ROMANIA
JUDETUL COY ASNA
COMUNAMICFALAu
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Pentru insusirea raportului primarului comunei privind stare a economica.sociala
de mediu a comunei Micfalau pe anul2017

!?i

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALAu,
Intrunit in sedinta sa ordinara din luna martie 2018,
Vazand expunerea de motive asupra proiectului de hotarare ,initiat de primarul
comunei Micfalau.raportul
de specialitate
intocmit de secretarul
comunei,avizul
comisiei de specialitate
In conformitate cu art 63 (1)(3) lit a) din Legea 215/2001 privind administratia publica
local a .republicata
In temeiul art 36 alin (2) lit b),art 45 alin(l) si art 115 alin(l) lit b) din Legea 215/2001
privind administratia publica locala.republicata
HOTARA~TE
Art 1 - Se insuseste
raportul
primarului
comunei
privind
starea
economica.sociala ~i de mediu a comunei Micfalau pe anul2017,potrivit
anexei care face
parte integranta la prezenta hotarare
Art 2 - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primariei
si pe site-ul comunei www.mikoujfalu.ro
~i se transmite catre Institutia
Prefectului Judetului Covasna,de secretarul comunei Micfalau.

PRESEDINTE DE $E
TERZA REKA ERI

Contrasemneaza secretar
Mikola Roza
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ROMANIA

JUDETUL COYASNA
COMUNA MICFALA.U
PRIMAR
RAPORT

asupra starii economice, sociale ~i de mediu a comunei Micfalau 'in anul
2017

Principiile

autonomiei

locale, descentralizarii

serviciilor pub lice,

eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si
consultarii cetatenilor 'in problemele de interes deosebit stau la baza
administratiei pub lice 'in comuna Micfalau,
Administratia Publica Locala gestioneaza un set de necesitati
individuale si colective ale comunitatii, fiind un pol de comunicare, prin
functia sa de autoritate

organizatorica

si decizionala a unei localitati.

Solicitarile adresate Administratiei Pub lice Locale sunt materializate intrun flux continuu de cereri, propuneri, scrisori, acte normative, autorizatii,
certificate, programe, comenzi, contracte, reclamatii, alte documente, toate
legate

de tipurile

de activitati

curente

din

perimetrul

respectivei

comunitati.
Primarul este seful administratiei publice locale. Primarul asigura
respectarea intereselor generale ale cetatenilor si ale statului la nivelul
comunei, garanteaza respectarea drepturilor si libertatilor acestora, dar si a

prevederilor

constitutionale

administratia

centrala.

si ale celorlalte

Primarul

reprezinta

legi

sau

comuna

acte erruse

de

in

relatiile

cu

prin hotarari

de

persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate,.
Subiectele

abordate

In Consiliul Local, promovate

consiliu, au dovedit, pe deplin, meritul votului colectiv, gandirea complexa
~i cunoasterea

problematicii

Derularea
parcursul
propus

rationale

intregului
Consiliul

profesionale,
reprezinta

locale.

a evenimentelor

sociale, economice,

an 2017, a slujit obiectivului
Local,

realizari

adica
pe

destine le judetului

principal

acela de a oferi

masura,

inducand

culturale, pe
pe care ~i l-a

deopotriva

In

vorbirea

satisfactii
celor

care

sau al tarii, cuvinte de apreciere pentru tot

ceea ce s-a realizat.
Cu siguranta
care au patruns

ca punctele de vedere critice care au fost constructive

in ideile avansate

de catre consiliu, au contribuit,

oarecare masura, la gasirea unor solutii de mediere,

~i

intr-o

avand un scop unic:

servirea cetateanului.
Prezentarea
randul sau,

0

si modelarea

unei gandiri manageriale,

a constituit

la

veritabila baza de date pentru proiectele de hotarari, pentru

subiectele dezbatute In cadrul sedintelor de lucru.
Managementul
functionarii

administrativ

publici, precum

aplicat In primaria

si pregatirea

noastra a inteles ca

lor trebuie sa fie intr-un

continuu de transform are in bine, un proces de perfectionare
malt profesionalism,

proces

organizat cu

organizat atat de centrul regional de formare continua

cat ~i de LN.A.
Cand fac referire la functionarii
munca si participarea
indispensabile
pregatirea

pentru

publici ma gandesc ca prin stradania,

acestora, se due la indeplinire
viata

unui functionar

unei

comunitati.

