
1  

 

       

   

Nr. 721 din 22.01.2014 

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 

DE PRIMĂRIA ORAŞULUI ALEŞD 

ÎN ANUL 2013 

 

 Cap.I  Misiunea şi obiectivele Primăriei oraşului Aleşd 

 

 Cadrul legal de referinţă privind activitatea Primăriei oraşului Aleşd îl constituie Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cui modificările şi completările 
ulterioare. 
 Rolul Primăriei oraşului Aleşd este acela de a oferi produse şi servicii de cea mai bună 
calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale generale şi specifice pentru persoane fizice şi 
juridice, în condiţii de eficienţă economică. 
 Misiunea Primăriei oraşului Aleşd reprezintă un ansamblu de orientări fundamentale 
privind: 

 produsele şi serviciile publice oferite pentru satisfacerea nevoilor generale şi 
specifice; 

 segmentul de piaţă din sectorul public căruia i se adresează; 

 nivelul administrativ; 

 unitatea administrativ teritorială şi colectivitatea locală unde sunt oferite serviciile; 

 mijloacele tehnice folosite pentru producerea şi furnizarea lor; 

 viziunea generală a reprezentanţilor managementului instituţiei publice vis-a-vis de 
funcţionarii publici, de sectorul public şi de particularităţile oraşului Aleşd.  

 Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate în anul 2013 au vizat: 

 creşterea calităţii actului administrativ prin utilizarea eficientă a resurselor;  

 servicii de calitate orientate către cetăţean; 

 desfăşurarea unei activităţi transparente şi eficiente, cu respectarea cadrului legal; 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://prgabriel.files.wordpress.com/2008/11/330px-stema_romaniei_3svg2.png&imgrefurl=http://prgabriel.wordpress.com/2008/11/30/la-multi-ani-romania/&usg=__VonqgIYWIqOCpZUDjQovvlVMmvw=&h=343&w=250&sz=95&hl=ro&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=jF9oSBLG5wIQ0M:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images?q=stema+romaniei&um=1&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1


2  

 

 creşterea preocupării pentru imaginea publică a Primăriei. 
Valorile esenţiale pe care le promovează Primăria oraşului Aleşd sunt: promptitudine, 

performanţă, transparenţă, accesibilitate, orientare către cetăţean, integritate, lucru în echipă, 
respect, egalitate de şanse, egalitate de tratament, motivare. 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin(3) din Legea nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi ale art. 10 alin(3) din HG nr. 123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, Primarul oraşului Aleşd face public Raportul de activitate pe 
anul 2013. 

Acest raport cumulează rapoartele de activitate pe anul 2013 ale compartimentelor 
funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de 
activitate specifică şi modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar. 

Conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi 
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi 
acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, 
ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum 
şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.   
 Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative 
mai susprevăzute, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 
Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în 
condiţiile legii. 
 Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului Aleşd şi aparatul de specialitate al 
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, respectiv Primăria 
oraşului Aleşd, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 
  Cap. II Activitatea desfăşurată de Consiliul local şi de Primăria oraşului Aleşd. 
 Consiliul local al oraşului Aleşd a fost convocat în anul 2013 în 12 şedinţe, toate 
ordinare, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001. Au fost respectate termenele de convocare 
a consiliului în şedinţe ordinare. Toate şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de 
specialitate au fost publice. Ordinea de zi a fiecărei şedinţe a fost adusă la cunoştinţa opiniei 
publice, atât prin publicarea dispoziţiei de convocare pe site-ul Primariei cât şi prin afişare la 
sediul consiliului local. 
 Au fost adoptate în anul 2013 un număr de 125 hotărâri, structurate astfel: 12 hotărâri 
cu privire la aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor; 12 hotărâri cu privire la aprobarea 
ordinii de zi ale şedinţelor; 12 hotărâri cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;  cel mai 
mare număr de hotărâri au avut ca obiect –domeniul public şi privat al oraşului Aleşd, 
respectiv un număr de 39, urmate de un nr. de 8 hotărâri cu privire la bugetul local, 4 hotărâri 
cu privire la programul de achiziţii iar restul 38 de hotărâri având ca obiect diverse alte 
tematici. 
 Evoluţia numărului de acte administrative adoptate de Consiliul local al oraşului Aleşd  
în perioada 2008-2013 se prezintă astfel: 

 2008 -222 hotărâri 
 2009 -238 hotărâri 
 2010 -197 hotărâri 
 2011 -142 hotărâri  
 2012 -131 hotărâri 



3  

 

 2013 -125 hotărâri 
Hotărârile au fost semnate de preşedintele de şedinţă, contrasemnate de secretar şi au 

fost înregistrate într-un registru special. Dezbaterile din şedinţele Consiliului local, precum şi 
modul cum s-a exercitat votul fiecărui consilier au fost consemnate în procesele verbale, care 
au fost semnate de consilierul care a condus şedinţa şi secretarul unităţii administrativ 
teritoriale. Procesul verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă au fost depuse în 
dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate. 

Cele 125 de hotărâri adoptate de Consiliul local au fost înaintate la Instituţia Prefectului 
Judeţului Bihor în termenul stabilit de prevederile Legii nr. 215/2001, în vederea exercitării 
controlului de legalitate; de asemenea au fost comunicate instituţiilor interesate, serviciilor, 
birourilor şi compartimentelor de specialitate care au fost abilitate cu ducerea la îndeplinire, 
iar cele de interes general au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la avizierul din 
faţa sediului Primăriei. Toate cele 125 de hotărâri au primit viza de legalitate a Instituţiei 
Prefectului, iar în ce priveşte modul de îndeplinire a hotărârilor, acestea formează obiectul 
unor informări prezentate Consiliului local semestrial. 

Declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali au fost consemnate într-un registru 
special, şi totodată şi solicitările adresate Consiliului local au fost consemnate într-un registru 
special. 

În anul 2013 au fost emise de către Primarul oraşului Aleşd un număr de 662 dispoziţii. 
Evoluţia numărului de acte administrative emise de primarul oraşului Aleşd în perioada 2008-
2013 este următoarea: 

 2008 -1033 
 2009 -1008 
 2010 -  985 
 2011 -  582 
 2012 -  626 
 2013 -  662 

 Dispoziţiile au fost înregistrate într-un registru special, înaintate într-un exemplar la 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, în termenul legal în vederea exercitării controlului de 
legalitate, instituţiilor interesate, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate care 
au fost abilitate cu ducerea la îndeplinire; cele de interes personal au fost aduse la cunoştinţa 
cetăţenilor prin poştă iar cele de interes general prin afişare la avizierul din faţa sediului 
primăriei. Exemplarul nr. 2 a fost îndosariat şi arhivat. 

Prin Dispoziţiile emise s-au soluţionat problemele concrete  ale comunităţii, în 
următoarele domenii de activitate: 

 Convocarea Consiliului local  -  12 
 Resurse umane    -  19 
 Comisii: receptii, licitatii   -  62 
 Ajutor social                          -208 
 Ajutoar încălzire              -  36 
 Premiu 50 ani căsătorie  -  12 
 Alocatii complementare   -217 
 Indemnizaţii de handicap  -  12 
 Ajutoare de urgenţă şi deces  -    9  
 Indemnizaţii handicap   -  12        
 Plan de servicii    -    2 
 Diverse     -  61 

Toate cele 662 dispoziţii au primit viza de legalitate a Instituţiei Prefectului Judeţului 
Bihor. 

 1.BIROUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
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Activitatea Biroului administraţiei publice locale urmăreşte asigurarea principalului 
obiectiv al instituţiei noastre privind satisfacerea cerinţelor cetăţenilor şi a comunităţii şi se 
axează pe următoarele componente: 

1.1 Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la elaborarea proiectelor 
de acte normative şi a altor reglementări privind activitatea Consiliului local, Primarului şi 
Secretarului oraşului Aleşd şi anume: 

a) Activităţi privind pregătirea şi participarea la şedinţele Consiliului local; 
b) Pregătirea şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
c) Urmărirea respectării legalităţii materialelor înaintate spre dezbatere 

consilierilor; 
d) Redactarea proceselor verbale ale şedinţelor în plen ale Consiliului Local; 
e) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului local; 
f) Activităţi privind rezolvarea în termenul şi cu respectarea prevederilor legale a 

solicitărilor adresate Consiliului local; 
g) Alte activităţi privind Consiliul local al oraşului Aleşd; 
h) Evidenţa şi aducerea la cunoştinţă publică a Dispoziţiilor Primarului oraşului 

Aleşd.  
Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică locală: 
În baza transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003, au fost făcute 

publice prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul instituţiei, ordinea de zi, 
hotărârile adoptate în toate cele 12 şedinţe ale Consiliului Local. De asemenea au fost 
elaborate şi făcute publice prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei şi cele 12 
procese verbale ale şedinţelor Consiliului local. 

