
Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bîrsănești, 

județul Bacău, pentru anul 2017 întocmit conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Aparatul de specialitate al  Primarului comunei Bîrsănești, împreună cu primarul, vice-

primarul şi secretarul constituie Primăria comunei,  structură funcţională cu activitate 

permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, 

soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.       

Aducerea la îndeplinire a scopului se realizează cu respectarea următoarelor principii: 

- realizarea tuturor activităţilor, în interesul exclusiv al cetăţeanului; 

- respectarea legalităţii; 

     - asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi 

presiuni politice a tuturor activităţilor. 

Aparatul de specialitate al Primarului Bîrsănești  îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Activitatea secretarului de comună. 

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2017: 

1.  activitatea de avizare: 

- au fost avizate pentru legalitate  contractele de achiziţii publice;  

- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei  pentru consiliere 

juridică si verificare din punctul de vedere al legalităţii; 

- s-a participat în cadrul programului de audienţe pentru cetăţeni; 

- au fost avizate din punct de vedere legal  referate pentru proiectele de hotărâri supuse spre 

aprobare Consiliului local al comunei Bîrsănești și  referate pentru dispoziţiile emise de 

Primarul .comunei Bîrsănești; 

. 
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2. consilierea şi verificarea juridică a documentelor. 

      3. înregistrarea în registrul de evidență a 320 dispoziţii ale Primarului și a 67 de 

hotărâri ale Consiliului local; 

 - redactarea materialelor de ședință și a proceselor  verbale ale tuturor ședințelor de 

consiliu local; 

- realizarea procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

    4.soluţionarea în termen  legal a unui număr de  45 cereri/adrese emise de persoane 

juridice şi fizice prin care se solicitau informaţii despre masa de bunuri mobile şi imobile,  

precum şi despre existenţa moştenitorilor rămaşi de pe urma  defuncţilor; 

- asigurarea condițiilor optime de arhivare a documentelor, evidența intrărilor – ieșirilor 

din arhivă instituției.                                                                                                                        

4. activitatea de stare civilă: -  s-au înregistrat urmatoarele acte :11 acte de 

naştere,  dintre care 10 transcrieri,  28 acte de căsătorie  și 51  acte de deces. 

            Compartimentul Fond Funciar 

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2017: 

- activitatea privind întocmirea planurilor parcelare în sistem stereo 1970;  

- întocmirea dosarelor  pentru despăgubiri privind Legea nr. 1/2000 şi Legea 247/2005; 

- deplasarea în teren  cu ocazia punerilor în posesie la solicitarea persoanelor îndreptăţite;  

- participarea la expertize;  

- întocmirea dosarelor şi eliberarea Certificatelor de Atestare că petentul este recunoscut ca 

proprietar;  

- activităţi specifice pentru  reconstituirea dreptului de proprietate respectiv, inventarierea 

terenurilor conform Legii 165/2013, înregistrarea cererilor formulate în baza acestei legi; 

- s-au înregistrat un număr total de 17 petiții cu conținut divers. 



           Compartimentul  Asistență Socială și Autoritate Tutelară 

În anul care a trecut au fost instrumentat  un număr de 75 de dosare de ajutor social şi  

75 dosare de acordare de ajutor pentru încalzire (la Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat pentru familiile şi persoanele singure lipsite de mijloacele financiare necesare unui 

trai decent).  Am instrumentat un număr de  150 de dosare pentru acordarea alocației pentru 

susținerea familiei ( Legea nr.277/2010).  S-au acordat alocaţii pentru nou- născuţi unui 

număr de 44 de mămici . 

La nivelul  Compartimentului de autoritate tutelară, asistenţă şi protecţie socială avem 

încadrat un numar de  20  persoane ca asistent personal însoțitor al persoanelor cu  handicap 

grav  și 14 persoane cu handicap grav care au  optat și primesc indemnizaţie de sprijin.  

Compartiment  Achiziții Publice 

În anul 2017 au fost finalizate următoarele proceduri de atribuire: 

- 57  cumpărări directe prin catalogul electronic în valoare de 382.841,90 lei fără 

TVA. 

- 7 cumpărări directe offline în valoare de 152.046,94 lei fără TVA. 

- Asigurarea fondurilor necesare finanţării investiţiilor în perioada 01.01.2017 -

31.12.2017 s-a realizat din surse de la bugetul local. 

Compartimentul Urbanism 

-  Autorizaţii de construire                             =  10  

- Autorizaţii de construire branşamente          =  11               

-  Autorizaţii de desfiinţare                              =    2 

- Certificate de urbanism                                =  13 

- Certificate edificare construcţii                      =    4 

-  S-a transmis lunar la Direcţia de  Statistică 12  situaţii ale autorizaţiilor de 

construire emise  

          Privitor la modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, avem 

următoarele realizări:  

1. S-au continuat  lucrările la obiectivul ”Modernizare drumuri locale și DC 158 din satul 

Brătești, comuna Bîrsănești”, care s-au realizat în proporție de 80%; 

2. S-a obținut autorizație ISU pentru Corpul B al Școlii Gimnaziale nr.1 Bîrsănești; 
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3. S-a definitivat obiectivul de investiții  ”Amenajare teren sport și amenjare accese la Școala 

Gimnazială nr.1 Bîrsănești; 

4. S-a definitivat obiectivul de investiții  ”Lucrări de reparații la Școala Gimnazială nr.1, Corp 

B,  Bîrsănești; 

5. S-a definitivat obiectivul de investiții  ”Extindere a 2(două) săli de clasă și grup sanitar la 

Școala Gimnazială Brătești”; 

6. S-a semnat contractul de finanțare pe Programul PNDLII pentru investiția ”Modernizare 

rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești”; 

7. S-a continuat  modernizarea rețelei de iluminat public cu lămpi economice prevăzute cu 

led-uri în toate satele comunei, astfel încât am realizat înlocuirea în procent de 80%; 

8. S-a acordat sprijin financiar pentru cele 8 biserici și pentru Mănăstirea Nașterea Maicii 

Domnului din satul Caraclău, în valoare totală de 180.000 lei; (Mănăstirea, aflată în 

construcție, a primit 100.000 lei, bisericile catolică de la Caraclău și cea evanghelică de la 

Albele au primit câte 7.000 lei, iar bisericile ortodoxe din fiecare sat al comunei au primit câte 

11.000 lei). 

9. S-a construit și s-a inaugurat Monumentul eroilor comunei Bîrsănești amplasat în satul 

Bîrsănești; 

10. S-a realizat balastarea  drumurilor comunale şi locale  din interiorul satelor Bîrsăneşti, 

Brăteşti, Caraclău şi Albele.                

11.   S-au asigurat cu antigel toate centralele termice ale şcolilor din comună ; 

12.  S-au aprovizionat cu lemne de foc toate şcolile şi localul primăriei  

           Închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2017 s-a realizat, la partea de venituri, cu suma 

de 6.562.483 lei, iar, la partea de cheltuieli, cu suma de 6.428.313 lei, cu un excedent  în    

sumă de 134.170 lei. 

PRIMAR, 

BOTEZATU GELU 



 

 

 

 

 

 

 


