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SPRE A FI PREZENTAT ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 18 Martie 2020 
 

 În conformitate cu prevederile: 
  art.155 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  Atribuţiile 

primarului: În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 
    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de 
internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii; 
 art 225  (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: Fiecare primar prezintă 

anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu 
a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale... 

 
Prezentarea unor elemente de conținut privind autoritățile administrației publice locale, 

organizarea, atribuțiile și funcționarea acestora. 
 
1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHILIA VECHE  
Acesta este autoritatea deliberativă a administrației publice locale care, până în luna iulie 

2019 își desfășura activitatea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și a Statutului aleșilor locali, aprobat prin Legea nr. 
393/2004,  iar de la acestă dată, conform Ordonanţei de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cod care reglementează cadrul  
general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul 
personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele 
reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.  



                                                               
 

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale 
sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului; 
    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

Consiliul local al comunei Chilia Veche a fost ales în condițiile prevăzute de Legea privind 
alegerile locale, la scrutinul din 5 iunie 2016, fiind declarat ca legal constituit prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 03 din 27 iunie 2016. 

 
Activitatea Consiliului local în anul 2019 
Consiliul local își desfășoară activitatea prin ședințe în plen, ordinare sau extraordinare și 

prin ședințele comisiilor de specialitate. În anul 2019 Consiliul Local s-a întrunit în 9 ședințe 
ordinare și 6 ședințe extraordinare, unde au fost dezbătute și adoptate un număr de 69 de hotărâri. 

Aceste ședințe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele întâlnirea 
consilierilor în ședințe pe comisii de specialitate. 

Hotărârile Consiliului local cu caracter individual au fost aduse la cunoștința persoanelor 
vizate, hotărârile cu caracter normativ adoptate fiind publicate pe site-ul comunei și comunicate 
Instituției Prefectului Tulcea în vederea exercitării controlului de legalitate, care nu a revocat sau 
retrimis spre analiză niciuna din hotărârile consiliului local adoptate. 

În mandatul 2016-2020 au fost organizate 3 comisii de specialitate în principalele domenii 
de activitate, astfel: 

COMISIA Nr.1-Buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociala, economico-
financiara, organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, protectia mediului inconjurator, turism si agricultura, în 
următoarea componență: 

1.Berbec Ana-presedinte; 
2.Munteanu Vasile-secretar; 
3.Minea Octavian-membru, 
4.Savlovschi Alina-membru 
5.Stoica Marin-membru 
COMISIA Nr.2- Administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii 

publice a drepturilor cetatenilor, servicii publice, în următoarea componență: 
1.Ustinescu Dumitru-presedinte; 
2.Pohilca Cornel-secretar; 
3.Ghiban Mircea-membru 
COMISIA Nr.3-Activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, în următoarea componență:. 
1.Botas Ion-presedinte; 
2.Casu Catalin-secretar; 
3.Gorgovschi Cristian-membru. 
Comisiile de specialitate sus-amintite au următoarele atribuții principale:  

  a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 



                                                               
 
    b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le 
prezintă consiliului local; 
    c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu 
activitatea lor. 
    (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 

 
2. PRIMARUL COMUNEI CHILIA VECHE 
 Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale care, până în luna iulie 

2019 își desfășura activitatea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și a Statutului aleșilor locali, aprobat prin Legea nr. 
393/2004,  iar de la acestă dată, conform Ordonanţei de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 
României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.  

Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:  
  a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
    c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale; 
    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. 
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz. Astfel, în anul 2019 au fost emise un număr de 197 
dispoziții, cele cu caracter normativ fiind publicate pe site-ul comunei, și comunicate Instituției 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, care nu a revocat sau retrimis spre 
analiză niciuna din dispozițile emise de primarul comunei Chilia Veche. 

 
3. PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE 
Primarul, viceprimarul, secretarul general comunei și aparatul de specialitate al primarului 

constituie, conform prevederilor art.5 lit.hh) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, Primăria Comunei Chilia Veche, structură funcţională fără personalitate juridică 
şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii 
deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 
locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau 
persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului; 

Întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar și 
compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului general , care 
asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora, în condiții de legalitate și eficiență. 

