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SPRE A FI PREZENTAT ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 31.05. 2021 
 

 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... 

 În primele 6 luni de mandat la conducerea instituției, am propus obiective și am stabilit direcții de 
acțiune, destinate a genera atingerea acestora. Principala preocupare a mea, în calitate de primar, 
a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Chilia Veche, precum și a 
Consiliului Local, este gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, 
bunăstarea cetățenilor comunei, vizând dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri 
nerambursabile, repararea și întreținerea drumurilor din comună în limita bugetului local, asigurarea 
transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse în administrația 
publică. 
Astfel, bilanțul de activitate pentru perioada 28 octombrie 2020 – 30 aprilie 2021, este următorul: 
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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: 
    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 2020-2021 
Consiliul local își desfășoară activitatea prin ședințe în plen, ordinare sau extraordinare și 

prin ședințele comisiilor de specialitate. În perioada 28 octombrie 2020 – 30 aprilie 2021 Consiliul 
Local s-a întrunit în sedințe din care 7 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare, unde au fost 
dezbătute și adoptate un număr de 53 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. 

În mandatul 2020-2024 au fost organizate 3 comisii de specialitate în principalele domenii 
de activitate, astfel: 
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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       Izot Antonica    -secretar; 
3.      Zotescu Victorița-    membrii                                                              
4.      Haralașca Cristian, care va fi înlocuit de membru supleant, urmare a demisiei.                      
5.      Naumencu Petre                                                                           
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; 
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    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 perioada 28.10.2020 – 3.04.2021  au fost 
emise un număr de 100 de 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; 

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 perioada 28 octombrie 2020 – 30 aprilie 2021, la capitolul autorități publice, sunt 
prevăzute 12 funcții de demnitate publică alese (consilieri locali, primar, viceprimar), 13 funcții 
publice (aparatul de specialitate al primarului din care 9 ocupate și 4 posturi vacante) și două 
funcții contractuale din care o funcție ocupată și una vacantă) . 

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

Pentru eficientizarea serviciilor aparatului de specialitate al primarului, precum și 
pentru asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei comunei Chilia 
Veche, cât și pentru relația cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii, am inițiat, în 
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colaborare cu tot personalul angajat și am supus dezbaterii în plenul Consiliului local, 
reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, 
pentru crearea unei structuri organizaționale  care să corespundă nevoilor cetățenilor comunei 
Chilia Veche și care sa fie orientată către aceștia, precum și prin crearea unor structuri 
felexibile în care să existe posibilitatea delegării de atribuții în vederea implementării 
proiectelor  derulate la nivelul comunei Chilia Veche, aprobată prin HCL nr.19/31.03.2021 .  

În perioada 28.10.2020-30.04.2021, din totalul de 2.720.775,60 lei s-au efectuat 
următoarele cheltuieli: 

 cheltuieli de personal – 671.961 lei; 
 cheltuieli pentru bunuri și servicii –540.436 lei pentru plata utilităților, perfecționare 

personal, consumabile de birou, servicii și obiecte de inventar; 
 Alte cheltuieli - asociații și fundații -0 lei ; 
 Cheltuieli de capital (investitii) – 1.508.378,60 lei, din care 

panou publicitar modernizare strazi (2020)= 1.666 lei 
  certificat energetic centru transfrontalier roua-(2020)=3000 lei 
 lucrari executie modernizare strazi=1.503.712,60 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 
perioada 01.01.2021 – 30.04. 2021, este de 686.350 lei. 

În anul 2021 până în prezent au fost acordate facilitati fiscale persoanelor fizice (cu handicap, 
veterane, militari conform OUG nr. 82/2006, si locuitori RBDD) in suma totala de 204.664 lei dupa 
cum urmeaza: 
- 502 persoane impozit cladiri in suma de 11.107 lei 
- 706 persoane impozit teren intravilan in suma de 12.915 lei 
- 700 persoane impozit teren extravilan in suma de 73.393 lei 
- 509 persoane impozit mijloace de transport și vehicule lente in suma de 54.592 lei 
-1189 persoane taxa salubrizare în sumă de 52.657 lei  
În perioada 01.01.2021 – 30.04.2021 au fost înregistrate 3 mijloace de transport din care 21 
autoturisme, 3 remorcI și 7 bărci. 
În perioada 01.01.2021 – 30.04.2021 au fost scoase din evidență un număr de 20 mijloace de 
transport. 

