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SPRE A FI PREZENTAT ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27 aprilie 2022 
 

În baza prevederilor art. 225 alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative în vigoare, activitatea 
administrației publice locale a vizat creșterea permanentă a calității muncii, urmărind totodată 
instituirea unor modalități de lucru în deplină concordanță cu legislația și eficiența. 
 

Prezentarea unor elemente de conținut privind autoritățile administrației publice locale, 
organizarea, atribuțiile și funcționarea acestora. 

 
1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHILIA VECHE  

Este autoritatea deliberativă a administrației publice locale care își desfășoară activitatea   
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: 
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    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 27.09.2020, fiind declarat ca legal constituit prin Ordinul Prefectului 
nr.575 din 28.10.2020 

Activitatea Consiliului local în anul 2021 
   Consiliul local își desfășoară activitatea prin ședințe în plen, ordinare sau extraordinare și prin 
ședințele comisiilor de specialitate. În anul 2021 Consiliul Local s-a întrunit în 11 ședințe ordinare și 
4 ședințe extraordinare.S-au inițiat un număr de 80 de proiecte de hotărâri și s-au adoptat tot atâtea 
hotărâri. Ședințele Consiliului local 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. 

În mandatul 2020-2024 au fost organizate 3 comisii de specialitate în principalele domenii de 
activitate, astfel: 
COMISIA Nr.1-Activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 

sociala, protectie copii, tineret si sport, în următoarea componență:. 
1.Cașu Cătălin     -presedinte; 
2 Mahu Laurența .-secretar; 
3.Savlovschi Alina-.-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.Ciupitu Georgeta-presedinte; 
2. Munteanu Georgiana.-secretar; 
3.Pohilcă Cornel.-membru 

COMISIA Nr.3-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.      Gorgovschi Cristian       -presedinte; 
2       Naumencu Florin    -secretar; 
3.      Zotescu Victorița-    membrii                                                              
4.      Mihalache Caliopia                                                                                         
5.      Naumencu Petre                                                                           
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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, își desfășoară activitatea, 
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 2021  au fost emise un număr de 232 de dispoziții, 
cele cu caracter normativ fiind publicate pe site-ul instituției, și comunicate Instituției Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate. 

 
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; 
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Potrivit art. 152 din Codul administrativ 
    (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de 
drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. 
Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

Potrivit art. 242 din Codul administrativ 
    (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor 
are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii 
superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în 
activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de 
specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea 
legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora. 

Întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar și compartimentele 
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 2021, la capitolul autorități publice, sunt prevăzute un număr de 12 funcții de demnitate 
publică alese (primar, viceprimar ,consilieri locali), 15 posturi din care: 13 posturi funcții publice,10 
posturi funcții publice ocupate, 3 posturi  funcții publice vacante la acestea se adaugă 2 posturi de 
execuție contractuale,1 post ocupat și 1 post vacant, cele 15 posturi formează aparatul de 
specialitate al primarului. Organigrama primăriei se încadrează în numărul maxim de posturi 
calculat conform prevederilor O.U.G. Nr.63/2010 și a Ordinului emis de Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, aplicabil Comunei Chilia Veche, conform adresei Instituției Prefectului-
Județul Tulcea de 17 posturi.   

4. ECONOMIA 
Contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 a fost următorul: 
I. Venituri:                                                                            9.163   mii lei 
 
a) Prevederi bugetare aprobate inițial  20.508 
b) Prevederi bugetare definitive            20.970 
c) Încasări realizate                                   9.163 

 
 
 

II. Cheltuieli:                                                                         11.131  mii lei 
a) Credite bugetare aprobate inițial   24.901 
b) Credite bugetare definitive             27.706 
c) Plăți efectuate                                 11.131  

 
III. Excedentul bugetului local pe anul 2020    -    890 mii lei 
IV.       Excedentul bugetului local pe anul 2021    -  1.967 mii lei 
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Cheltuieli efectuate în anul 2021, pe capitol, se prezintă astfel:  mii lei 