În anul 2019 la capitolul autorități publice, aici fiind vorba de 12 funcții de demnitate 
publică alese (consilieri locali, primar, viceprimar), 13 funcții publice (aparatul de specialitate al 
primarului), din care 10 ocupate și 3 posturi vacante și 2 posturi cu personal contractual. 

Organigrama primăriei se încadrează în numărul maxim de posturi aplicabil Comunei 
Chilia Veche.   

Din creditele trimestriale cumulate, stabilite în sumă de 2.572.000 lei s-au efectuat 
plăți în sumă totală de 2.304.502 lei, astfel: 

 cheltuieli de personal – 1.076.320 lei; 



                                                               
 

 cheltuieli pentru bunuri și servicii –1.101.032 lei pentru plata utilităților, perfecționare 
personal, consumabile de birou, servicii și obiecte de inventar; 

 Alte cheltuieli - asociații și fundații -26.000 lei ; 
 Cheltuieli de capital – 101.150 lei 
 
4. ECONOMIA 
4.1. COMPARTIMENTUL VENITURI-TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE  
Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la contribuabili, persoane fizice si 

juridice în anul 2019, este de 1.400.406,05 lei. 
La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 340 certificate de atestare 

fiscală. 
Au fost acordate facilitati fiscale persoanelor fizice (cu handicap, veterane, militari OUG 

82/2006, si locuitori RBDD) in suma totala de 123.859 lei dupa cum urmeaza: 
- 502 persoane impozit cladiri in suma de 8.579 lei 
- 483 persoane impozit teren intravilan in suma de 10.750 lei 
- 303 persoane impozit teren extravilan in suma de 62.879 lei 
- 269 persoane impozit mijloace de transport in suma de 41.651 lei 

Lista de rămășițe la 31.12.2019 pentru contribuabili persoane fizice și juridice a fost în 
sumă totala de 1.531.357 lei din care suma 670.333 lei aflata in litigiu, suma de 42.698 lei inscrisa 
la masa credala, 5.980 lei amenzi date spre transformare. 

Au fost înregistrate un numar de 98 mijloace de transport din care 85 autoturisme, 11 barci 
si 2 remorci.  

Au fost scoase din evidenta un numar de 35 mijloace de transport din care 29 autoturisme, 
5 barci si 1 remorca. 

S-au acordat bonificatii persoanelor fizice si juridice in suma totala de 12.488 lei dupa cum 
urmeaza: 
- 58 persoane impozit cladiri in suma de 2.208 lei 
- 199 persoane impozit teren intravilan in suma de 1.858 lei 
- 253 persoane impozit teren extravilan in suma de 5.694 lei 

 167 persoane impozit mijloace de transport in suma de 2.728 lei 
 

4.2. OPERATORII ECONOMICI 
Pe raza comunei Chilia Veche își desfășoară activitatea operatori economici, persoane 

fizice și persoane juridice. 
În ceea ce privește persoanele fizice autorizate, obiectul lor de activitate este conform 

Clasificării activităților din economia națională. Persoanele juridice sunt reprezentate de 
societățile cu răspundere limitată al căror principal obiect de activitate îl reprezintă comerțul.  

De asemenea, tot în sfera operatorilor economici regăsim Societatea Comercială 
Aquaprest Chilia Veche SRL, cu asociat unic Comuna Chilia Veche, căreia i s-a delegat  serviciul 
de alimentare cu apă și canalizare în anul 2010. 

 
5. CULTURĂ ȘI EVENIMENTE CULTURALE CU CARACTER TRADIȚIONAL 
5.1. Căminul Cultural  
Pentru a păstra și revitaliza evenimente culturale cu caracter tradițional în comunitate, 

pentru reabilitarea și dotarea Căminului cultural al comunei s-a aprobat prin  HCL Chilia Veche 
nr.17/2016 predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului Cămin Cultural si 
asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ,, Reabilitare 
,modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Chilia Veche jud.Tulcea; 



                                                               
 

Acesta a fost reabilitat cu dotări specifice și mobilier pentru desfășurarea serbărilor 
școlare și a altor activități cultural–artistice–recreative. 