4.2.  COMPARTIMENTUL CASIERIE 
În perioada 28.10.2020-30.04.2021, la solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 

98 certificate de atestare fiscală. 
  4.3 COMPARTIMENT EXECUTĂRI SILITE 
         Având în vedere art. XII, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020: “ Se 
suspendă sau nu încep măsurile de executare silita, prin somație și prin valorificarea bunurilor la 
licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea 
creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, 
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provenite din săvârșirea de infracțiuni.”, în perioada martie 2020-februarie 2021 procedura de 
executare silita a fost suspendată.  
         Lista de rămășiță la 28.10.2021 pentru contribuabilii persoane fizice este în sumă totală de 
489.616 lei din care: 

- Suma de 42.133 lei taxa de salubrizare 
- Suma de 216.239 lei amenzi contravenționale din care: 

o Suma de 10.000 lei amenzi în litigiu 
o Suma de 1.100 lei amenzi date la transformare  
o Suma de 205.139 lei amenzi în curs de recuperare 

- Suma de 134 lei impozit vehicule lente 
- Suma de 2.547 lei cheltuieli de executare 
- Suma de 22.869 lei impozit/taxa clădiri 
- Suma de 33.792 lei impozit mijloace de transport și vehicule lente 
- Suma de 2.597 lei despăgubiri silvic 
- Suma de 32.268 lei concesiuni/închirieri 
- Suma de 37.741 lei impozit/taxa teren intravilan 
- Suma de 95.351 lei impozit/teren extravilan 
- Suma de 3.945 lei întretinere cimitir. 
           În perioada 28.10.2020-01.04.2021 au fost înregistrate încasari de pe rămășiță  în sumă 
totala de 138.856 lei dupa cum urmează: 
- 12.145 lei taxa salubrizare 
- 3.910 lei amenzi 
- 80 lei cheltuieli de executare 
- 4.968 lei Impozit/taxa clădiri 
- 6.927 lei impozit mijloace de transport și vehicule lente 
- 48.267 lei concesiuni/închirieri 
- 3.809 lei impozit/taxa teren intravilan 
- 58.235 lei impozit/teren extravilan 
- 515 lei întretinere cimitir. 

Sumele din rămășiță neîncasate până la data de 01.04.2021 sunt în curs de recuperare. 
     Lista de rămășiță la 28.10.2020 pentru contribuabili persoane juridice este în sumă totală de 
1.494.915 lei din care: 
- Suma de 670.156 lei este în litigiu 
- Suma de 31.688 lei este înscrisă la masa credală 
- Suma de 793.071 lei în curs de recuperare 
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. 
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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.11/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare si desfasurare 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 un număr de 45 autorizații de funcționare pentru persoane fizice 
autorizate și persoane juridice. 
    De asemenea, pentru respectarea prevederilor O.G. nr. 99 din 29 august 2000, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ale H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și a  art.475 alin.(3) si alin.(4) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost adoptată 
H.C.L.  Nr .77/14.12.2015 pentru  aprobarea ,,Regulamentului privind desfasurarea activitatilor 
comerciale’’ pe raza administrativ teritoriala a comunei Chilia Veche, judetul Tulcea. 
 La această dată au fost eliberate un număr de 1 (una) autorizație și 3 acorduri de funcționare. 

 Taxele pentru eliberarea, respectiv vizarea autorizațiilor au fost prevăzute în hotărârea Consiliului 
Local privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2021. 
  Analizând acest aspect, am constatat că pe raza comunei există agenti economici care nu sunt în 
legalite, respectiv nu dețin aceste autorizații, implicit nu dețin contracte de salubrizare cu un 
operator economic autorizat. În acest sens am dispus constituirea unei comisii de analiză și 
verificare și sancționarea, după caz,  pentru lipsa autorizaţiilor de funcţionare sau nerespectarea 
obiectului de activitate, respectiv pentru lipsa vizei autorizaţiei, precum și actualizarea 
Regulamentelor pentru emiterea autorizațiilor, ținând cont că acestea nu sunt actualizate conform 
prevederilor  legale în vigoare .  
De asemenea, tot în sfera operatorilor economici regăsim Societatea Comercială Aquaprest Chilia 

Veche SRL, cu asociat unic Comuna Chilia Veche. Prin HCL Chilia Veche nr. 43/2010  s-a aprobat 
infiintarea SC Aquaprest Chilia Veche SRL, societate la care Consiliul Local al comunei Chilia 
Veche este asociat unic, avand ca obiect prestarea unor servicii de utilitate publica pentru comuna 
Chilia Veche. 