toate activitatile legale,
De

public trebuie sa reprezinte,

2

aceea

consider

ca

pe langa necesitate

~i obligatia legala, raspunderea
administrativ, adica primarului.

pentru activitate revenind managerului

In anul ce s-a incheiat, solicitarile venite din partea cetatenilor au fost
maxime, iar abordarea problemelor din anumite puncte de vedere a fost
diferita, ceea ce a pus la lucru in mod foarte serios pe toti aceia care se aflau
in contact direct cu cetateanul.
Prin Hotararea nr 17 din 20 aprilie 2017 a fost aprobat de Consiliullocal al
comunei Micfalau,organigrama al aparatului de specialitate al primarului
comunei Mifalau,prin care in ,diferite compartimente au fost aprobate
posturile ,dupa cerintele activitatii pe care Ie desfasoara Primaria in
interesul comunitatii locale.
Compartimentul de asistenta sociala - este prevazut 1 post de referent
social vacant- atributiile fiind indeplinite de secretar
- Atributiile de stare civila - delegat catre secretarul comunei
Compartimentul agricol - posturi aprobate 2 din care in anul 2017 1 post
ocupat,l post vacant
Biblioteca -1 post ocupat
Compartimentul financiar
Compartimentul impozite si taxe prevazute
3 posturi
Ocupate 2 posturi
Vacant 1 post
Compartiment achizitii pub lice
1 post prevazut - vacant 1 Atributiile sunt indeplinite de primarul comunei Micfalau
1 post ocupat- consilier al primarului
Consilier juridic 1 post vacant
Compartiment administrativ gospodaresc
Aprobate 2 posturi - din care ocupate 2 posturi (postul de muncitor de
devenit vacant in urma demisiei din luna septembrie 2017)
SVSU - 1 post infiintat, vacant
Asistent personal al persoanei cu handicap 3 posturi, ocupate 2 ( 1 asistent
personal pensionat de caz de boala din luna aprilie 2017)
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Nr posturi aprobate
16 din care demnitari 2 - aparat de specialitate al
primarului 14, asistent personal 3
Posturi ocup ate
Posturi vacante

7
7

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau a fost aprobat prin Hotararea nr 7 din 28
februarie 2017.
La nivel de comuna Micfalau in conformitate cu Ordonanta nr 28 din 27
august 2008 privind registrul agricol,ca evidenta primara exista in total 13
registrul agricol din care registru agricol tip 1 - total 9 volume
registru agricol tip 2- total 2 volume
registru agricol tip 3 - total 1 volume
registru agricol tip 4 - total 1 volume
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de
folosinta a terenurilor,a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de
animale care constribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a
resurselor locale.autoritatile administratiei publice locale ale comunelor
,oraselor orgnizarea, intocmirea si tinerea la zii a registrului agricol.
Registrul agricol national (RAN) reprezinta sistemul informatic ,centralizat
care gestioneaza continutul in format electronic al registrelor agricole de
la nivelul unitatilor administratv teritorial,fiind implementat dezvoltat si
administrat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.
Registrul agricol se intocmeste si in format electronic ,cu obligatia de a se
interconecta cu Registrul agricol national(RAN) in vederea raportarii
unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de catre acesta.
Completarea si tinerea la zi a registrului agricol se face in conformitate cu
Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare
a registrul agricol pentru perioada 2015-2019,atat in format pe hartie cat si
electronic.
Numarul pozitiilor iscrise in registrul agricol pe comuna Micfalau
Total
1057
Persoane fizice din localitate