  Credite 
inițiale 

Credite 
definitive 

Credite 
efectuate 

51.02. Autorități publice 2.441 4.858 2.234 

54.02. Alte servicii publice 
generale 

20 20 0 

61.02. Ordine publică 15 11 10 

65.02. Învatamânt 160 317 163 

66.02. Sănătate 685 741 13 

67.02. Cultura, recreere, religie 520 520 60 

68.02. Asigurări și asistență 
socială 

513 531 493 

70.02. Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

6.567 6.658 140 

74.02. Protecția mediului 180 160 129 

80.04 Acțiuni generale 
economice și de muncă 

15 5 2 

84.02. Transporturi 12.971 13.071 7.375 

87.02 Alte acțiuni economice 814 814 512 

 TOTAL 24.901 27.706 11.131 

 

Implementarea standerdelor de control intern managerial(SCIM) Conform 
Ordinului nr.600/2018 la nivelul compartimentelor din cadrul primăriei, întocmirea 
procedurilor operaționale și de sistem. 
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4.1. COMPARTIMENTUL VENITURI-TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE  
Veniturile bugetului local conform prevederilor bugetare s-au realizat în anul 2021 în procent de 

75%. 
Din evidențele primăriei, rezultă faptul că la finele anului 2021 s-au înregistrat un număr de 2799 

contribuabili, din care 170 persoane juridice și 2629 persoane fizice. 
Încasările realizate pe anul 2021 se împart astfel: 
-Impozit pe clădiri   237.741 lei 
-Impozit teren intravilane 63.343 lei 
-Impozit teren extravilan 218.962 lei 
-Amenzi 40.725 lei 
-Concesiuni/închirieri 377.090 lei 
-Mijloace de transport 75.360 lei 
În anul 2021 au fost acordate facilitati fiscale persoanelor fizice (cu handicap, veterane, militari 

conform OUG nr. 82/2006, si persoane cu domiciliul pe raza RBDD) in suma totala de 208.567 lei 
dupa cum urmeaza: 

- 702 persoane impozit cladiri in suma de 11.051 lei 
- 698 persoane impozit teren intravilan in suma de 12.619 lei 
- 703 persoane impozit teren extravilan in suma de 88.753 lei 
- 544 persoane impozit mijloace de transport și vehicule lente in suma de 47.779 lei 
-1138 persoane taxa salubrizare în sumă de 48.365 lei 

5.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. Conform art. 11 din  Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării", cu modificarile si completarile ulterioare,,, Desfăşurarea activităţilor 
economico-productive, de turism şi de agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul 
rezervaţiei se autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către 
autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism, pe baza autorizaţiei de mediu 
emise de Administraţia Rezervaţiei,,. 
  În acest sens este adoptată H.C.L.Chilia Veche nr.30/30.06.2021 pentru aprobarea 
Regulamentului privind autorizarea pentru organizarea si desfasurarea de activitati economice, de 
turism si agrement pe pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta-Dunarii, in raza de compententa a 
comunei Chilia Veche, judetul Tulcea. La această dată au fost eliberate și avizate un număr de 20 
autorizații de funcționare. 
Taxele pentru eliberarea, respectiv vizarea autorizațiilor au fost prevăzute în hotărârea Consiliului 
Local privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2021. 
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6. CULTURA 
6.1.Căminul Cultural  

Prin  HCL Chilia Veche nr.17/2016 s-a aprobat 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.  

7. 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 2020-2021, astfel: 
Școala Gimnazială Chilia Veche:  

Cadre didactice: 
- 5 învățători calificați, titulari; 
- 1 învățător necalificat, suplinitor; 
-1 educator calificat tutilar 
- 2 profesori calificați, titulari; 
 2 profesori calificați, suplinitori; 

 2 profesori necalificați, suplinitori; 
Total elevi 147: 
-preșcolar : 23 
- ciclul primar: 65 
- ciclul gimnazial: 59. 
2 elevi neșcolarizați. 
Bugetul alocat unității de învățământ în anul 2021 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 
 
8. SÂNĂTATEA ȘI AGRICULTURA 
8.1 Dispensar medical uman 
Pe raza comunei există trei clădiri cu destinație - cabinet medical, cabinet 

stomatologie  și farmacie, spații concesionate de autoritatea publică locală, conform 
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prevederilor legale. În cursul anului 2021, activitatea medicală nu a mai fost asigurată de un 
medic de familie, s-au efectuat demersuri pentru contractarea unui medic de familie. 