 Prin HCL Chilia Veche nr.18/27.03.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare către S.C. AQUA PREST CHILIA VECHE S.R.L., societatea fiind 
autorizată de ANRSC; 
La momentul preluarii mandatului de primar, am constatat că, potrivit actului constitutiv al SC 

Aquaprest Chilia Veche SRL. mandatul consiliului de administratie, compus dintr-un presedinte si 
doi membri desemnati pe o perioada de 4 ani, a expirat,  administrarea societății  nu mai era 
posibilă, motiv pentru care  prin  H.C.L. nr.69 din 21.12.2020 s-a aprobat  validarea noilor membrii 
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ai Consilului de Administrație al  Societății AQUA PREST CHILIA VECHE S.R.L.și numirea 
domnului PETRENCU ION,  în funcția de administrator. Reprezentantul Consiliului Local în relația 
cu  S.C AQUA PREST CHILIA VECHE S.R.L, este dl.Băluță Valentin, numit prin HCL nr.42/2015. 
          În perioada 28.10.2020-30.04.2021  s-au luat măsuri pentru notificarea și debranșarea pentru 
neplata furnizării apei, s-au efectuat remeieri avarii în regim propriu cu sprijinul primăriei. 

                CULTURĂ ȘI EVENIMENTE CULTURALE CU CARACTER TRADIȚIONAL 

6. 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, valoarea totală a dotărilor, în urma 
inventarului de la sfârșitul anului este de 78.922,97 lei cu TVA. În conformitate cu prevederile 
art.13, Cap III,,Derularea finanțării realizării investițiilor,, din cadrul Anexei 3 aprobată prin OG 
nr.16/2014 Consiliul Local al comunei Chilia Veche se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minimum 
15 ani;  
         6.1 Biblioteca Comunală - instituție publică de interes local înființată sub autoritatea 
consiliului local, va funcționa cu program redus reducerea activității fiind justificată de o 
diminuare a cititorilor și implicit a activității. Pentru respectarea normelor sanitare pentru 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV, am dispus suplimentarea bugetului 
local, pe lângă cheltuielile de personal, astfel încât  aceasta să funcționeze conform măsurilor 
de protecție, operaționale și organizaționale, care implică respectarea regulilor generale de 
sănătate publică   

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: 
 4 învățători calificați, titulari; 
 o educatoare calificată, titular. 
- 1 învățător necalificat, suplinitor; 
- 3 profesori calificați, titulari; 
 2 profesori calificați, suplinitori; 

 2 profesori necalificați, suplinitori; 
Număr elevi și preșcolari = 147. 
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Bugetul alocat unității de învățământ în perioada 28.10.2020-30.04.2021 a fost de 128.000 
lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 122.945,01 lei, astfel: 

 plata burselor –30.000 lei; 
 plata bunurilor și serviciilor – 88.000 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) – 4.945,01 lei. 
 

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 
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. 

 cheltuieli bunuri si servicii  – 13.363 lei.-2020 (peleti si transport) 
 
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 Compartimentul registrul agricol 

Compartimentul Registrul Agricol funcționează în subordinea secretarului general  și a 
Primarului comunei Chilia Veche. 
  În perioada 28.10.2020 – 30.04.2021, întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol la nivelul 
comunei Chilia Veche, județul Tulcea s-a efectuat în format electronic, stadiul înscrierii datelor este 
de 80%, s-au luat măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 
La nivelul Comunei Chilia Veche există un numar de 1675 de gospodării. 
În perioada 28.10.2020 – 31.04.2021  s-au înregistrat în Registrul agricol în format electronic un 
număr de 1675 poziții în Registrul Agricol din care: 
- 1290 poziții ale gospodăriilor populației cu domiciliul în localitate; 
- 303 poziții ale persoanelor cu domiciliul în alte localități; 
- 82 poziții ale unităților cu personaliate juridică care au activitate pe raza localității. 
Pe lângă completarea și ținere la zi a registrelor agricole s-au efectuat și următoarele activități: 

 Au fost eliberate un număr de 153 adeverințe din care: 
- 54 adeverințe de buletin; 
- 86 adeverințe APIA; 
- 4 adeverințe pentru îcălzire locuință; 
- 3 adeverințe pentru ajutorul social; 
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- 2 adeverințe pentru bursă socială; 
- 1 adeverințță pentru deducere și coasigurare; 
- 1 adeverință pentru ENEL; 
- 1 adevrință instituționalizare centru; 
- 1 adeverință pentru spital. 