5.2. Biblioteca Comunală - instituție publică de interes local înființată sub autoritatea 
consiliului local.  

În colaborare cu Școala gimnazială Chilia Veche și cu alte instituții, organizează 
evenimente culturale cu prilejul aniversării unor scriitori sau poeți de valoare națională.  

Biblioteca înregistrează un număr de 11.655 volume, în anul 2019 numărul cititorilor 
a fost de 289, iar numărul cărților difuzate a fost de 515. 

Începând cu anul 2010, biblioteca a fost inclusa în programul Biblionet – prin 
programul Biblionet,,Lumea în biblioteca mea,,, program prin care aceasta a fost dotată cu 
4 computere, imprimantă, scanner și video-proiector.Lansarea programului s-a făcut în luna 
03 anul 2011 în prezența autorităților locale, a unui grup de utilizatori și a reprezentanților 
Bibliotecii Județene Tulcea. 

6. ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
Învățământul de pe raza comunei Chilia Veche  se realizează printr-o Școlaă gimnazială 

care cuprinde trei clădiri (Școala nr.1, Școala nr. 2 care sunt funcționale și Școala nr.3 -
nefuncțională) cu grădiniță cu program normal, structurate pentru anul școlar 2019-2020, astfel: 
Școala Gimnazială Chilia Veche:  

 
Cadre didactice: 
- 6 învățători calificați, titulari; 
- 1 învățător necalificat, suplinitor; 
- 2 profesori calificați, titulari; 
 2 profesori calificați, suplinitori; 

 2 profesori necalificați, suplinitori; 
Elevi: 
- ciclul primar: 75; 
- ciclul gimnazial: 60. 
2 elevi neșcolarizați. 
Bugetul alocat unității de învățământ în anul 2019 a fost de 199.000 lei, din care s-au 

efectuat plăți în sumă de 147.673 lei, astfel: 
 plata burselor –34.339 lei; 
 plata bunurilor și serviciilor – 107.000 lei pentru: utilități, deplasări, obiecte de inventar, 

reparații curente,  
 plăți asistență socială (tichete sociale pentru grădiniță și sume pentru copii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă) – 6.334 lei. 
 Alte plăți.0 
 
7. SÂNĂTATEA ȘI AGRICULTURA 
 
7.1 Dispensar medical uman 
Pe raza comunei există trei clădiri cu destinație - cabinet medical, cabinet 

stomatologie  și farmacie, spații concesionate de autoritatea publică locală, conform 
prevederilor legale. Activitatea medicală este asigurată de un medic de familie, care constituie 
punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces nediscriminatoriu pacienților 
și ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora. 

Din creditele trimestriale cumulate, stabilite în sumă de 2.051.000 lei s-au efectuat 
plăți în sumă totală de 17.927 lei, reprezentând: 

 cheltuieli bunuri si servicii  – 17.927 lei. 



                                                               
 

 
7.2 Cabinet medical veterinar 
În comună există un cabinet medical veterinar concesionar care realizează activități 

sanitare-veterinare de interes public local, procedează la catagrafierea efectivelor de animale din 
gospodăriile populației și se preocupă de apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de 
boli de la animale la om. 

7.3. Compartimentul registrul agricol 
 În anul 2019 au fost eliberate un număr de 35 atestate de producător și 35 carnete de 

comercializare, pentru care s-a făcut verificarea în teren. 
De asemenea, au fost eliberate 50% din cărțile funciare, cât și adeverințe necesare 

proprietarilor de terenuri și/sau animale de pe raza comunei Chilia Veche și alte documente. 
 În anul 2019 întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol la nivelul comunei Chilia Veche, 

județul Tulcea, s-a  efectuat atât pe suport hârtie cât ṣi în format electronic, stadiul înscrierii datelor 
este de 80%, s-au luat măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 

Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a 
celor juridice, prin grija persoanei căreia îi revine sarcina completării si ţinerii la zi a registrului 
agricol, prin publicarea pe pagina de internet a comunei Chilia Veche sau prin înştiinţări individuale, 
după caz. 