Pe parcursul anului 2013 au fost supuse dezbaterii publice patru proiecte de hotărâri  
de importanţă deosebită, cum ar fi: aprobarea bugetului general al oraşului pe anul 2013, 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, aprobarea tarifelor pentru activităţi de 
salubritate şi aprobare preţului la apă potabilă şi canalizare epurare. 

Nu au fost organizate întâlniri în care acestea să fie dezbătute public, deoarece nu au 
existat cereri în scris din partea asociaţiilor legal constituite sau a altei autorităţi şi, de 
asemenea, nu au fost primite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire 
la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. 

Toate cele 12 şedinţe ale Consiliului local al oraşului Aleşd desfăşurate pe parcursul 
anului 2013 au fost publice. Nu au existat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor 
legii privind transparenta decizională intentate administraţiei publice. În cadrul procedurilor de 
asigurare a accesului la informaţiile de interes public şi de asigurare a transparenţei, s-a 
folosit cu precădere ca instrument de aducere la cunoştinţă publică pagina de internet a 
instituţiei, respectiv: www.alesd-bihor.ro  

1.2 Activitatea de registratură: 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Potrivit prevederilor art. 2 din actul normativ 
menţionat, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în 
scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate 
adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate 
ale ministerelor sau ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, 
societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite 
in continuare autorităţi şi instituţii publice. În conformitate cu prevederile art. 14 din O.G. 
27/2002,  semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de 
soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul pentru relaţii cu publicul. 

http://www.alesd-bihor/
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Potrivit organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Aparatului  de Specialitate al Primarului oraşului Aleşd, atribuţiile privind urmărirea modului 
de soluţionare a petiţiilor sunt îndeplinite de compartimentul relaţii cu publicul. 

În perioada 1 ianuarie  2013 - 31 decembrie 2013, au fost atribuite un număr de 
13.651 numere de înregistrare la secretariatul Primăriei oraşului Aleşd(petiţii) defalcate după 
cum urmează : 3.158 pentru compartimentul impozite şi taxe, 2.997 solicitări pentru 
compartimentul agricol, comp. juridic 2.413, secretar 1.120, 1.079 pentru contabilitate, 997 
pentru compartimentul social, 697 pentru inspector proiecte, 571 pentru urbanism şi 
amenajarea teritoriului, 361 pentru achiziţii publice, 138 pentru inspector mediu, 112 şef birou 
ad-ţie publică iar 8 pentru compartimentul de stare civilă. 

Petiţiile a căror soluţionare intra în competenţa altor autorităţi, prin care erau sesizate 
aspecte privind probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar, nerespectarea unor 
norme de convieţuire socială, activitatea defectuoasă desfăşurată în cadrul unor asociaţii de 
proprietari, nerespectarea ordinii şi liniştii publice sau litigii diverse au fost înaintate instituţiilor 
abilitate prin lege să le soluţioneze, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 
233/2002,  iar măsurile luate au fost comunicate petiţionarilor.  

În ce priveşte petiţiile adresate Consiliului local în anul 2013, acestea pot fi structurate 
astfel: din partea SC Salubri SA Aleşd au fost înaintate un număr de 9 solicitări având ca 
obiect: majorare preţuri servicii publice, modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, rectificări hotărâri de consiliu local, aprobare preţuri definitive la 
serviciile de salubrizare, convocări în şedinţe a AGA;  1  solicitare prelungire contract de 
închiriere; 1 aprobare concesionare imobil; 1 solicitare a Colegiului Tehnic „Alexandru 
Roman” cu privire la desemnare reprezentanţi în consiliu de administraţie; 1 solicitare  de 
închiriere a unui imobil din partea APIA; un grup de consilieri au iniţiat un proiect de hotărâre; 
1 solicitare din partea Grădiniţei „Samuel” privind modificare structură şcolară.   

 2.1 Activitatea de informare publică în baza Legii nr. 544/2001  
Autorităţile şi instituţiile publice au obligativitatea de a fi transparente în activitatea lor 

şi de a informa cetăţenii despre proiectele şi strategiile derulate, despre regulamente de 
organizare şi funcţionare, structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, sursele 
financiare, bugetul şi bilanţul contabil. 
 Informaţiile publice pe care autorităţile şi instituţiile publice trebuie să le ofere din oficiu 
sunt acelea care se referă la activităţile unei autorităţi sau instituţii publice care utilizează 
resurse financiare publice. Aceste informaţii trebuie afişate la sediul autorităţii sau instituţiei 
publice, publicate în Monitorul Oficial al României, în mijloacele de informare în masă, în 
publicaţii proprii sau în pagina de Internet proprie. 
 De asemenea, informaţiile publice pot fi furnizate la cerere prin solicitări scrise sau 
verbale, venite din partea cetăţenilor. Pentru solicitările verbale răspunsul este furnizat pe loc, 
în cazul celor scrise acesta având un termen de 10 zile, cu prelungire la 30 de zile în cazul în 
care documentarea necesită o perioadă îndelungată. 
 Instituţiile şi autorităţile publice trebuie să organizeze compartimente specializate de 
informare şi relaţii publice pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice şi să 
desemneze un responsabil cu atribuţii în acest sens. 

 Întrucât la nivelul Primăriei oraşului Aleşd nu există resurse materiale şi financiare 
pentru înfiinţarea unor astfel de compartimente, prin Hotărârea Consiliului local al oraşului 
Aleşd nr. 152/13.08.2009 a fost desemnată d-na Lauran Nicoleta, secretar UAT, ca 
responsabil cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

În anul 2013 au fost soluţionate un număr de 3 cereri de informaţii de interes public la 
care s-a răspuns în termenul legal şi acestea au inclus: informaţii privind planurile anuale de 
achiziţii publice pentru perioada 2009-2012 şi hotărârile prin care acestea au fost aprobate; 
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informaţii privind modul de cheltuire a banilor publici (lista ordinelor de plata emise în 
perioada 01.01.2011 şi până la finele anului 2012; informaţii de interes public, lista localităţilor 
înfrăţite. 

Pe parcursul anului 2013, nu a fost înregistrată nici o reclamaţie administrativă vizând 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001. 

 
COMPARTIMENTUL  JURIDIC 

 Pe parcursul anului 2013 pe rolul instanţelor judecătoreşti , Oraşul Aleşd  a avut un 
număr de 200 de dosare  înregistrate la Judecătorie, Tribunal şi Curtea de Apel . 
 În anul 2013 s-au format 107 de dosare noi având ca şi obiect deschiderea procedurii 
de insolvenţă, fond funciar, contestaţii la executare, pretenţii băneşti, plângerii 
contravenţionale,  anulari Hotărâri de Consiliu local, plângeri împotriva încheierilor de CF şi 
reexaminarea sancţiunilor contravenţionale şi înlocuirea lor cu muncă în folosul comunităţii. 
 Dintre aceste dosare nou formate, un număr de: 

 93 de dosare au ca şi obiect reexamninarea sancţiunilor contravenţionale şi 
înlocuirea lor cu muncă în folosul comunităţii; 

 7 doare au ca şi obiect deschiderea procedurii de insolvenţă; 

 2 dosare au ca şi obiect contestaţii la executare ; 

 2 dosare au ca şi obiect fond funciar; 

 2 doasare au ca şi obiect anularea actelor administrative emise de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care ni s-au aplicat corecţii 
financiare;  

 1 dosar are ca şi obiect anularea unei autorizaţii de construcţie. 
          Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două 
planuri , există procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem calitatea  
de reclamant. 

Acţiunile formulate au la baza documente justificative şi au drept scop promovarea 
litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii. 
 În cadrul activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2013 au fost întocmite un număr de 
341 de contracte dintre care: 

 30 contracte de închiriere locuinţe ANL; 
 42 contracte de achiziţie publică; 
 8  contracte de concesiune; 
 4 contracte de administrare; 

 58 contracte de prestari servicii  
 199 de contracte de închiriere. 

            Prin compartimentul juridic asociaţiile de proprietari din oraş au fost îndrumate în 
problemele legate de activitatea de administrare şi le-a fost adusă la cunoştiinţă modificările 
legislative în domeniu cât şi legislaţia în ceea ce priveşte  termoizolarea blocurilor. 
           Au fost eliberate un număr de 78 de autorizaţii de funcţionare pentru agenţii economici 
care îşi desfăşoara activitatea pe raza teritorială a oraşului  Aleşd. 
 S-a acordat consultanţă juridică  compartimentelor din cadrul instituţiei. 

