, CNP,legaturi de rudenie-denumire-cod-mntiuni
- Capitolul II - subcap " a si bterenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil,
pasuni, finite, vii, ivezi, gradini familiale, paduri, drumuri si eel ferate,constructii,
terenuri neporoductive,ape,balti) respective identitficarea pe parcele a terenurilor
aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
- Capitolullll- modul de utilizarea suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe
fiecare an in parte;
Capitolul IV -subcap. o.o1, b1, b2, c,-suprafata arabila cultivate pe raza localitatii
grupe de culture si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile,
plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de
seminte respective suprafata cultivate in seresisolariape raza localitatii sisuprafata
cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii sisuprafata cultivate cu
legume in gradinile familiale pe raza localitatii r pe fiecare an in parte;
- Capitolil V -subcap o.b.c.d - numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata
plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole
aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii,
pe fiecare an in parte;
- Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in camp, situate pe raza localitatii, pe
culturi, pe fiecare an in parte;
- Capitolul VII -animale domestice si/sou animale salbatice crescute in captivitate,
in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pespecii si categorii de animale,
pe fiecare an in parte;
- Capitolul VIII - evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in
proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridical, cu
domiciliu in localiotate si /sau in proprietstea unitatilor cu personalitate juridica,
care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
- Capitolul IX -utilaje, instalatii pentru agricultura sisilvicultura,mijloace de transport
cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in
parte;
- Capitolul X - subcap. A,b - aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si
pesticidelor pe suprofete situate pe raza localitatii, respective utilizarea
ingrasamintelorchim,ice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe
fiecare an in parte;
- Capitolul XI -constructii existente la inceputul anului pe raza localitatii -cladiri,
adresa cladirii, zona suprafata construita desfasurata - metri patrati, tipul cladirii,
anul terminarii,pe fiecare an in parte;
- Capitolul XII - Atestatele de producator si carnetele de comercializare
eliberate/vizate-produsul pentru care sesolicita atestatul, nr atestat /data eliberarii,
vizariisemestraiale,seriasinumarul carnetului de comercializare r data eliberoru.. nr.
sidata avizuluiconsultative;
- Capitolul XIII - Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea
procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre
succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data



Secretarul localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si
tinere la zi a registruluiagricol. Orice modificare a datelor inscrisein registrulagricol se
face numai cu acordul scris01 secretarului localitatii.

4. Eliberareaadeverintelor cu privire la datele inscrise in registrelkeagricole sau
cu privirela alte date existente in baza de date a serviciului;

5. Inregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre
arendatori siarendasi,

6. Inregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate
intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei
Cosmesti;

7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in
verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de
terenuri agricole sau crescatoare de animale( din categoriile bovine,ovine,porcine,
cabaline,familii de albine),

8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, copnsiliere, acordare de
sprijincelor care seadreseaza cu diferite probleme agricole,

9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor
proibleme curente si colaborarea cu diferite institutii(directia de statistaca, oficiul de
cadastru, directia agricole, prefectura, serviciu finante publice locale, serviciu de
evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei
Cosmesti,

10.Intocmirea de referate pentru sedintele de ConsiliuLocal
11. Predarea anuiala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la

arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu
Legea nr. 16/1996,a Arhivelornationale.

2. Furnizareade date catre Directia Judeteana de Statistica,DirectiaAgricola
Galati saualtor institutii,daca este cazul;

3. Intocmirea sieliberea de atestate de producator sicarnet de comercializare
a produseloragricole.

inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se
transmite;
- Capitolul XIV - Inregistrari privind exercitarea dreptului de premtiune-nr.data
ofertei de vinzare -suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR
/DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, comparator, nume si
prenume, pretul(lei);
- Capitolul XV - A) Inregistrariprivind contractile de arendare- nume si prenume
arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada
de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic,
redeventa (lei);

B) Inregistrari privind contractile de conceciune, nume si prenume
concedent, nrmar contract de concesiune, data incheierii contractului de
concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria
de folosinta,nr. bloc fizic.
- Capitoull XVI- Mentiuni speciale.



Am oferit sprijinsi colaborat cu celelalte compartimente,pentru buna desfasurare a
activitatii in institutie:

S-aocupat de Registratura, in zilele foarte aglomerate.
Am sprijinitcetatenii 10 completarea documentelor necesare intocmirii diverselor
solicitaride benificii sociala.

In anul 2020copartimentul REGISTRULAgricol s-a ocupat si cu eliberarea urmatorelor
tipuri de adeverinte;
Adeverinte APIA 508bUC
Adeverinte SPCLEP251 bUC
Adeverinte ASF11Obuc
Adeverinte VMG 54 buc
Adeverinte dosar incalzire 205buc
Adeverinte bursascolaro 34buc
Adeverinte pentru atestate de producator 72 buc
Alte adeverinte sicomisie masuratori 100 buc
Functionarii din cadrul compartimentul Agricol s-au ocupat in anul 2020cu intocmirea
dosarelor calamitate.380 buc

S-au intocmit 72de atestate de producator si 90de carnete de comercializare a
produselor agricole, aceasta activitate presupunind intocmirea unei documentatii
.specifice sideplasarea in teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produsilor
siproduselor destinate comercializarii in piete .