Înscrierea datelor în  registrul agricol se va face numai în baza DECLARAȚIEI privind 
înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol pe care se înscrie sau se aplică parafa cu 
mențiunea: „Dată în fața noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul ..., poziția nr. .....”. 

S-au realizat lucrări de înregistare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, în 
vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciară, pentru 5 sectoare 
cadastrale cu nr.20, 21, 13, 12 și 16 pentru un număr de 955 imobile și o suprafata 1.218,1831 ha, 
sectoarele cu nr.20, 21, 13, 12 și 16  fiind finalizate și în curs de execuție sectorul nr.6 ( cu 1100  
imobile și suprafața 266,6851 ha) și sectorul nr.7 (cu 303 imobile cu o suprafață totală de 
1892,0282 ha). 

8. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Referitor la asistența socială, în anul 2019 au fost înregistrați în evidențele 
Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, 
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare, un număr de  38  titulari ai ajutorului social  având un număr total de 
77 persoane. Beneficiarii de ajutor social apți de muncă primesc plata numai după efectuarea 
orelor de muncă lunare în folosul colectivității locale și după obținerea vizei de la Agenția 
Județeană Tulcea pentru Ocuparea Forței de Muncă, semestrial, unde sunt înregistrați ca 
șomeri neindemnizați în căutarea unui loc de muncă.  

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada rece conform Legii nr. 
416/2001 în anul 2019 se ridică la suma de 10.150 lei, pentru  35 de titulari.  

Tot pentru perioada sezonului rece au fost acordate ajutoare pentru încălzirea 
locuinței, altor persoane decât cele beneficiare de ajutor social, astfel: 6 persoane au 
beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, în  lunile noiembrie și decembrie în 
anul 2019, în cuantum de168 lei. 

În ceea ce privește protecția copilului, nu există situații de abandon de copii. 
Protecția și promovarea drepturilor copilului, la nivel local, este monitorizată de 

Compartimentul  de asistență socială  comunitară din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

Activitatea privind protecția și promovarea drepturilor copilului se desfășoară în 
colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Tulcea. 



                                                               
 

Astfel, în anul 2019 s-au primit la nivelul comunei următoarele prestații sociale: 
- alocații de stat conform Legii nr. 61/1993, republicată cu modificările și completările 
ulterioare –   au fost depuse un număr de  9 cereri privind acordarea dreptului la alocaţie pentru  
copii nou născuți. 

- alocații pentru susținerea familiei – nr. Beneficiari 108 ; 
- indemnizații pentru creșterea copilului – nr. Dosare 2; 
- indemnizație de inserție – nr. dosare 1. 
Persoanele adulte care necesită protecție specială au încadrați asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav. 
În anul 2019 au beneficiat de asistenți personali un număr de 8 persoane și alte 12 

persoane au beneficiat de indemnizația cuvenită conform prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările ulterioare.  

Cheltuielile înregistrate în anul 2019 au fost în sumă de 359.505 lei din care:  
 plata drepturilor salariale a asistenților personali 201.871  lei; 
 plata bunuri și servicii 0 lei 
 plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap 147.064  lei; 
 plata ajutoarelor sociale pentru încălzirea locuinței 10.570  lei; 
 plata subvențiilor pentru încălzirea locuinței -168 lei; 
 Alte cheltuieli în domeniu asistenței sociale 5000 lei-ajutoare de urgență. 
    Postul de asistent medical comunitar este vacant, la nivelul primăriei, în luna 

decembrie 2019 s-a organizat concurs, dar nu a fost depus niciun dosar.  
 
9. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ ȘI RESURSE UMANE 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare Compartimentului de Stare Civilă  a 

desfășurat pe parcursul anului 2019, următoarele activități specifice: Au fost soluționate pozitiv 2 
cereri privind transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în străinătate. Au fost eliberate 
cetățenilor care au solicitat preschimbarea certificatelor de stare civilă un număr de 37 duplicate, 
din care 28 certificate de naștere, 4 de căsătorie și 5 de deces. Au fost întocmite 18 extrase de uz 
oficial către alte instituții, 5 exemplare de Anexe 9 privind mențiunile pe marginea actului de naștere  
          Au mai fost întocmite în anul 2019: 

- un număr de 36 acte de stare civilă, din care: 2 acte de naștere, 8 acte de căsătorie, 26 
acte de deces;  

- eliberate un număr de 36 certificate, din care: 2 de naștere, 8 de căsătorie, 26 de deces; 
- eliberate un număr de 5 extrase multilingve de naștere; 
- eliberate din oficiu sau la cerere un număr de 9 livrete de familie; 

               -înregistrat și soluționat 2 cereri  divorț pe cale administrativă pentru care s-a eliberat 1 
certificat de divorț iar un dosar nefinalizat  a fost clasat. 