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
Personalul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială şi-a desfăşurat activitatea 

în anul 2013 conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 

AUTORITATE TUTELARA 
În ceea ce priveşte protecţia copilului în anul 2013 s-au efectuat un număr de: 

 35 anchete sociale pentru evaluarea sau reevaluarea  stării de sănătate a 
minorilor; 
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 2 planuri de servicii; 

 22 fişe de monitorizare. 
Pe linie de Autoritate tutelară în anul 2013 s-au efectuat un număr de 164 anchete 

sociale după cum urmează: 
 15 anchete sociale solicitate de Judecătorii privind cazuri de divorţ; 
 39 anchete sociale necesare obţinerii de  burse sau ajutor financiar; 
 16 anchete pentru profesor de sprijin; 
 44 anchete sociale privind minori instituţionalizaţi sau mame minore; 
 5 anchete pentru reatestare asistent maternal; 
 9 anchete sociale pentru persoanele nevoiaşe care să beneficieze de masa la Cantina 

Socială; 
 6 anchete privind adulţi si minori  vicioşi; 
 alte 23 anchete solicitate de judecatorie, politie pentru instituiri de curatela sau alte 

situatii. 
În ceea ce priveşte prestaţiile sociale:  

 s-a întocmit 1 dosar pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap până 
la 7 ani în baza Legii 448/2006; 

 s-au intocmit 78 dosare de indemnizaţie creştere copil până la 1; 2 ani sau 3 ani în 
cazul copiilor cu handicap; 

 24 dosare stimulent, pentru mămicile care s-au întors în câmpul muncii; 
 60 dosare privind dreptul la alocaţie de stat pentru copii. 

  În baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, au fost înregistrate in 
anul 2013, 15 dosare noi ajungandu-se astfel la un numar de 288 dosare. Pentru beneficiarii 
de ASF se întocmesc lunar dispoziţii de aprobare plata, dispoziţii de suspendare,modificare 
sau încetare a plăţii (dupa caz), şi comunicarea fiecărui titular a dispoziţiilor privind orice 
modificare, suspendare sau încetare a ajutorului. Pe parcursul anului au fost efectuate pentru 
toţi beneficiarii activi  anchete sociale din 6 în 6 luni la domiciliul acestora pentru a stabilii 
drepturile ce li se cuvin, fiind efectuate in 2013 un nr. de 200 anchete sociale. 
            În anul 2013 s-au efectuat un număr de 83 anchete sociale pentru persoane cu 
handicap grav, accentuat sau mediu adulţi, necesare la Comisia de Expertiză pentru adulţi, 
pentru evaluarea sau reevaluarea cazului. 

       S-a ţinut evidenţa cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
şi  s-au făcut raportările privind acesti minori solicitate de instituţiile abilitate.  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Au fost distribuite alimente în cadrul Programului PEAD 2013, la un nr. de 1165 persoane, 

produse alimentare în cantitate de 45.666 kg. 
    În ceea ce priveşte beneficiarii de venit minim garantat în baza Legii 416/2001, privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013 s-au soluţionat 
un număr de 24 cereri noi, având  la sfârşitul anului 2013 un număr de 601 dosare, din care 
active aproximativ un număr de 140 dosare lunar. 
  Pentru beneficiarii de VMG se întocmesc lunar dispoziţii de aprobarea plăţii ajutorului 
social, dispoziţii de suspendare, modificare sau încetare a plăţii ajutorului social, precum şi 
întocmirea rapoartelor statistice lunare şi comunicarea fiecărui titular a dispoziţiilor privind 
orice modificare, suspendare sau încetare a ajutorului. 
     În anul 2013 s-au acordat ajutoare sociale în baza Legii 416/2001 în valoare totală de 
277.536 RON. 
   Pentru încasarea contravalorii ajutorului social,beneficiarii au efectuat ore muncă, 
conform programărilor făcute.  
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Pe parcursul anului au fost efectuate pentru toţi beneficiarii de venit minim garantat 
anchete sociale din 3 în 3 luni la domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, 
au fost efectuate aproximativ un nr. de 750 anchete sociale. 
           Pe parcursul anului 2013 s-au eliberat un număr de 214 adeverinţe atât pentru 
persoanele beneficiare de venit minim garantat cât şi pe linie de autoritate tutelară. 
         Trimestrial s-a întocmit un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea 
prevenirii şi combaterea marginalizării sociale conform Legii 16/2002. 
       În vederea aplicării prevederilor O.U.G. 5/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare s-au întocmit un număr de 137 dosare pentru ajutorul de încălzirea locuinţei cu 
lemne şi cărbuni pentru persoanele cu venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social. 
Pentru acestea s-au întocmit statele de plată, situaţiile centralizatoare lunare şi rapoartele 
statistice lunare. 
 Au fost întocmite anchete sociale lunar pentru 70% din beneficiari. 
 În anul 2013 au fost efectuate 250 anchete sociale la beneficiarii de ajutor de încălzire 
alţii decât VMG.  
 În anul 2013 au fost efectuate de către Compartimentul de asistenţă socială un total de 
1475 anchete sociale.  
 În anul 2013 Compartimentul de asistenţă socială a redactat 425 dispoziţii ale 
Primarului privind asistenţa socială, conform atribuţiilor din fişa postului.  
     Pe parcursul anului 2013 s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea instituţiilor 
statului având ca obiect diverse raportări sau situaţii. 
 Au fost întocmite Strategii privind îmbunătăţirea situaţiei familiilor de romi pe perioada 
scurtă medie şi lungă.  
  În cursul anului 2013 compartimentul de asistenţă socială a fost implicat în continuarea 
activităţilor care au generat în urma implementării proiectului ,,Intensificarea procesului de 
incluziune Socială a Persoanelor Vârstnice din oraşul Aleşd prin efortul comun al actorilor 
Guvernamentali şi non-guvernamentali, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
PHARE 2006, au fost  organizate peste 30 de acţiuni (întâlniri) cu persoanele vârstnice. 
          Tot în cursul anului 2013, am fost implicaţi şi suntem şi în continuare în proiectul „Un 
viitor mai bun” care a fot finanţat prin FRDS, pentru comunitatea de romi. 
 Tot în acest an am fost cuprinşi în continuarea implementării proiectului „Reabilitarea, 
extinderera şi modernizarea Centrului de Zi”, Proiect finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Îmbunătăţirea infrtastructurii sociale. Domeniul major 
de intervenţie 3.2. Reabilitare/modernizare/dezvoltare şi echiparea infrastructurii sociale. 

Compartimentul de asistenţă social s-a ocupat de buna desfăşurare a activităţilor 
curente din cadrul Centrului de zi şi a Centrului multifuncţional din Cart Obor. 
           Compartimentul de asistenţă socilă a fost implicat în anul 2013 în organizarea mai 
multor manifestări şi acţiuni la nivel de oraş cum ar fi: 

 Sărbătorirea zilei de 8 martie la Centru de zi; 

 Masă caldă cu ocazia Sfintelor sărbători ale Învierii Domnului; 

 Manifestări dedicate Zilei de 1 iunie; 

 Zilele oraşului Aleşd; 

 Manifestări dedicate Zilei naţionale a României; 

 Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă, Crăciun şi Revelion; 

 12 excursii cu persoanele vârstnice la diverse locaţii (Săpânţa, Grădina botanică 
Jibou, Salina Turda, Hunedoara, Sighişoara, Mănăstirea Sfintei Cruci  Mănăstirea 
Dumbrava, etc) 

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
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              Centrul de zi pentru persoane vârstnice oferă servicii sociale persoanelor vârstnice şi 
persoanelor cu dizabilităţi. În prezent sunt înscrişi 790 de pensionari, frecvenţa zilnică la 
centru fiind de 60-80 persoane pe zi. 
 În cadrul centrului de zi îşi desfăşoară activitatea un responsabil centru, un 
fiziokinetoterapeut, un asistent fiziokinetoterapeut şi un îngrijitor. 
 Serviciile sociale care au fost prestate la centru sunt următoarele: 

 Fizioterapie                                        20 persoane /zi 

 Kinetoterapie                                     15-20 persoane/ zi   

 Întreţinere fizică                                30-50 persoane/ zi 

 Jacuzzi                                               10-20 persoane/ zi 

 Bazin cu apă termală                         10-20 persoane /zi 

 Acces internet                                    10-15 persoane/ zi 

 Activităţi recreative tenis de masă, remi, şah, table,cărţi. 

 Excursii organizate la Săpânţa,Salina Turda,Jibou.Hunedoara, Sighișoara,etc. cu membrii 
fideli ai centrului(cei care au avut cea mai mare frecvenţă în cursul anului 2013) 

 Excursie la Peştiş km 4. 

 Zile duhovniceşti susţinute de preotul Groza Adrian. 

 Activităţi organizate în colaborare cu reprezentanţii bibliotecii ”Octavian Goga”. 

 Activităţi organizate în colaborare cu Gradiniţa ”Holcim” Alesd. 

 Activităţi organizate  împreună cu elevii Liceului Teoretic ”Constantin Şerban”. 