8.2 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. 

8.3. COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL –FOND FUNCIAR 
În anul 2021 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). 

- S-au eliberat un numar de 140  adeverințe pentru APIA; 
- S-a eliberat un numar de 38 Atestate de producător pentru care am solicitat avizul Direcției Agricole 

Județene Tulcea; 
- S-a eliberat un număr de 38 Carnete de comercializare; 
- S-au eliberat un număr de 277 de adeverințe pe baza datelor înscrise în registrul agricol necesare la 

evidența populației; 
- S-au eliberat un număr de 280 de adeverințe diverse pe baza datelor înscrise în registrul agricol 

necesare la diverse instituții; 
- S-au întocmit și înregistrat în registrul de evidență a dosarelor de vânzare terenuri extravilane la Legea 

17/2014 un număr de 2 dosare în dublu exemplar (un exemplar pentru Primărie și un exemplar pentru 
Direcția Agricolă Județeană) pentru care am eliberat procese verbale la  finalizarea etapelor procedurale și 
adrese privind existența sau lipsa siturilor  arheologice; 

- S-au înregistrat în registrul de evidență a contractelor de arendă un număr de 97 contracte de arendă și 
un număr de 10 cereri de reziliere (acord de reziliere) a unor contracte de arendă; 

- S-au întocmit răspunsuri la adrese, notificări primite de la diferite instituții; 
- În urma cererilor depuse la Primăria Comunei Chilia Veche de cetățeni pentru constituirea comisiei 

pentru constatare a pagubelor produse la anumite culturi s-au întocmit adrese și transmis la Direcția 
Agricolă Județeană solicitări pentru soluționarea cererilor, pentru care s-au întocmit procese verbale de 



                                                               
 

                                                     ROMÂNIA  
                                                               JUDEŢUL TULCEA   
                                                         COMUNA CHILIA VECHE  
                                                                        PRIMAR      

 

constatare a pagubelor în urma verificărilor făcute în teren împreună cu comisia și inginerul specialist 
desemnat de către Direcția Agricolă Județeana; 

- S-au introdus datele în Registrul RAN. 
FOND FUNCIAR 

 S-au intocmit  6 dosare pentru atribuirea suprafețelor de teren intravilan aferent construcțiilor care s-au 
înaintat către Instituția Prefectului Tulcea în vederea emiterii pentru Ordin al Prefectului; 

S-au înaintat 6 procesele verbale de punere în posesie către OCPI Tulcea în vederea scrierii 
titlurilor de proprietate; 

S-au întocmit adrese către titularii validați la legile de fond funciar sau către moștenitorii acestora 
cu privire la modificarea Regulamentului Comisiei Județene de Fond Funciar Tulcea, aprobat prin 
Hotărârea nr.25/15.05.2020, aceștia având obligația de a prezenta comisiei locale de fond funciar Chilia 
Veche declarația în formă autentificată la notar a titularului dreptului de proprietate sau a moștenitorilor 
acestuia privind neînstrăinarea a dreptului conform art. 23 alineatul (1) litera (f) din regulament. 

 S-au ridicat 10  de titluri de proprietate emise de OCPI Tulcea. 
S-au informat cetățenii cu privire la proiectul de înregistrare sistematică a terenurilor (intabulari 

gratuite) în Cartea Funciara, proiect ce se desfășoară pe raza Comunei Chilia Veche; 
- Informările cetățenilor s-au realizat pe pagina de internet a instituției, avizier, locuri publice, etc.; 
9. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

Compartimentul  de Asistență Socială desfășoară activitate de protecție socialăla   nivelul   
întregii   comune,   oferind   servicii   de   consiliere   familiilor   și   grupurilor vulnerabile,   
având   responsabilitatea   creării,   menținerii   și   dezvoltării   acestor servicii, ținând cont de 
nevoile sociale identificate cu scopul prioritar de susținere afuncționalității sociale a persoanei 
în mediul propriu de viață familial și comunitar. Strategia compartimentului de asistență 
sociala prevede ca obiective prioritare: 