In anul 2020-auinregistrat un numar de 115 contracte uinzarecumparare simosteniri

lin anul 2020amavut in gestiune un numar de 1556pozitii in registrulagricol ,pozitiiale
gospodariilor cu domiciliu in localitate, pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte
localitati 355 sipozitii ale persoanelor juridice 84, care necesita operatiuni de tinere 10 zi
sicentralizare a datelor din registrulagricol.

In anul 2020activitatea din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea
si completarea anuala a registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale
in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii 10 zi si centralizarea datelor din registrele
agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilorinregistrate in cadrul
compartimentului.

IV. ACTIVITATI DESFASURATEIN ANUL 2020

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare 10 terenuri, 10 categoria
de folosinta a acestora , 10 cladiri, 10 mijloacele de transport sou 10 orice alte bunuri
detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura so conduca 10 modificarea
oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea,
tinerea 10 zi sicentralizarea datelor din registrele agricole, au obligatio de a comunica
aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de
specialitate 01 primarului, in termen de 3 zile lucratoare de 10 data modificarii.



Consilier:Padure Simona

Am colaborat cu compartimentul Taxe - impozite in vederea unei corecte
impuneri.
Am acordat consultatii cetatenilor si am venit in sprijinulOCPI Galati/efectuarea
documentatiei in vederea inregistrariisistematice.



Responsabll Urbanism
Ing Tuchel lancu

5 au rezolvat un numar de 5 sesizari ale cetatenilor in ceea ce priveste

disciplina in constructf precum si alte problem legate de legalitatea unor

constructli construite sau demolate pe raza UAT Cosmesti.

5 au facut in continuare demersurile pentru obtinerea avizelor necesare

elaborarli ~i aprobarii PUG UAT Cosmesti, conform prevederilor legale in

vigoare. Urrneaza dezbaterea acestuia la APM Galati iar dupa obtinerea

acordului de mediu se va propune aprobarea in Consiliul Local.

Pe parcursul anului 2020 in cadrul acestui compartiment au fost

eliberate un numar de 109 certificate de urbanism, 91 autorizatii de construire,

4 autorizatii de demolare.

AMENAJAREA TERITORIULUI ANUL 2020
RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT URBANISM 51,
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Totodata va aduc la cunostinta ca procedurile derulate pentru toate
achizitiile din anul 2020 au fost realizate in proportie de 99% prin S.I.C.A.P.
respectandu-se astfellegislatia in vigoare la nivelul acestui an.

Un aspect aparte a fost cel legat de asigurarea eftcienta si la timp a
tuturor materialelor necesare pentru protectia Impotriva noului
CORONAVIRUS, prezent si pe teritoriul tarii noastre incepand cu februarie
2020.

Prin urmare s-au executat lucrari pentru amenajarea unui pare in spatele
caminului Cultural Cosmesti, dotarea ~i amenajarea stadionului Cosrnesti,
inceperea lucrarilor la terenul de sport din Furcenii Noi finantat cu fonduri
europene, extinderea sistemului de supraveghere video al comunei ,
amenajarea unui grup sanitar la dispensarul Furcenii Vechi si Caminul Cultural
din aceeasi localitate, inceperea lucrartlor la proiectul finantat prin PNDL II,
(Modernizare strazi), amenajarea si extinderea sistemului de iluminat public cu
lampi LEDpe teritoriul comunei Cosmesti, Intocmirea documentatlei necesare
in vederea demararii procedurilor privind obtinerea flnantarf pentru
alimentarea cu gaz metan a comunei Cosrnesti, derularea procedurilor in ceea
ce priveste Incheierea contractelor privind achizitia de bunuri ~i servicii la
nivelul UAT Cosrnestl.

In anul 2020 compartimentul achizitii publice a asigurat desfasurarea
tuturor procedurilor de achizitii pentru buna functionare a compartimentelor
din cadrul Primariei Cosmesti, a lucrarilor desfasurate pe teritoriul UAT
Cosmesti si a furnizarii serviciilor catre comunitatea locals.

RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT ACHIZITII
PUBLlCE, INVESTITII $1 IMPLEMENTARE PROIECTE

FINANTATE DE UE, ANUL 2020

Str G·ral Dumitr~ DimA~e8nu. Nr' 73
INTRARE NR 5'00
I~~E --~------

20~ Luna 0( Zlua ~I


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf
	NPSCN017.pdf
	NPSCN018.pdf
	NPSCN019.pdf
	NPSCN020.pdf
	NPSCN021.pdf
	NPSCN022.pdf
	NPSCN023.pdf
	NPSCN024.pdf
	NPSCN025.pdf
	NPSCN026.pdf
	NPSCN027.pdf
	NPSCN028.pdf
	NPSCN029.pdf
	NPSCN030.pdf
	NPSCN031.pdf
	NPSCN032.pdf
	NPSCN033.pdf
	NPSCN034.pdf
	NPSCN035.pdf
	NPSCN036.pdf
	NPSCN037.pdf
	NPSCN038.pdf
	NPSCN039.pdf
	NPSCN040.pdf
	NPSCN041.pdf
	NPSCN042.pdf
	NPSCN043.pdf
	NPSCN044.pdf