 Programe organizate cu diferite ocazii: masa de Paşte, masa de Craciun oferite de 
Primăria Aleşd. 
   În cursul anului 2013, au beneficiat de tratament de fizio-terapie un număr de 420 
persoane. 

CANTINA SOCIALĂ   
Cantina Sociala Alesd cu sediul în strada Ciocarliei nr.3 este constituită în baza Legii 

208/1997, ca unitate publica de asistenţă socială şi functionează în baza H.C.L nr.102 din 
31.10.2005 în subordinea Primariei oraşului Aleşd. 
   1.OBIECTIVE 
    Cantina Socială Aleşd prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate in 
situaţii economico-sociale deosebite prin pregatirea şi asigurarea hranei (prânz) în limita 
alocaţiei de 7 lei/zi persoană, hrana distribuindu-se o data pe zi. 
    În realizarea obiectivelor se are in vedere totodată şi drepturile fundamentale ale 
beneficiarilor: 
  -dreptul de a beneficia de servicii sociale; 
  -dreptul la protectie impotriva saraciei si excluderii sociale. 

   Conducerea Cantinei Sociale a fost asigurată de director Archiş Amalia, bucătar 
Cipau Ioan, ajutor de bucatar Pop Marinela, muncitor intretinere Butuc Danut, muncitor Bot 
Daciana. Începând cu 13 noiembrie Cipău Ioan şi-a dat demisia din motive personale iar 
postul de bucătar a fost ocupat de Bercea Valeria începând cu 1 decembrie. 
      Din bugetul aprobat a rezultat un an de austeritate în ceea ce privesc investiţiile. 
Întregul personal a înţeles situaţia cu care s-a confruntat Primaria, lipsa de fonduri, 
concentrându-şi activitatea pe respectarea legislaţiei şi în acelasi timp satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social oferind acestora în continuare servicii de calitate. 
   Serviciul prestat de Cantina Socială Aleşd constă în pregatirea şi servirea unei mese, 
zilnic/ persoana (prânz) în limita alocaţiei de hrană prevazută de reglementarile legale. 

   Servirea hranei la Cantina Socială Aleșd conform legii 208/97 se acordă pe bază de 
cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. Dreptul de a beneficia de 
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hrană la Cantina Socială  inceteaza în momentul în care nu se mai îndeplinesc conditiile 
prevazute de  Legea 208/97. 

Activităţile desfăşurate în 2013  
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare  prin efectuarea următoarelor lucrări:                                     
-efectuarea  deratizării la nivelul blocului alimentar şi a celorlalte spaţii din instituţie; 
-supravegherea lucrărilor de reparaţii şi amenjare la instalaţiile sanitare;   
-asigurarea de  vidanj a  căminului de separaţie şi a celorlalte cămine din curtea 

instituţiei; 
- asigurarea legăturii permanente cu medicul de medicina muncii şi asigurarea 

condiţiilor pentru efectuarea controlul medical întregului  personal în luna ianuarie 2013 
precum şi cel periodic pentru personalul din blocul alimentar; 

- asigurarea produselor igienice (prosoape, detergenţi, mănuşi de unică folosinţă)  
personalului din bucătărie. 

Îmbunătăţirea funcţionării bucătăriei 
- reorganizarea echipei de bucătari şi stabilirea unui mod de lucru mai eficient prin 

stabilirea de atribuţii la  toate fazele procesului de pregătire şi servire a hranei;   
- întocmirea meniului săptămânal care cuprinde meniul pe fiecare zi a săptămânii, a 

notei de comandă şi realizarea calculului necesar privind cantităţile de alimente ţinând cont 
de meniu şi de numărul de beneficiari; 

- identificarea de noi reţete în vederea diversificării meniului;      
- diversificarea meniului prin introducerea de alimente specifice sezonului de vară; 
- stabilirea de meniuri tradiţionale româneşti cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. 
Asigurarea de lucrări şi produse de întreţinere 
-executarea de reparaţii şi revizii la aparatura din bucătărie (roboţi), instalaţia de aer 

condiţionat; 
-asigurarea materialelor de curăţenie pentru instituţie; 
-amenajarea şi întreţinerea spatiilor verzi aferente. 
Activitatea  managerială a Directorului 

       Pe tot parcursul anului 2013 s-a urmărit de către conducerea instituţiei asigurarea 
activităţilor la standarde  de calitate 

 S-a depus documentatia pentru reînnoirea autorizatiei sanitare . 
 S-a organizat activitatea de promovare a imaginii instituţiei.  

   Pe lângă activităţile curente de conducere s-au efectuat o serie de masuri prin 
elaborarea de pliante în vederea cunoaşterii activităţii sociale a cantinei, s-a stat de vorba cu 
cetatenii, s-a informat populatia prin mass media. 
        În anul 2013, numărul abonaţilor a variat între 100 şi 120, printre aceştia se numără si 
copii de la Step by Step, numarul de abonaţi variază în funcţie de cererile noi, de sistări sau 
de întreruperi. 
  De asemenea au fost organizate şi nunţi, botezuri şi alte evenimente. Cantina este 
într-o relaţie strânsă de colaborare cu Centrul de zi pentru persoane vârstnice, organizand 
mese, seri de colinzi etc.   

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2014 
   Ţinând cont că activitatea se defsdăşoară cu un buget auster, date fiind conditiile 
economice în ţară, conducerea Cantinei îşi propune în 2014 şi alte surse de finanţare pentru 
a putea dezvolta activitatea. 
   Unul din obiective este certificarea ISO a Cantinei . 
   Se doreşte modernizarea spaţiului intrării în cantină, reparaţie exterior spate clădire, 
sistem de evacuare a fumului din sală. 
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   Deoarece exigenţele au crescut şi ca să se poată adapta cerinţelor actuale cel mai 
mare obiectiv ar fi modernizarea sălii pentru a creşte numărul de evenimente, botezuri ,nunti 
şi alte evenimente speciale. 
 BIBLIOTECA” OCTAVIAN GOGA“ ALEŞD 
          În 2013 s-au achizitionat 591 volume de carte in valoare de 15669,31 lei,  18 titluri de 
publicatii periodice puse la dispozitia  utilizatorilor la sectia Salii de lectura; 

La sectia Salii de lectura este pusa  la dispozitia publicului Legislatia Romaniei si 
Monitorul oficial, fiind  consultate de circa 542 utilizatori; 

La sectia Salii de lectura exista o retea de patru calculatoare conectate la Internet, 
gratuit, pentru utilizatorii bibliotecii si membrii comunitatii, pentru accesarea de referate si 
informatii pentru elevi, informatii din domeniul  sanatatii, piata muncii, legislative , s.a. 

Numarul  vizitelor pe Internet au fost de 496 şi s-au accesat circa 19864 informatii. 
In anul 2013 au fost înscrişi 1896 cititori; 
Au fost împrumutate 38520 volume  de carte la o frecventa de 28845 utilizatori; 
Pe  toata perioada anului 2013 s-a efectuat prelucrarea cartilor noi, fiind puse la 

dispozitia cititorilor; 
S-au recuperat cartile imprumutate cititorilor si care au intarziat – in special bibliografia 

scolara pentru a fi pusa in circuitul cartilor;  
S-a continuat aranjarea si sistematizarea fiselor cu descrierea cartilor in Cataloagele  

alfabetic, sistematic, topografic si pe  titluri de carte; 
Colectivul bibliotecii a postat pe blogul cu adresa bibliotecaalesd.blogspot.com toate 

actiunile realizate; 
Biblioteca din Alesd a fost evidentiata in cadrul “Zilei bibliotecarului“ pentru activitatea 

performanta a colectivului, pentru implicarea in viata comunitatii si actiunile culturale foarte 
numeroase; 

Biblioteca este “Centru de consiliere biblioteconomica” si a organizat intalnirile 
trimestriale cu biblotecarii din zona Alesd, sub indrumarea doamnei Delia Pantea, bibliotecar 
metodist la Biblioteca “ Gh. Sincai “ Oradea si a doamnei Director adjunct Hainalka Tavaszi;  

In fiecare an principalele actiuni se reunesc sub genericul “Alesd – Zile de cultura” in 
doua decada a lunii mai; 

Suntem la a doua editie a Proiectului cultural “Memoria locului” prin care b iblioteca şi-
a propus să omagieza personalitati alesdene – in acest an a fost omagiat domnul Viorel 
HORJ  in prezenta familiei si a numerosi invitati; 