 S-au înregistrat un număr de 5 Procese Verbale de Punere în Posesie privind Fondul 
Funciar. 

 S-au înregistrat un număr de 5 Petiții privind Fondul Funciar. 
 S-au înregistrat și eliberat un număr de 19 Certificate de Nomenclatură Stradală. 

S-au înregistrat și eliberat un număr de 10 Certificate de Atestare a Edificării Clădirii. 
 S-au înregistrat un număr de 75 Contracte de Arendă. 
 S-au înregistrat un număr de 11 Atestate de Producător și Carnete de Comercializare. 
 S-au înregistrat un număr de 319 Declarații privind Înregistrarea Datelor în Registrul 

Agricol.  
Toate aceste solicitări ale cetățenilor au fost onorate cu promtitudine și în termenele prevăzute de 
legislația în vigoare. 

 
9. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ  

 Referitor la asistența socială, în perioada  28.10.2020-30.04.2021 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, cu 
modificările și completările ulterioare, un număr de  38  titulari ai ajutorului social  având un 
număr total de 64 beneficiari. Beneficiarii de ajutor social apți de muncă primesc plata numai 
după efectuarea orelor de muncă lunare în folosul colectivității locale și după obținerea 
adeverinței  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 în perioada sezonului  rece, noiembrie 2020-
martie 2021   pentru beneficiarii  Legii nr. 416/2001  se ridică la suma de 10.440 lei, pentru  
36 de titulari.  

Tot pentru perioada sezonului rece au fost acordate ajutoare pentru încălzirea 
locuinței, altor persoane decât cele beneficiare de ajutor social, astfel: 10 persoane au 
beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, în  lunile noiembrie 2020-martie 2021  
în cuantum de 820 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   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 perioada 28.10.2020-30.04.2021  s-au primit la nivelul comunei următoarele 

prestații sociale: 
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- alocații de stat conform Legii nr. 61/1993, republicată cu modificările și completările 
ulterioare –   au fost depuse un număr de  6 cereri privind acordarea dreptului la alocaţie pentru  
copii; 

- alocații pentru susținerea familiei – nr. Beneficiari 93 ; 
- indemnizații pentru creșterea copilului – nr. Dosare 0; 
- indemnizație de inserție – nr. dosare 0. 
-stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale -8 beneficiari; 
-schimbare reprezentanți legali în dosarele de alocație de stat-4 dosare soluționate; 

Prin Programul Operațional  Ajutorarea Persoanelor Defavorizate s-au distribuit un număr de 154 
pachete cu alimente și produse de igienă persoanelor prevăzute în O.U.G 84/2020. 

Prin Programul Operațional  Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 - 2020)-     
Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde       
pe bază de tichete sociale, pe suport electronic având ca beneficiari persoanele care au  împlinit 
vârsta de 75 ani si beneficiază de indemnizația socială pentru  pensionari sau alte drepturi, prin legi 
cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii  s-au primit și s-au distribuit un număr de 
26 tichete electronice pentru masă caldă.  

Persoanele adulte care necesită protecție specială au încadrați asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

În perioada 28.10.2020-30 aprilie 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 perioada sus menționată au fost în sumă de 245.597 lei din 

care:  
 plata drepturilor salariale a asistenților personali –136.957  lei; 
 plata bunuri și servicii – 0 lei 
 plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap –97.380  lei; 
 plata ajutoarelor sociale pentru încălzirea locuinței –10.440  lei; 
 plata subvențiilor pentru încălzirea locuinței – 820 lei; 
 
    Postul de asistent medical comunitar este vacant, la nivelul primăriei.  
 