- Ajutor social - 38 dosare;            
- Ajutorul pentru încalzirea locuinței -66 dosare;;           
-Supliment pentru energie -66 dosare;           
- Alocații de stat pentru copii -14  dosare; 
- Indemnizații creștere copil, stimulente creștere copil- 5 dosare; 
- Alocatii pentru sustinerea familiei -18  dosare; 
- Anchete sociale – persoane cu handicap – 40; 
- Anchete sociale efectuate la solicitarea instituțiilor – 60. 

Referitor   la   asistența   socială,   în   anul   2021   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, cumodificările 
și completările ulterioare, un număr de  38  titulari ai ajutorului socialavând 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 
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pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului  rece conform Legii   226/2021 privind   
stabilirea   măsurilor   de   protecţie   socială   pentru consumatorul vulnerabil de energie  se 
ridică la suma de 82.880 lei. În ceea ce privește protecția copilului, nu există situații de 
abandon de copii.Activitatea privind protecția și promovarea drepturilor copilului se desfășoară 
încolaborare   cu   Direcția   Generală   de   Asistență   Socială   și   Protecția   Copilului   
aJudețului Tulcea.Persoanele adulte care necesită protecție specială au încadrați asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav.În anul 2021 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 2021   au 
fost în sumă de 454.413 lei dincare:  

 plata drepturilor salariale a asistenților personali 190.029  lei; 
 plata bunuri și servicii 0 lei 
 plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap 264.384  lei; 
 Alte cheltuieli în domeniu asistenței sociale 5.000 lei-ajutoare de urgență 

10. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ ȘI RESURSE UMANE 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare Compartimentului de Stare Civilă și Resurse umane  
a desfășurat pe parcursul anului 2021 , următoarele activități specifice:   
Pe linie de resurse umane ; 
-Intocmirea /eliberarea la cerere a adeverintelor de; venit, de asigurări sociale de sănătate în 
sistemul de asigurărilor sociale de sănătate, vechime în muncă, de salariu si alte adeverinte 
necesare personalului angajat; 
- Monitorizarea si evidenta rapoartelor si fiselor de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si ale fiselor de post; 
- S-a  organizat concurs cu înștiințarea  Agenției Naționale a Funcționariilor Publici, de recrutare 
pentru ocuparea  de functiei publice vacante din cadrul Compartimentului Urbanism,amenajarea 
teritoriului și mediu ; 
- S-a  organizat concurs în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică pentru ocuparea postului de 
execuție contractual de asistent medical comunitar. 
- Elaborarea Codului de Conduită Etică și Profesională a Funcționarilor Publici și Personalului 
Contractual din aparatul  de specialitate al Primarului Comunei Chilia Veche, aprobat prin dispoziția 
primarului . 
- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al apartului de specialitate al primarului 
comunei Chilia Veche, aprobat prin dispoziția primarului nr.47 din 09.03.2022. 
-S-a urmărit si răspuns cererilor adresate compartimentului de resurse umane, în termenul prevăzut 
de lege. 
-Au fost derulate un număr de 485 operațiuni de acordare și exrcitarea a vizei control financiar 
preventiv pentru unele operațiuni cu impact financiar asupra fondurilor publice și a patrimoniului 
public , în special operațiunile care vizează cheltuieli publice efectuate prin casă și prin bancă . 
-A fost completat Inventarul măsurilor de transparentă institutională și de prevenire a corupției  
pentru anul  2020 care a fost înaintat  împreună cu Raportul privind stadiul implementării  Strategiei  
Naționale Anticorupție   2016-2020 la nivelul Comunei Chilia Veche,  judetul Tulcea  în anul 2020 
către Ministerul Dezvoltarii  Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene 
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-S-au trimis prin Poșta Românâ un numar de 150 de plicuri către instituțiile statului sau persone 
fizice. 
- Pe linie de Stare Civilă; 
În anul 2021, s-au întocmit și eliberat  următoarele acte: 
  -Acte de naștere- au fost înregistrate 1 act de naștere, 
 -Certificate de naștere eliberate cetățenilor- 31 buc. la cerere sau la solicitarea primăriilor din țară. 
 -Acte de căsătorie- au fost înregistrate 6 acte de căsătorie; 
 -Certificate de căsătorie eliberate cetățenilor- 16 buc.la cerere sau la solicitarea primăriilor din țară; 
 -Acte de deces – au fost înregistrate 31 acte de deces, 
 -Certificate de deces eliberate cetățenilor- 38 buc. la cerere sau la solicitarea primăriilor din țară 
 -Transcrieri –1 act de naștere ,1 acte de deces; 
 -Extrase pentru birouri notariale – 26 extrase pentru uz official, eliberate pentru diverse operațiuni 
 -Rectificări – nu au fost înregistrate erori materiale în conținutul actelor de stare civilă ale primăriei 
comunei Chilia Veche , totuși a fost instrumentat un dosar de rectificare la solicitarea Primăriei 
orașului Năvodari; 
 -Divorț-  au fost înregistrate în evidența proprie și comunicate la RNEP 9 acțiuni de desfacerea  
căsătoriei  prin divorț , ca urmare a sentințelor definitive și irevocabile sau a certificatelor de divorț 
eliberate de birouri notariale; 
 -Dovezi naștere/căsătorie/deces- Anexa nr.9 a fost eliberată la cererea petenților  sau la solicitarea 
primăriilor din țară , 
Registrul Electoral -Asigurarea  accesului în Registrul Electoral, radierea persoanelor decedate si a 
persoanelor cu  interdicție de a vota,actualizarea listelor electorale permanente: 
      - Comunicarea datelor pentru alegătorii decedați și radiați - 31; 
       -Radierea dreptului de vot a persoanelor puse sub interdicție judecătorească – 4 ședințe. 