Zilele “ Octavian Goga” au ajuns la cea de-a XIX –a editie si au fost organizate cu 
ajutorul celor doua scoli si a Primariei; 
       In acest an s-a participat la  foarte multe parteneriate educative : 
      “Cartea, leac pentru suflet“ in amintirea poetului alesdean Papp Lajos; 
     “Cetatean roman – cetatean European“, in colaborare cu Liceul “Constantin Serban “; 
      Proiectul “ Eco Scoala “ realizarea de obiecte din produse reciclabile; 
      Proiectul educational “Basmul lunii, basmul lumii“ in colaborare cu Colegiul tehnic “ 
Alexandru Roman “; 
     Colectivul bibliotecii s-a implicat in proiectul de ajutorare a copiilor orfani din Valea 
Plopului sub deviza “ Dar din dar se face Rai “; 
      Biblioteca noastra a fost gazda a numeroase lansari de carte din care enumeram:  
    “ Pelerin de zapada “ de  Petru Covaci 
    “ Pelerin în Tara Sfanta “ de preot Ioan Aurel Bolba 

O actiune deosebita a fost expozitia de fotografii “Octavian Goga - chipul arestat al 
poetului“ organizata de profesor doctor Dan Brudascu; 

Colectivul bibliotecii se implica si participa la toate actiunile culturale care au loc in 
oras si ofera locatie pentru actiunile educative ale scolilor din localitate; 
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Un proiect important a fost initiat in anul 2013  “Tableta de cultura“ care se adreseaza 
persoanelor varsnice; 

Pentru anul 2014 biblioteca îşi propune sa continue parteneriatele realizate, sa 
pastreze interesul pentru lectura mai ales in randul tinerilor printr-o colaborare mai buna cu 
domnii profesori, atragerea utilizatorilor cu noi servicii de biblioteca, de exemplu instruirea in 
folosirea calculatoarelor pentru cei fara posibilitati si cei care doresc sa invete; 

In continuare apetitul pentru lectura este scazut, de aceea biblioteca şi-a propus sa 
exploateza la maximum potentialul serviciului “Biblionet – lumea in biblioteca mea“ care este 
pus la dispozitia tuturor categoriilor sociale. 

 
           SERVICIUL CONTABILITATE 

Compartimentul buget contabilitate 
În calitatea de contabil şef al Oraşului Aleşd, în anul 2013, d-ul Cureu Nicolae a 

coordonat, îndrumat, controlat şi răspuns de întreaga activitate financiar - contabilă la nivelul 
instituţiei, precum şi cea a compartimentului de implemenatare proiecte. 

A coordonat direct activitatea instituţiei pe domeniul economic, respectiv a efectuat 
analizele ce se impun pentru creşterea eficienţei gestionării fondurilor publice la nivelul 
Oraşului  Aleşd. 

În anul 2013, a exercitat direct următoarele atribuţii: 

 coordonarea compartimentului personal-salarizare, privind întocmirea statelor 
de plată, efectuarea vărsămintelor aferente salariilor către bugetul consolidat al 
statului, depunerea declaraţiilor fiscale ce se impun; 

 analiza eficientei utilizării fondurilor, evoluţia contului de execuţie, a structurii 
cheltuielilor pe titluri precum şi a altor indicatori financiari; 

 coordonarea activităţii compartimentelor de taxe şi impozite local, personal 
salarizare, financiar, achiziţii publice, precum şi unitatea de implementare a 
proiectelor; 

 organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor 
operaţiunilor ce se supun acestui tip de viză; 

 întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum si a altor 
situaţii solicitate de diverse instituţii; 

 organizează şi controlează pregătirea şi perfecţionarea profesională a 
personalului din compartimentele economice ale instituţiei; 

 prezentare periodică de informări primarului asupra contului de execuţie, 
precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii din acest punct 
de vedere; 

 coordonarea activităţii Asociaţiei Crişul Repede Aleşd în calitatea de 
responsabil financiar; 

 exercitarea atribuţiilor de expert financiar în cadrul proiectului derulat prin 
P.O.R.  „Modernizare şi reabilitare cabinete ambulatorii Spital Orăşenesc Aleşd” 
; 

 coordonarea implementării din funcţia de manager de proiect a proiectului 
derulat prin P.O.R. „Promovarea produsului turistic al oraşului Aleşd – Cetatea 
Piatra Şoimului”. 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
- în data de 08.05.2013 s-a organizat concurs pentru postul de şef birou administraţie 

publică; 
- în data de 30.09.2013 s-a organizat concurs pentru postul de mediator sanitar 

comunitar; 
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- în data de 11.12.2013 s-a organizat examen de promovare în grad professional pentru 
un funcţionar public. 

Activitate curentă: 
• întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta ale personalului  ( contracte 

munca, registru de evidenta al salariatilor); 
• întocmirea statelor de plata  lunare pentru personalul din aparatul propriu si unitatile 

subordonate; 
• întocmirea statelor de plata lunar pentru indemnizatiile  persoanelor cu handicap în 

numar de 81; 
• întocmirea borderouri ajutoare urgenţă, premii 50 de ani de căsătorie; 

îintocmirea documentelor de plata privind obligatiile salariale catre banca si trezorerie; 
• întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale; 
• întocmirea situatiilor statistice lunare, semestriale privind forta de munca si numarul de 

personal; 
• întocmirea situatiei lunare de monitorizare privind cheltuielile cu salariile  pentru DGFP 

BIHOR; 
• intocmirea darii de seama statistice, respectiv executia bugetelor institutiilor 

/activitatilor publice finantate din venituri proprii(bugetul sursa 10 ), conform Ordinului 
MF 6209/03.04.2009; 

• intocmirea raportarilor semestriale privind numarul de personal si fondul de salarii la 
data de 30.06.2013 si 31.12.2013 la AJFP BIHOR; 

• transmiterea lunara a situatiei privind indemnizatiile persoanelor cu handicap; 
• intocmirea situatiei lunare privind sumele alocate pentru sanatate de la DSP Bihor; 
• intocmirea si depunerea centralizatorului privind concediile medicale, la CASS Bihor; 
• intocmirea si transmiterea in format-standard a situatiei privind evidenta functiior 

publice si functionarilor publici  pentru ANFP; 
• intocmirea planului anual de ocupare  si perfectionare a functiilor publice; 
• întocmirea referate pentru: plata lunară indemnizaţii handicap, echipa proiecte, 

modificare reîncadrare(acordare spor de vechime, promovare), suspendare sau 
încetare contracte de muncă; 

• eliberaea de adeverinţe pentru consultaţii medicale; 
• corespondenţă, intocmire acte adiţionale la contracte de muncă privind modificarea 

salariilor de bază; 
COMPARTIMENTUL IMPOZITE ŞI TAXE: 
În cursul anului fiscal 2013 Compartimentul de Impozite si Taxe a desfasurat o 

activitate pe principalele directii de raspundere care sunt: impunerea impozitelor pentru 
persoanele fizice si juridice, verificarea impunerilor la cererea contribuabililor, activitatea de 
executare silita a persoanelor fizice si juridice, emiterea de certificate fiscale si adeverinte la 
cererea contribuabililor; 

În anul 2013 au fost verificate impunerile la cca 450 persoane fizice si  toate 
persoanele juridice din punct de vedere al impozitului pe cladiri;  

Au fost eliberate un numar de 27.286  chitante; 
Au fost verificate toate contractele de concesiune şi chirie teren şi cladiri întocmite de 

Compartimentul juridic  cu evidenţele Compartimentului de Taxe si Impozite; 
Au fost verificate un numar de 80  societăţi comerciale din punct de vedere al 

impunerii privind toate tipurile de debite, în urma verificarii nefiind găsite diferente; 
A fost verificată corelarea bazei de date a Compartimentului Urbanism ( in special 

autorizatiile de constructie expirate în anul 2012  ) cu evidenta pe plătitor în sensul declarării 
la impunere a clădirilor nou construite a caror autorizaţie de construire a expirat; 
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Au fost verificate societăţile comerciale în baza de date a Ministerului de Finanţe, în 
urma acestei acţiuni fiind gasite un nr. de 2 societăţi comerciale radiate si neoperate în 
bazele noastre de date, cu această ocazie fiind radiate cele patru societăţi din evidenţele pe 
platitor;  

Au fost emise aproximativ 1.450 de Somaţii şi Titluri Executorii, fiind recuperată o 
suma de aproximativ 974.187 lei;  

Au fost puse popriri pe conturi la firmele rău platnice şi au fost înscrise în Cartea 
funciara cca 20 de Somaţii;  

Au fost emise aproximativ 2200 de facturi in relatia cu clientii ( privind chiriile si 
concesiunile contractate de persoanele fizice si juridice; 

Au fost verificate toate societăţile comerciale din punct de vedere al stabilirii corecte a 
impozitului pe clădiri ( este vorba de cota diferenţiată de 1.5% pentru cele reevaluate în ultimii 
trei ani, cota de 20% pentru cele nereevaluate în ultimii trei ani şi cota de 40% pentru cele 
nereevaluate în ultimii 5 ani ) şi a fost modificată  impunerea acolo unde a fost cazul, fiind 
emise Deciziile de Impunere aferente;  