10. 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 și s-a reluat procedura de concurs. 
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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  10 avize pentru  autorizații de construcție/certificate 
de urbanism; 

-s-a finalizat dezmembrarea a doua terenuri, unul în intravilanul localității unde se va 
construi dispensarul și unul în extravilanul localității pentru a creea cale de acces la stația de 
epurare; 

-s-a depus documentația în vederea obținerii avizelor pentru Construire locuințe de 
serviciu (ANL) ; 

-s-a depus documentația în vederea obținerii Autorizației de construire pentru  
proiectul ,, Construire locuințe de serviciu” (ANL) ; 

-s-a depus documentația în vederea obținerii avizelor de la DSP, ARBDD. ENEL pentru 
proiectul Dispensar în comuna Chilia Veche ; 

 
11. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ ȘI RESURSE UMANE 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare Compartimentului de Stare Civilă  a 
desfășurat pe parcursul perioadei  28.10.2020-30.04..2021 , următoarele activități specifice:   
 -Elaborarea, modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Chilia Veche, judetul Tulcea  - proiect de hotărâre care a  fost initiat  de Primarul Comunei 
Chilia Veche ; 

-Intocmirea /eliberarea  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 functii publice vacante ; 

-Intocmirea documentatiei privind pregatirea profesionala si a perfectionarilor profesionale 
individuale a personalului din cadrul institutie  în functie de necesitate, precum si evidenta acestora 
, aprobată prin dispoziția primarului, 

-În stadiu de aprobare Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Chilia Veche; 
 
-Depunerea lunară a declaratiilor D112  prin aplicația e-guvernare pe site-ul ANAF;  
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-Raportarea lunară pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  a salarizării funcționariilor  
publici din instituție. 
 
-S-a urmărit si răspuns cererilor adresate compartimentului de resurse umane, în termenul prevăzut 
de lege. 

-Au fost derulate un numar de 170 operatiuni control financiar preventiv . 

-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 

-Asiguararea  accesului în Registrul Electoral, radierea persoanelor decedate si a persoanelor cu  
interdicție de a vota . 

- Activități specifice de Stare civila in perioada mai sus menționată : au fost întocmite 22 acte de 
stare civilă , din care ; 4 acte de căsătorie și 18 acte de deces. Toate cele 22 de acte de stare civila 
au urmat procedura înregistrarii actelor în registrele de stare civilă. 

-In urma desfacerii căsătoriilor la Notariat si Judecătorie s-a  operat  divorțul pe  5 acte de căsătorie 
, documente care au modificat total sau în parte starea civilă a personelor titulare din act  .    

- Au fost operate un numar de 83 de mențiuni  de comunicării, proprii întocmite , operate și trimise 
la ex II sau la alte primării din tară. 

-Au fost eliberate cetățenilor care au solicitat preschimbarea certificatelor  un numar de 34 duplicate 
,certificate de stare civilă,în locul celor pierdute ,furate s-au distruse, din care; 9 certificate de 
naștere, 5 certificate de căsătorie și 20 de deces. 

- La solicitarea diferitelor  instituții au fost eliberate extrase de uz oficial cât și la cererea cetățenilor 
Anexa 9 –privind mențiunile pe marginea actului de naștere. 

- Au fost completate și înaintate un numar de 19 Anexe 24- Sesizarea pentru  deschiderea 
procedurii succesorale. 

-Eliberate din oficiu sau la cerere un număr de 8 Livrete de familie. 

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. 
La capitolul culte s-a alocat suma de 150.000 lei pentru acordarea sprijinului financiar 

unităților de cult recunoscute în România, conform prevederilor legale. 
13. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
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13.1 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 perioada 28.10.2020-30.04.2021 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 cu primarul și viceprimarul comunei pentru 
îndeplinirea hotărârilor sau dispoziţiilor 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. 

13.2  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  
  Activitatea SVSU Chilia Veche se desfasoara in conditii specifice, avand in vedere natura fiecarei 
situatii de urgenta sau eveniment aparut cu toate mijloacele de interventie disponibile la momentul 
respectiv din dotarea SVSU . 
  Pentru anul 2021 s-au propus 221.000 lei pentru SITUATII DE URGENTA din care s-au 
achizitionat pana in prezent combustibil in valoare de 1.606 lei  pentru completare stoc. 
    In prezent SVSU are in stoc 885,922 litri motorina si 14 litri benzina. 
   Pentru imbunatatirea activitatii de interventie a  SVSU pe timpul iernii este absolut  necesar 
construirea unei  remize  si repararea sau achizitionarea unei autospeciale de stins incendii noi. 
Tot odata trebuie incheiate asigurari de viata pentru intregul personal  al serviciului. 
 Activitatea de interventie a SVSU incepand cu luna noiembrie anul 2020 a constat in : 
LUNA NOIEMBRIE 2020 
-22.11.2020 ora 17,01 incendiu extravilanul localitatii Caslita a ars 3 salcii ;(au participat 5 voluntari) 
 