772

Persoane juridice din localitate

41
4

Persoane fizice din alte localitate

223

Persoane fizice din alte localitate

21

Total persoane 2247 din care 1947din localitate 287 din alte localitati
Terenuri

aflate in proprietate situate pe raza localitatii evidentiat In

registrele agricole
3373ha

Suprafata totala
Din care gosp.din localitate
Persoane cu domiciliul in
Alte localitate
Persoane juridice

1096ha
501 ha
1775ha

Structura efectivelor de animale este urmatoarea:
~ bovine - gosp din localitate
287 capete;
gosp din alte
20 capete
persoane juri dice
~ ovine -

72 capete

gosp din localitate
gosp din alte

1441 capete;
128 capete

persoane juri dice

4 capete
187 capete;

~ caprine - gosp din localitate
~ cabaline - gosp din localitate
Gosp din alte

84 capete

~ porcine - gosp din localitate

2 capete
122 capete

Din alte

14 capete

~ pasari - 2113 capete;
~ familii albine - 209
In conformitate cu prevederile Legii 145/2014 pentru stabilirea unor
masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol din
cadrul Primariei trebuie sa mentionez faptul ca in anul 2017 s-au
eliberat un numar de 36 atestate de producator, respectiv 122 de
camete de comercializare.
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In cadrul POAD in anul 2016 s-a distribuit 452 pachete alimentare pentru
diferite categorii sociale,conform legii .
Pentru vechicule nesupuse inmatrucularii s-a eliberat 94 placute de
inregistrare .pentru carute 78 placute de inregistrare.
Pentru adeverirea unor fapte conform registrului agricol in anul 2017 s-a
eliberat un numar de 1367 adeverinte si certificate.
Bilete de adeverire a propritatii anumalelor s-a eliberat in 23 cazuri.
Comisia de stabilirea a dreptului de proprietate asupra terenurilor private
s-a intrunit in comisii in anul2017 a fost eliberat 3 titluri de proprietate,si sa trecut la analiza unui numar de 37 dosare nesolutionate pe baza legilor
fondului funciar,dosare aflate spre solutionare in total 148 bucati

Starea economica
Veniturile proprii la bugetullocal
Sigur, eel mai important

capitol, despre care orice raport trebuie sa

aiba date cat mai exacte, este acela al veniturilor la bugetullocal,

al politicii

fiscale In raport cu celelalte politici economico-sociale, de administrare

a

acestor venituri potrivit legii si, nu In ultimul rand, de strategia elaborate
privind cheltuirea acestora.
Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele si
alte venituri

bugetare

In exercitarea

prerogativelor

stabilite

de lege,

inseamna aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor,
acordarea

de facilitati acelora care, prin actiuni proprii,

produc

pozitive In comunitate, participa la viata comunitatii, la imbunatatirea
intretinerea

si infrumusetarea

domeniului

public,

schimband

infatisarea habitatului comun.
VENITURI PROPRII
Din care
Impozit pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
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2.193

lei

165.507

lei

sau
efecte
ei, la

In bine

Taxe pentru utilizarea bunurilor
Alte impozite si taxe fiscale

67.627 lei

15.430 lei
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si alte activitati 18.484 lei
17.298 lei
Venituri din taxe administrative

Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor bunuri

55.620 lei
650 lei

Cote si sume defalcate din imp. pe venit

581.886 lei

Transferuri voluntare / donatii si sponsorizari

3.900 lei
1.439.124 lei

Sume defalcat din TVA
Subventii de la bugetul de stat
TOTAL

7.855 lei

VENITURI

2.376.2941ei

Structura cheltuielilor pe capitole se arata astfel:
Autoritati pub lice si actiuni exteme

561.554 lei

Alte servicii pub lice generale
Ordine publica si siguranta national a
Invatamant
Cultura

I

113.669 lei
1.153.467 lei
208.912 lei

recreere ~i religie

Asigurari ~i asistenta sociala
Locuinte servicii ~i dezvoltare publica
I

145.383 lei
131.678 lei
44.403 lei

Din care - iluminat public
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Taxe pentru utilizarea bunurilor
Alte impozite si taxe fiscale