Au fost verificate pe parcursul anului rapoartele de evaluare depuse de societăţile 
comerciale în scopul stabilirii corecte a valorii imobilelor pentru a nu fi diminuate veniturile 
bugetului local; 

Au fost urmărite şi încasate un numar de cca 400 de amenzi de circulaţie emise de 
Politie; 

Au fost depuse actele privind creantele pentru un numar de cca 10 societati 
comerciale care au intrat in lichidare pe parcursul anului 2013;  

Au fost luate în evidenţă un numar de 25 de contracte privind concesiunile locurilor de 
parcare din Alesd; 

A fost recuperata suma de 481.675 lei din rămăşiţa ( debite fără majorări)  anilor 
anteriori. 
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
În decursul anului 2013 compartimentul achiziţii publice a întocmit documentaţiile de 

atribuire şi s-au derulat procedurile de achiziţii publice, inclusiv atribuirea contractelor, după 
cum urmează: 
LICITAŢII DESCHISE 

Împrumut bancar pentru cofinantare obiectiv de investiţii - Îmbunatăţirea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd judeţul Bihor. 
CERERI DE OFERTE 

Servicii de promovare prin intermediul posturilor de televiziune(2 emisiuni TV), proiect 
"Promovarea produsului turistic al orasului Alesd – Cetatea Piatra Soimului" 
CUMPĂRĂRI DIRECTE: 

 Asfaltare drumuri laterale Tinăud 

 Executare reţea de electrică şi iluminat public pe DN1 din PTA Tinăud 3  

 Execuţie zid sprijin pe partea sudică a blocului ANL 2 

 Lucrări de lărgire a intersecţiei str. 1 Decembrie cu str. T. Vladimirescu 

 Montare cablu de alimentare cu energie electrică Corp nou Colegiu Tehnic Alexandru 
Roman şi Centru de informare turistica  

 Prelungire reţea de electrică şi iluminat public în Peştiş – Valea de Şinteu 

 Amenajare intrare corp nou Colegiu Tehnic Alexandru Roman Aleşd 

 Sistem de supraveghere stradală 

 Amenajare trotuare în zona Primăriei Aleşd 

 Extindere Piaţa Agroalimentară Aleşd 

 Amenajare Curte Primăria Aleşd 
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         Pe parcursul anului 2013 s-au analizat 18 cereri de închiriere teren pentru construcţia 
de magazii de lemne şi s-au trimis răspunsurile pentru acestea. 
          Pentru contractele de achiziţie sus menţionate s-au întocmit documentaţiile privind 
procedura de achiziţie publică, respectiv, s-a întocmit Programul anual al achiziţiilor publice în 
care toate acestea au fost cuprinse, s-au întocmit Notele justificative, s-au întocmit 
Documentaţiile de atribuire şi, după caz, anunţurile şi Documentaţiile au fost publicate pe 
SEAP (www.e-licitatie.ro), s-au analizat ofertele, s-a derulat întreaga procedură de achiziţie 
publică şi s-au întocmit Dosarele achiziţiei, s-au publicat Anunţurile de atribuire şi Notoficările 
privind contractele încheiate. 
          Pe parcusul întregului an s-au făcut recepţii parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor şi 
recepţii finale, pentru achiziţiile sus menţionate, respectiv s-au făcut vizite pe teren şi s-au 
verificat situaţiile de lucrări împreună cu diriginţii de şantier după caz. 

Activitatăţile de recepţii şi verificări ale lucrărilor s-au făcut şi pentru contractele 
semnate în anul 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sau 2012 dar care s-au derulat în 2013, ca de 
exemplu lucrările: 

 Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Aleşd, judeţul Bihor 
Lucrări de construcţie Corp nou Colegiu tehnic ”Alexandru Roman” ; 

 Lucrari de execuţie de construcţii Reabilitare si extindere ”Centru de zi” Alesd 
pentru persoane vârstnice, etc. 

S-au întocmit rapoartele de progres şi raportările detailate pe obiective privind 
investiţia Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Aleşd, judeţul Bihor şi s-au trimis la Ministerul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv Consiliul Judeţean Bihor. 

Compartimentul Amenajarea teritoriului 
1.Obiective cu caracter general: 

 Respectarea Hotărîrii Consililui Local Alesd nr. 69/2008 privind obligaţia locuitorilor şi 
a cetăţenior referitoare la salubrizarea, curăţenia orasului si protectia spaţiilor verzi. 
Consatatrea abaterilor si intocmirea proceselor verbale de contravenţii.  

 Organizarea si luarea măsurilor necesare pentru combaterea poleiului si dezăpezirilor 
pe teritoriul administrativ al orasului Alesd pe perioada de iarnă. 

2.Principalele lucrări executate în anul 2013 

 Lucrari de intretinere si reparatii la sala de sport (la arena sportiva) - Terasamnete  si 
repararea macadamului pe strada Husia, str. Cimitirului  -Alesd. 

 Rondouri betonate si  amenajare parc in fata Primariei Alesd. 

 Reparatii la tubulaturile pentru ape pluviale pe strazile Bucegi si T.Vladimirescu. 

 Constructia unor ziduri de sprijin pentru prevenirea inundatiilor in localitatile Padurea 
Neagra si Pestis (valea morii) 

 Nivelarea si cilindrare drum strada Nucului (Alesd) 

 Amenajarea strazilor nou create str.Gh. Dima (Alesd), Valea morii (Pestis), Valea de 
Sinteu (Pestis) , Valea Morii (Pestis) , Ulita Marghitii (Pestis). 

 Lucrari reparatii la arhiva primariei Alesd. 

 Asfaltarea trotuarelor in Padurea Neagra. 

 Demolare atelier mecanic Sc. Gen. Alesd. 

 Confectionat si montat garduri in Alesd (in fata Liceului Al. Roman, in fata farmaciei , 
pe malul drept al Vaii Soimul).     

 Repararea drumului de acces la Cetatea Soimul.     

 Inlocuirea obiectelor  de joacă din parcurile orasului.  

 Montarea unor obiecte de joaca la cele 2 blocuri A.N.L.   
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Montarea unor obiecte de joaca in localitatea Padurea Neagra.  

 In localitatea Pestis s-au  amplasat 3 locuri de joacă  penrtu copii. -Platformă asfaltată 
în localitatea Alesd-Bl. B 4    

 Asfaltarea parcarii de langa fabrica de paine. 

 Reparat si inlocuit indicatoare de circulaţie . 

 Au fost solutionate favorabil un numar de aproximativ 80 locuri de parcare. 

 Executarea marcajelor pentru locurile de parcare în cartierul de blocuri din Alesd, 
evidenţa cererilor depuse pentru locurilor de parcare, precum si repartizarea acestora. 

Alte lucrări: 
-Executarea marcajelor longitudinale si transversale pe străzile orasului 
-Reparatii îmbrăcăminţi asfaltice  în oras  conform contractului anual aprobat 
-Repararea străzilor  neasfaltate prin balastare sau cu  alte produse balastiere concasate.

   COMPARTIMENTUL URBANISM 

 În cursul anului 2013 principalul obiectiv al compartimentului de Urbanism a fost 

indeplinirea atributiilor specifice si anume: emiterea certificatelor de urbanism; 

autorizatiilor de construire; efectuarea controlului periodic la constructiile 

autorizate in vederea verificarii stadiilor de executie si a proiectelor de executie; 

asigurarea respectarii disciplinei in constructii; 

 Principalele activitati si acte intocmite de compartimentul urbanism in anul 

calendaristic 2013: 

Nr. 
Crt. 

Activitate efectuata ; Acte 
intocmite 

UM. nr. 
acte 

intocmite 

Observatii 

1 Certificate de Urbanism emise 110 Verificarea actelor depuse si 
emiterea certificatului de urbanism 

2 Autorizatii de Construire emise 48 Verificarea documentatiei tehnice si 
avizelor cerute prin certificatul de 
urbanism, urmate de emiterea 
autorizatiei de construire. 

3 Adeverinte emise 130 - Certificate de Nomenclatura 
Stradala 
- Adv. pt notare c-tii in C.F. 
- Alte tipuri de adeverinte 

4 Calcul Taxa de regularizare a 
autorizatiilor de construire cu 
termen de expirare in anul 2011 
(pers. fizice) 

25 Calcul conform prevederilor Codului 
Fiscal 

5 Intocmirea documentatiei pentru 
emiterea Ordinului Prefectului  

3 
 

La cererea persoanelor fizice care 
intrunesc conditiile legale 

6 Procese Verbale 31 - PV de inspectie 
- PV la terminarea lucrarilor 
- Disciplina in Constructii 

7 Rapoarte catre Consiliul Local 
Alesd 

36 Rapoarte de specialitate intocmite 
la propunerea primarului orasului 
Alesd in vederea dezbaterii in 
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Nr. 
Crt. 