LUNA DECEMBRIE 2020 
 -23.12.2020 ora 06,48 dezâmpotmolit autoturism in apropierea SC DELTA ROM  AGRICULTURE 
(au participat 2 voluntari) 
 -23.12.2020 ora 16,42 incendiu locuinta LABUNET SIMION ,str.Nuferilor,nr.32 –a ars circa 2,5m² 
acoperis (au participat 6 voluntari) 
-28.12.2020 ora 06,57 transportat persoana(GURIENCU ION) aflata in stare de constienta alterata 
de la domiciliu(str.Dunarii nr.176)la ambulanta(au participat 2 voluntari) 
 
LUNA IANUARIE 2021 
-23.01.2021 ORA 22,33 incendiu locuinta lui LABUNET ION,str.Trandafirilor,nr.81 –a ars tamplaria 
de la intrarea in casa circa 10m² carton tip PFL si o grinda din podul casei(au participat 5 voluntari) 
-27.01.2021 desfasurat dezapezirea comunei asigurand circulatia autovehicolelor si cetatenilor in 
comuna 
-28.01.2021 desfasurat dezapezirea DJ222N Chilia Veche-Tulcea pe distanta de 52 km 
 
LUNA FEBRUARIE 2021 
 -21.02.2021 ora 07,37 la organizare santier restaurare biserica “sfintii arhangheli Mihail si Gavrila” 
din str.Dunarii,nr.89-au ars 2 module in intregime si doua partial(au participat 10 voluntari) 
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     Pe langa activitatile mentionate mai sus SVSU Chilia Veche a desfasurat prin intermediul  
sefului SVSU si a unei parti din personalul SVSU permanenta in cazul avertizarilor trimise de 
INMH,ISU “DELTA”al judetului Tulcea,a Institutiei Prectului –Judet Tulcea.(6 alerte de urgent 
extrema COD PORTOCALIU de averse  si precipitatii abundente si 2 avertzari privind nivelul de 
raspandire a noului coronavirus) 
  

14. 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, s-a dispus reluarea procedurii 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. 

 
          15.INVESTIȚII PUBLICE, LUCRĂRI, REPARAȚII 
            INVESTIȚII PUBLICE, LUCRĂRI 
La nivelul Comunei Chilia Veche: 

1. La investiția „Modernizare străzi în comuna Chilia Veche, județul Tulcea”, finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL - MDLPA) -  au fost demarate lucrările, 
s-a solicitat prima tranșă de plată de la finanțator – care a fost achitată în cursul lunii 
martie 2021; 

2. La investiția „Modernizare străzii Tronson II”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR - AFIR), s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor, documentația fiind 
avizată de către finanțator, urmând a demara execuția efectivă a lor; 

3. La investiția ”Infrastructură de agrement cu facilități de acostare” finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020 (POR)  au fost contractate majoritatea serviciilor 
necesare implementării proiectului, s-a elaborat documentația procedurii simplificate 
pentru achiziționarea Proiectării și execuției lucrărilor care a fost postată în e-licitație, în 
perioada următoare se vor evalua ofertele care au fost depuse; 

4. La investiția  ”Valorificarea identității culturale și istoriei  comune pentru dezvoltarea 
turismului în zona de granița a Dunării de Jos”  - Amenajare Centru Cultural RO-UA, 
finanțat prin Programul Operațional comun România-Ucraina 2014-2020,  s-a elaborat 
documentația pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului prin hotărâre 
de consiliu local, urmând a se publica anunț pentru achiziția direct a lucrărilor de 
reabilitare a clădirii vechii primării;  
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Am inițiat întocmirea documentației pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 
comunei  noi proiecte prin stabilirea unor direcţii strategice care au la bază analiza a 4 factori 
importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă localitatea.  

De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, nici atrage 
investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei Chilia Veche a facut demersuri 
pentru realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală. Marea problemă a primarului şi a 
Administraţiei Publice locale a fost şi va fi bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-
o bună colaborare cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, 
a încercat să găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
propuse.  

Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza proiectele în curs de 
implementare prin care vom reuşi să modernizăm şi comuna din care facem parte cu mândrie  

 
13. PROTECȚIA MEDIULUI 
Comuna Chilia Veche 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.  

           
          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. 

 
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 

perioadei 28.10.2020-30.04.2021, care reflectă starea economică, socială și de mediu a unității 
administrativ teritoriale - comuna Chilia Veche, județul Tulcea.  
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