11.COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/INVESTIȚII : 
Pe parcursul anului 2021 s-au demarat proceduri de achiziții pentru  șase contracte de 

finanțare în derulare, după cum urmează:  
1. Pentru investiția ”Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia 

Veche, Județul Tulcea” s-au derulat procedurile de achiziție pentru: - proiectare, asistență tehnică și 
execuție lucrări, - dirigenție de șantier, - servicii de publicitate, - audit financiar și - verificare tehnică 
a proiectului tehnic. Totodată s-au înaintat cereri de plată sau rambursare către finanțator (Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est - ADR SE) 

2. Pentru obiectivul ”Amenajare Centru Cultural RO-UA în clădire existentă”, din cadrul 
proiectului ”Valorificarea identității culturale și istoriei  comune pentru dezvoltarea turismului în zona 
de granița a Dunării de Jos” finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 
2014 – 2020 (Finanțat de ENI CBC) s-a derulat atribuirea directă a contractelor de: - lucrări, - 
dirigenție de șantier și  - dotări independente. 

3. Pentru investiția ”Modernizare străzi tronson II”  s-a derulat atribuirea directă a 
contractului de dirigenție de șantier, s-au înaintat cereri de plată către finanțator (Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR), pentru decontarea situațiilor de lucrări depuse de către 
executant. 
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4. Pentru investiția ”Dispensar în comuna Chilia Veche” finanțată prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL - MLPDA) s-a emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare și s-
a derulat atribuirea directă a contractului de verificare tehnică a proiectului tehnic.   

5.  Pentru investiția ”Reabilitare moară – muzeul tradițiilor locale” finanțată prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR s-a derulat de două ori procedura simplificată pentru 
Execuție lucrări și Elaborare proiect tehnic, care a fost anulată automat de către SEAP (din cauza 
valorii mici nu s-au depus oferte), s-a transmis notificare către elaboratorul documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru actualizarea devizului general.   

6. Pentru investiția ”Modernizare străzi în comuna Chilia Veche” finanțată prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL - MLPDA) s-au solicitat două tranșe de plată de la finanțator, 
aferente situațiilor de lucrări nr. 2 și 3 înaintate de către executant. 