Activitate efectuata ; Acte 
intocmite 

UM. nr. 
acte 

intocmite 

Observatii 

plenul Consiliu Local Alesd 

8 Corespondenta 100 Raspunsuri sau adrese catre 
diferite institutii publice sau private, 
precum si catre persoane fizice sau 
juridice. 

9 Activitate de Colaborare cu firme 
de topografie, pentru intocmirea: 

9 Planuri de Amplasament si 
Delimitare a Corpurilor de 
Proprietate pentru imobile 
apartinand Domeniului Public sau 
Privat al orasului Alesd 

10 Obtinere avize pentru Actualizare 
Plan Urbanistic General al 
orasului Alesd si colaborare cu 
firma de arhitectura care 
intocmeste P.U.G.-ul 

3 Colaborare cu compartimentul 
Investitii si Contabilitate 

11 Activitate de Colaborare cu firme 
de evaluari imobiliare; 

5 Cu scopul de a se intocmii rapoarte 
de evaluare pentru imobilele 
vandute din domeniul privat al 
orasului Alesd 

12 Licitatii pentru vanzarea de 
terenuri sau concesionare de 
spatii – in colaborare cu biroul 
juridic 

1 Vanzare imobil in loc Pestis 

13 Activitate de Colaborare cu 
experti tehnici autorizatii; 

 Expertize tehnice necesare pentru 
diferite lucrari de constructii ale 
orasului Alesd 

14 Raportari Statistice 17 Lunare 
Trimestriale 
Anuale 

COMPARTIMENTUL  PROTECŢIE CIVILĂ 
  În cursul anului 2013 principalul obiectiv al compartimentului de Protecţie civilă 
a fost indeplinirea atributiilor specifice .  
 Principalele activitati si acte intocmite privind situaţiile de urgenţă în anul calendaristic 
2013 sunt:  

 S-a aprobat prin hotărâre de consiliu local structura organizatorică de protecţie civilă; 

 S-a condus  exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă; 

 S-a urmărit şi controlat modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către 
administratorul acestora; 

 S-a urmărit realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de 
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 

 S-a răspuns permanent de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile 
de protecţie civilă; 
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 S-a gestionat, depozitat, întreţinut şi conservat tehnica, aparatura şi materialele de 
protecţie civilă; 

 S-a îndrumat şi controlat activitatea de apărare împotriva incendiilor şi s-a analizat 
respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare; 

 S-a acordat sprijin şi asistenţă tehnică  de specialitate centrelor operative pentru 
 situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 

 A fost elaborat ”Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” si s-a asigurat aplicarea 
acestuia;  

 A fost elaborat ”Planul de apărare împotriva inundaţiilor,gheţurilor şi poluărilor 
accidentale 2014-2017”;    

 S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
adunărilor sau al manifestărilor publice; 

 S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice; 

 S-a efectuat verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi 
acordurile emise; 

 S-a asigurat realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a 
sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 

 S-a întocmit analiza anuală privind dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 

 S-au realizat prin mijloacele avute la dispoziţie, activităţile de informare şi educaţie 
antiincendiu a populaţiei; 

 S-au analizat şi soluţionat petiţii ale cetăţenilor în problema apărării împotriva 
incendiilor; protecţia mediului sau alte situaţii de urgenţă; 

 Alte activităţi prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii 
locale. 

 Pe linie de protecţia mediului în cursul anului 2013 s-au desfăşurat următoarele 
activităti: 

 S-a coordonat din partea unităţii administrativ -teritoriale acţiunea RoREC România. 

 S-a coordonat din partea primăriei campania de colectare DEEE organizată în 
colaborare cu Asociaţia Româna pentru Reciclare RoREC. 

 S-au întocmit raportări următoarelor instituţii: 
APM Bihor, Administraţia Naţională ,,Apele Române”, Instituţia Prefectului ,Consiliul Judeţean 
Bihor, Garda de Mediu, DSP Bihor, Ministerul Sănătăţii etc. În total un nr. 124 documente. 
 Pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă  

 S-au actualizat Instrucţiunile proprii SSM în sectorul centrale termice. 

 S-a efectuat instruirea şi testare SSM conform programului propriu de instruire şi s-a 
consemnat în fişele individuale de instruire. 
BIROUL AGRICOL SI CADASTRU 

Activităţi specifice la nivelul biroului agricol şi cadastru desfăşurate în anul 2013 : 

 au fost întocmite un număr de 42 de comunicări şi răspunsuri la adrese către instituţia 
Prefectului şi Consiliul Judeţean pe probleme specifice activităţii 

 a fost întocmit un număr de 11 de adrese şi răspunsuri la adrese către Oficiul judeţean 
de cadastru 

 a fost întocmit un număr de 34 de comunicări şi răspunsuri la adrese privind procese 
de fond funciar către Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Avocatul Poporului, 
Preşedenţie 
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 a fost întocmit un număr de 110 dosare pentru despăgubiri, în baza legilor fondului 
funciar 

 a fost întocmit un număr de 39 de comunicări şi răspunsuri la adrese către diferite 
persoane juridice din sfera de colaborare (APIA, Direcţia Silvică şi Ocolul Silvic, 
Direcţia agricolă, Poliţie, etc.) 

 a fost întocmit un număr de 98 procese verbale de punere în posesie în vederea 
eliberării titlurilor de proprietate pentru păduri (unde am participat efectiv la 
măsurătorile de punere în posesie) şi un număr de 24 procese verbale pentru terenuri 
agricole 

 au fost întocmite documentaţiile pentru corectarea pe cale administrativă a unui număr 
de 20 de titluri de proprietate 

 a fost eliberat un număr de 8 adeverinţe din arhivă privind volumul de muncă al fostului 
Raion Aleşd şi 11 adeverinţe privind volumul de muncă din CAP 

 a fost eliberat un număr de 108 certificate de producător agricol 

 a fost eliberat un număr de 1969 adeverinţe diverse din Registrul agricol (C.I./B.I., 
şomaj, ajutor social, bani de încălzire, pentru burse şcolare, etc.) 

 registrul agricol a fost ţinut la zi in fomat electronic cât şi pe hârtie 

 a fost efectuată digitizarea parcelelor urmată de eliberarea de adeverinţe-tip pentru 
325 persoane care au solicitat subvenţia de la APIA 

 a fost întocmită documentaţia privind inventarierea terenurilor şi completarea anexelor 
conform Legii nr. 165/2013 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

             În perioada analizată Serviciul de Evidenta a Persoanelor Alesd a deşufasurat o 
gamă largă de activităţi specifice muncii de evidenţă a persoanelor în conf. cu O.G.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetaţenilor români a  
Instructiunilor Directiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazei de date pentru 
Evidenţa Persoanelor Bucuresti nr. 393517din 09.06.2006 privind reglementarea activităţilor 
cu caracter operativ desfaşurate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor si 
a modului de completare a cărţii de identitate provizorii, a Normelor Metodologice 1375/2006 
de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, a Ordinelor si Instrucţiunilor elaborate de M.A.I..si 
D.E.P.A.B.D.Bucuresti precum şi a dispoziţiilor şi Radiogramelor  D.E.P.Bihor. 

În aceasta perioada s-au avut în vedere : 
1. Activităţi de punere în legalitate cu acte de identitate în funcţie de situaţiile prezentate 

la ghiseu,a celor constatate în urma acţiunilor şi controalelor efectuate la unitatile de 
cazare in comun, la unitatile de invatamant sau la institutiile de ocrotire sociala  aflate 
pe raza serviciului ori in teren cu diferite ocazii.  

2. Activităţi pe linia popularizării prevederilor legale specifice muncii de evidenţă a 
persoanelor  sau prin instruiri directe pentru prevenirea încălcării legii la unitaţile care 
lucrează cu publicul (C.E.C.Posta,Banci, Asociatii) precum şi la locurile de cazare in 
comun.  

3. S-a dus o muncă de colaborare susţinută în realizarea sarcinilor pe linia evidenţei 
persoanelor cu agentii de politie de la cele 2 sectii de Politie Posturi de Politie  
arondate  si cu cei din cadrul Politiei orasenesti în baza unui Plan de Măsuri încheiat 
între D.E.P.A.B.D-I.G.P.R.nr. 1970237/95835/2010 nr. 73155/10655/2004 si 
instructiunile393517/2006 cap.5 si Protocol de parteneriat nr.60/ 
21.01.2011/62129/21.01.2011 încheiat între Directia de Evidenta a Persoanelor Bihor,                
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Alesd ,Politia or. Alesd  si 
Inspectoratul Judetean de Politie Bihor pentru realizarea sarcinilor comune pe linie de 
de evidenţă a persoanelor, stare civilă, cărti de alegator şi pentru clarificarea unor 
aspecte rezultate din activitatile cu caracter operativ desfăşurate de Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor precum şi cu cei din cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă si Eliberare a Pasapoartelor simple Bihor a Biroului pentru 
Străini şi Probleme Migrări Bihor sau a Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de 
Date pentru Evidenţa Persoanelor Bihor institutie care administrează baza de date 
pentru evidenţa persoanelor Bihor care efectuează controale periodice tematice si 
metodologice împreuna cu D.E.P.Bihor pentru respectarea legislatiei si metodologiei în 
vigoare.  