-instrumentate și operate 11 hotărârii judecătorești care modifică total sau în parte starea 
civilă a unor persoane. 

Au fost efectuate arondarea unor persoane pe secții de votare și radiate din listele 
electorale persoanele decedate în Registrul electoral și listele electorale. 

10. LĂCAȘURI  DE CULT 
În comună există o biserică parohială ortodoxă și o bisercă de rit vechi: 
Biserica „Sfinții Mihail și Gavril,, respectiv Biserica Lipovenească. 
Biserica ortodoxă ,,Sfinții Mihail și Gavril, a fost declarată monument istoric de Clasa A. 
11. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
11.1 Poliția Națională 



                                                               
 

Ordinea publică în comună este asigurată de un Șef de post și agenți de poliție din cadrul 
Postului de Poliție al comunei Chilia Veche. 

În anul 2019,  Postul de Poliție al comunei Chilia Veche nu a prezentat Consiliului Local 
Chilia Veche, informări referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice, 
conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 218/2002  privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, dar a existat cooperare între Consiliul local, primarul și viceprimarul comunei 
pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispoziţiilor scrise ale acestora, emise în limita competenţelor lor 
în domeniul ordinii publice. 

În general locuitorii sunt oameni pașnici și au un comportament civic raportat la norma 
juridică. 

 
11.2 Comitetului Local pentru Situații de Urgență  
Având în vedere pagubele produse de fenomenele meteorologice cuprinse în 

atenționările sus-menționate,  au fost întocmite rapoarte operative ale CLSU Chilia Veche  și 
transmise spre informare și constatare structurilor abilitate. 
        Activitatea desfăşurată de către Comitetul Local pentru Situaţii de urgenţă Chilia Veche la 
nivelul anului 2019 a însumat gestionarea a 14 atenţionări și 22 avertizări meteorologice şi 
hidrologice din care 2 atenţionări cod portocaliu. 

     Din totalul de14 / 22 atenţionări /avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi 
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a  Apelor,  21 atenţionări și 13 avertizări pentru ploi 
torenţiale,grindină şi intensificări ale vântului,iar 2 avertizări hidrologice au fost emise pentru risc de 
inundaţii şi 1 caniculă. 

  Având în vedere pagubele produse de fenomenele meteorologice cuprinse în  atenţionările  mai 
sus menţionate,au fost întocmite 3 rapoarte operative ale CLSU Chilia Veche şi au fost trimise spre 
informare şi constatare structurilor abilitate(Centrul Operaţional Judeţean,Instituţia Prefectului-judeţ 
Tulcea ,Centrul Operativ din cadrul SGA şi Direcţia Agricolă a jud.Tulcea) 

11.3 Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  
        Activitatea de intervenţie desfăşurată de SVSU pe anul 2019,la nivelul comunei Chilia Veche a 
însumat stingerea a 7 incendii: 

       -1 incendiu  la depozitul de furaje al numitului Ignatencu Cristian în 08.07.2019 

       -3 incendii  de vegetaţie uscată şi lăstăriş în apropierea sat  Tatanir,la Domeniile Tatanir,în 
Ostrov Tataru şi la SC MASIVA SRL 

        -1 incendiu la locuinţa numiţilor Gheorghe Antonica si Gheorghe Anton în data de 23.11.2019 
,incendiu provocat de pierderea de gaz la un furtun de butelie  şi care s-a soldat cu doua victime 

         -1 incendiu în data de 07.12.2019 produs la gospodaria anexă situată între str.Lalelelor si 
str.Lopatar  a numitului Ţugui Gheorghe  

         -1 incendiu la sălciile situate de-a lungul unui canal de irigaţii aflat în extravilanul satului Chilia 
Veche înspre ferma Antipa 

şi 2 acţiuni de salvare de animale în 19.03.2019 şi în 21.09.2019 

De asemenea SVSU a împrăştiat material antiderapant urmare producerii de polei provocat de 
ploaia îngheţată din 10.01.2019 şi a reamenajat  terasamentul la rampele de îmbarcare-debarcare 
a podului plutitor ce face trecerea din satul Chilia Veche spre Ostrovul Tataru. 