În cadrul Sistemului Electronic de achiziții publice (SEAP) au fost realizate un număr de 84 
achiziții directe. Parte din aceste achiziții au necesitat încheierea de contracte - s-a încheiat un 
număr de 60 de contracte și acte adiționale aferente acestora pentru achiziția de bunuri (12), 
servicii (37) și lucrări (11). 

A fost demarat un contract de prestări servicii aferent contractului de finanțare 2021 pentru 
înregistrare sistematică – cadastru gratuit. 

Pe parcursul anului s-au înregistrat 17 numere de inventar ale mijloacelor fixe și 38 poziții 
aferente obiectelor de inventar intrate în patrimoniul instituției. S-a întocmit și ținut evidența 
programului electronic al registrului de mijloace fixe și obiectelor de inventar, întocmindu-se 
documentele de sfârșit de lună (balanța analitică a gestiunii, note contabile pentru amortizare) 
necesare evidenței contabilității. 

S-au întocmit adrese de răspuns sau situații cu privire la documentele repartizate, s-a 
purtat corespondență cu finanțatorii sau contractanții, s-au expediat prin Poșta Română un număr 
de 42 de trimiteri. 

12. 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. 

13.  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  
   Activitatea SVSU Chilia Veche se desfasoara in conditii specifice, având în vedere natura fiecarei 
situatii de urgenta sau eveniment aparut cu toate mijloacele de interventie disponibile la momentul 
respectiv din dotarea SVSU . 
   Componenta de baza a activitatii SVSU este prevenirea populatiei,care consta in: 
        a)Controale la gospodariile populatiei; 
        b)Distribuirea de pliante cu rol de informare a populatiei cu privire la principalele activitati de 
prevenire si stingere a incendiilor     
        c)Sensibilizarea si pregatirea cetatenilor pentru apararea impotriva incendiilor; 
        d)Urmarirea in teritoriu a tuturor evenimentelor meteorologice si hidrologice 
În anul 2021: 
 - S-a ținut evidența comunicărilor și s-a dat curs solicitărilor Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Tulcea; 
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- S-au trimis raportări lunare în legatură cu deszăpezirea pentru sezonul de iarna; 

- S-a întocmit Planul de Pregătire în Domeniul Situațiilor de Urgență pentru anul 2021; 
-  S-au luat măsuri cu privire la prevenirea populației referitor la fenomenele meteorologice 
periculoase; 
- S-au afișat și informat populația cu privire la informările primite de la Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Tulcea, aceste informări au fost afișate în locuri publice și pe pagina de internet a 
instituției; 
- S-a informat populația privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS 
CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară, pe durata stării 
de alertă. 
-S-au luat măsuri de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în contextul 
stării de urgență: 
1 Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele 
de transport în comun și la locul de muncă. 
2 Obligația organizării activității, de către instituțiile și autoritățile publice, precum și toți operatorii 
economici publici și privați astfel încât să fie asigurat triajul epidemiologic, pentru întregul 
personalpropriu, precum și dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în serviciu. 

3 Luarea de măsuri, de către operatorii economici și instituțiile publice ce desfășoară activități 
comerciale/de lucru cu publicul care implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru 
realizarea accesului astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare 
client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;  

14.PROTECȚIA MEDIULUI 
          Începând cu luna ianuarie 2021, 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. 

15. RELAȚII CU PUBLICUL ( REGISTRATURĂ) 
Registratura- pentru anul 2021 
In cursul anului 2021 la compartimentul Registratura si Realtii cu publicul au fost 

înregistrate un numar de 6155 documente în Registrul de intrare –ieșire (corespondenta)  din 
care: 

-2145 adrese înregistrate din oficiu - emise din cadrul compartimentelor primăriei; 
-1696 adrese instituții dintre care 491 cu titlu informativ- fără solicitare de răspuns și 1205 

adrese cu solicitare răspuns; 
-1132 adrese înregistrate ca cereri persoane fizice și 1182  persoane juridice 
Primirea și transmiterea corespondenței a fost asigurată prin: servicii poștale, e-mail, 

curierat, delegați, personal petenți. 
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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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