ACTIVITATI DE PUNERE IN LEGALITATE  
         În cursul acestui an au fost eliberate un nr.de 5867 acte de identitate, din care: 

   5740 -  carti de identitate 
               127  - carti de identitate provizorii  

Analizând volumul de muncă pe anul în curs, activităţile desfaşurate în mod susţinut 
pe linia punerii în legalitate am constatat ca înregistrăm un numar de persoane nepuse în 
legalitate astfel: 

-La expirati din totalul de 4778 persoane s-au realizat - 4451 
-La minori din totalul de 666 s-au realizat - 630 
-La expirati anteriori am avut 1100, din care: majori- 752 

                                                                            minori - 348 
Din care  s-au realizat:                         majori- 332 

                                                                                   minori- 199 
Studiind rapoartele prezentate de lucratorii de la Secţiile  de Politie Tileagd, Borod  si 

din cadrul Politiei orasului Alesd am constatat urmatoarele justificari privind restanţele pe linia 
punerii în legalitate a persoanelor ale caror acte de identitate au valabilitate expirata sau a 
minorilor care  au implinit 14 ani şi nu au fost în legalitate astfel: 

Toate persoanele înscrise în aceste liste au fost verificate în teren şi trimestrial în baza 
de date automata operandu-se in baza de date judeteana toate motivele nepunerii în 
legalitate în macheta M.O. 

1.plecati în strainatate - 177 pers. 
2.plecati în alte localitati din tara -  101 pers. 
3.retinuti/arestati - 20 pers. 
4.posibil decedati - 19 pers. 
5.alte cazuri -  38 pers. 

             Au fost verificate în baza de date a Serviciului de Pasapoarte peste 231  de persoane 
în baza unor adrese scrise tabelare . 

  Este necesară continuarea activitatilor de instruire şi prelucrare a actelor normative in 
institutiile care prestează servicii către populatie în baza actului de identitate in unităţi 
bancare, în scoli şi în unităţile de protecţie social. 
     În perioada analizată au fost luate în evidentă un nr. de 466 persoane ca urmare a 
naşterii si 4 persoane ca urmare a  schimbării  domiciliului din strainatate  

ACTIVITATI DE SCHIMBARE A DOMICILIULUI SI STABILIRE A RESEDINTEI 
Ca urmare a fluctuaţiei mari în randul populatiei s-a desfasurat un volum mare de 

munca pe aceasta linie efectuandu-se 654 schimbări de domiciliu iar pe linia vizelor de 
resedintă au fost acordate un nr.de 813 vize. 

Au fost fost verificate în baza de date automată şi manuală un nr. de 1462 de 
personae,  din care pentru:   

-M.A.I. -1040                  



21  

 

-alte ministere   -422                      
ACTIVITATI DESFASURATE PE LINIE DE STARE CIVILA 
In cursul anului au fost rezolvate un nr. de 33 de lucrari astfel: 
-2 schimbari de nume;  
-2  inregistrari tardive prin sentinte judecatoresti; 
-30  transcrieri acte de stare civila procurate din strainatate;    
-s-au clarificat prin verificari 21 de minori, din care:18 fara act de identitate 

                                                                                               3 fara  certificate de nastere. 
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE  GESTIONARE SI ACTUALIZARE A BAZEI DE 

DATE  
Au fost efectuate un nr. de peste 7300 de actualizari în baza de date judeteana  care  

se trimit la B.J.A.B.D.Bihor împreuna cu fotografiile efectuate în evidenţa automată, iar 
săptămanal sau ori de cate ori se impune se aduc cărtile de identitate şi corespondenţa 
ordinară pentru a se face menţiunile necesare în cererea de eliberare a actului de identitate şi 
înmânarea lor personal  titularilor  pe baza de semnatură.  
          Zilnic se preiau imagini pentru cetăţenii care se prezintă la ghiseu în vederea obţinerii 
cărtii de identitate, a vizelor de reşedinţă sau a cărţii de identitate provizorie. 
             În cursul trim.III s-a implementat noua aplicaţie S.N.IE.P. care presupune o nouă 
metodologie de implementare a R.N.E.P. participand la instruiri şi practica la nivel judetean  
toţi lucrătorii serviciului şi totodata efectuându-se mai multe teste coordonate de D.E.P.A.B.D. 
pentru cunoaşterea şi aplicarea noii aplicaţii  în sistem unitar.  

ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ,TRANSPORT ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 
            Pentru personalul detaşat activitatea de resurse umane, secretariat şi financiar se 
desfaşoară separat ceea ce impune un volum mare de munca  pe aceasta linie.  

Aceasta activitate se desfasoara conf. Ordinelor si Dispozitiilor în vigoare, ţinând cont 
de faptul că suntem puţini lucrători în cadrul serviciului, iar baza de date conţine o populaţie 
activă de 56.420 de personae,  suntem cu situaţiile statistice în termen.  

Transportul documentelor se face cu posta militară, personal ori cu sprijinul politiştilor.  
PREGATIREA DE SPECIALITATE 
 Aceasta activitate se desfaşoara zilnic şi individual conform planului aprobat de 

D.E.P.Bihor , urmărindu-se însuşirea, cunoasterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare transmise 
de forurile superioare de specialitate.  
            În cursul anului au fost efectuate mai multe pregătiri de specialitate în colaborare cu 
specialiştii din cadrul D.E.P. Bihor la care au participat toti lucrătorii, precum şi la şedinte a 
D.E.P.Bihor.  
            În anul 2013. au fost efectuate verificări  de catre D.E.P. si B.J.A.B.D. Bihor în luna 
martie si septembrie activitate urmată de o ”Nota de Constatare” cu principalele concluzii 
rezultate in urma activităţii de sprijin şi îndrumare metodologică pe linie de evidenţă a 
persoanelor, care a fost adusă la cunoştiinţa conducerii instituţiei. 

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA  
ACTE DE STARE CIVILĂ 

         S-au întocmit în total un număr de 194 acte de stare civilă, în dublu exemplar, după 
 cum urmează: 
          Acte de naştere 18, din care: 

- 16 acte transcrise, naşteri produse în străinătate; 
-   2 adopţii. 

          Acte de căsătorie 54. 
Acte de deces 122. 
Pentru actele de stare civilă înregistrate în străinătate, fost întocmită documentaţia privind 

transcrierea acestora în registrele de stare civilă româneşti şi trimisă pentru aprobare, respectiv 
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avizare, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanei, respectiv Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanei Bihor, Serviciul de Stare Civilă. 
 CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ  
         S-au eliberat un număr de 408 certificate de stare civilă, la întocmirea actelor, la solicitarea 
persoanelor particulare sau a primăriilor, după cum urmează: 

- certificate de naştere      198; 
- certificate de căsătorie     82; 
- certificate de deces         128. 

MENŢIUNI 
         S-au întocmit şi  operat 1073 menţiuni, din care: 

- 265 comunicări de menţiuni primite de la alte primării; 
- 481 întocmite pe plan local; 
- 273 trimise la alte primării; 
-   54 trimise la SPCLEP; 
-    746 operate pe marginea actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie. 

        S-au eliberat 122 adeverinţe de înhumare, s-au completat şi trimis la Direcţia judeţeană de 
statistică Bihor 194 de buletine statistice. 
         Au fost expediate lunar, până la data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou, actele de 
identitate ale decedaţilor şi comunicările de naştere şi modificările privind statutul civil al persoanelor 
sub 14 ani la SPCLEP, tabelul cu persoanele decedate la CAS, precum şi livretele militare ale 
decedaţilor până la 50 de ani, la Centrul militar. 
         Au fost întocmite şi expediate la cererea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notariale, poliţie, 
SPCLEP, primării, CNARNN,  un număr de 85 extrase numai pentru uzul organelor de stat şi 27 
dovezi – anexa 8. 
       Au fost eliberate 56 livrete de familie şi completate alte 38 de livrete.                                

CAP.III Măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Primăriei oraşului Aleşd. 
A fost reorganizată pagina web.  
În continuare se vor organiza reuniuni săptămânale ale personalului Biroului 

administraţiei publice locale, Serviciului contabilitate şi al Biroului agricol. 
Se vor întocmi proceduri şi instrumente de lucru care să asigure standardizarea 

activităţilor desfăşurate de către personalul Primăriei. 
Prezentul raport a fost întocmit în baza art. 10 alin. 3 din H.G. nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public.  

 
 
        PRIMAR, 
             ŢIPŢER ZENO   

 
 

 
 
 
 
Raportul a fost prezentat în şedinţa CLA din data de 31.01.2014 
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