                                                               
 

12. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISMUL ȘI NOMENCLATURA STRADALĂ 
La nivelul Primăriei comunei Chilia Veche, Compartimentul Urbanism și amenajarea 

teritoriului este prevăzut cu  funcție publică de execuție, post vacant, pentru care s-a organizat 
concurs de recrutare, nefiind admis niciun candidat,  în luna ianuarie 2020 s-a reluat 
procedura de concurs. 

Pentru buna desfășurarea a activităților, atribuțiile specifice acestui compartiment au 
fost delegate către funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului și s-a  încheiat 
o Convenție de colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, astfel au fost eliberate un număr de  
27 avize pentru  autorizații de construcție/certificate de urbanism. 

Totodată, s-a participat la efectuarea unui număr de 2  recepții la terminarea lucrărilor 
din care 0 recepție publică și  2 recepții de construire pentru diferite categorii de construcții. 

 
12.1 Lucrări realizate în anul 2019 
La nivelul Comunei Chilia Veche: 

 a fost finalizată investiția „Modernizarea sistemului de iluminat public 
stradal în comuna Chilia Veche, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP); 

 a fost finalizat proiectul tehnic pentru investiția „Modernizare străzii în 
comuna Chilia Veche, județul Tulcea”, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP), investiția trecând în faza de obținere a Autorizației de 
construire și demararea procedurilor de achiziționare lucrări; 

 a fost contractat proiectul tehnic pentru investiția „Dispensar în 
comuna Chilia Veche, județul Tulcea”, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice (MDRAP),  nefiind dat ordinul de începere a serviciilor,  
deoarece mai întâi trebuie definitivată situația juridică a terenului aferent investiției;  

 a fost finalizat proiectul tehnic pentru investiția „Modernizare străzii Tronson II”, 
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), investiția trecând în 
faza de avizare a proiectului de către finanțator, obținere a Autorizației de construire 
și demararea procedurilor de achiziționare lucrări; 

13. PROTECȚIA MEDIULUI 
Comuna noastră, ca de altfel toate U.A.T.- urile din județul Tulcea, face parte din 

Asociația de dezvoltare intercomunitară a infrastructurii de deșeuri menajare Tulcea, entitate 
care este singurul aplicant al unui Proiect cu finanțare europeană și care în mod legal, singura 
care stabilește conform proiectului investițiile aferente activității de colectare a deșeurilor 
menajere.  

           În cursul anul 2019  a fost dificil să ne organizăm pentru a amenaja o groapă de gunoi 
autorizată pentru depozitarea deșeurilor, orice invesție necesară pentru gestionarea gunoiului 
menajer constituie o povară bugetară care nu era sustenabilă din resursele bugetare de care 
dispune comuna. Cu eforturi proprii s-a colectat și transportat de către un operator autorizat o 
cantitate de 111,14 tone deșeuri de pe raza comunei  Chilia Veche. 
          Începând cu luna ianuarie 2020, gestionarea deșeurilor comunale se realizează conform 
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de  colectare și 
transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de 
transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-
biologică sau depozitul de la Mihai Bravu” încheiat în luna octombrie 2019. 

Astfel, sunt deservite un număr de 530 gospodării.  
 

Prezentul raport reprezintă aplicarea principiilor autonomiei locale și demonstrează 
dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale, consiliul local ca 
autoritate deliberativă și primarul ca autoritate executivă,  de a soluționa și de a gestiona, în 



                                                               
 
numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile 
legii.   

            
 
Raportul  prezentat este o sinteză a activității administrației publice locale în decursul unui 

an, care reflectă starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale - comuna 
Chilia Veche, județul Tulcea.  
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