67.627 lei

Venituri din proprietate

15.430 lei

Venituri din prestari servicii si alte activitati 18.484 lei
17.298 lei

Venituri din taxe administrative
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit

dispozitiilor

legale

Diverse venituri

55.620 lei

Venituri din valorificarea

unor bunuri

650 lei
581.886 lei

Cote si sume defalcate din imp. pe venit

Transferuri

voluntare / donatii si sponsorizari

3.900 lei
1.439.124 lei

Sume defalcat din TVA
Subventii de la bugetul de stat
TOTAL

7.855 lei

VENITURI

2.376.294 lei

Structura

cheltuielilor

pe capitole se arata astfel:

Autoritati

pub lice si actiuni exteme

561.554 lei

Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta

nationala

1.153.467 lei

Invatamant
Cultura

I

recreere si religie

Asigurari
Locuinte

208.912 lei
145.383 lei

~i asistenta sociala
I

113.669 lei

servicii ~i dezvoltare

publica

131.678 lei
44.403 lei

Din care - iluminat public
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- Alimentare
Protectia

cu apa

78:714 lei

- Alte servicii

8.561 lei

mediului

51.906 lei

Strazi

154.167 lei

Sanatate

4.000 lei

ff'OTAL CHEL TUIELI

2.524.736 lei

STAREA SOCIALA
Traim intr-o societate aflata in continua
prioritatile

miscare, in care valorile si

se schimba rapid, in care ritmul de asimilare a noilor informatii

este in continua crestere. 0 data cu preluarea

componentelor

europene

ale

unei societati civilizate am preluat ~i sistemul de protectie sociala.
Abia acum invatam

ca avem datoria

de a ii ajuta pe cei aflati in

nevoie, de a ii ajuta pe cei care nu gasesc drumul
proteja pe cei care nu au nici
important

0

eel bun in viata, de a

vina pentru situatia in care se afla si eel mai

de a nu 'ii judeca pe cei care, cu greu, au cerut ajutor unui sistem

care acum face primii lui pasi intr-o lume ce se dezvolta din mers !
La baza functionarii
reglementeaza

si legalizeaza

Printre aceste legi enumeram

corecte a serviciului

social stau legile care

actiunile venite in sprijinul comunitatii

locale.

:

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ;
- Hotararea de Guvern nr. 50/2010 privind

normele de aplicarea L

416/2001;
- Legea 61/1993 privind dosarele pentru alocatiile de stat;
- Legea 272/2004 privind protectia si promovarea

drepturilor

copilului;

- Legea nr. 18/1900 pentru rectificarea Conventiei cu privire la drepturile
copilului - Legea 277/2010 privind

alocatia pentru sustinerea
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familiei

- OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului
rece
- OUG 111/2010 acordarea indemnizatiei pentru cresterea a coplului si
stimulentul de insertie
- Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar
al copiilor provenind din familii defavorizate
- Legea nr. 47/2006 privind sistemului national de asistenta socials:
- Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei dome stice, etc.
Plecand de la prevederile legilor mai sus mentionate serviciul social prin
secretarul comunei

a inregistrat si rezolvat mai multe cereri inregistrate,

dupa cum urmeaza :
• Au fost inregistrate 11 ceren noi pentru acordarea ajutorului
social conform Legii 416/2001 care au fost solutionate pozitiv ;
•

Nr.famili/persoane singure aflte in plata in anul 2017 : 13 iar suma
platitii 41.312 lei;

• Pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu gaze naturale, lemne,
carbuni sau combustibili petrolieri In sezonul rece 2017 - 2018 au
fost preluate un numar de 50

cereri, iar suma platita 7.975

lei,persone beneficiare de jutor social au beneficiat de ajutor
incalzire in suma de 3770 lei ,13 familii/persoane singure
• Au fost in plata un nr.de 3 asistenti personali angajati, 6 cu
indemnizatie,
• Au fost efectuate 217 anchete sociale in anu12017
• Se achita contributia de la bugetul local pentru
plasament
•

11 copii aflati in

Conform Legii 61/1993 la serviciul de asistenta sociala s-au
inregistrat cereri pentru intocmirea a 13 dosare alocatii de stat
pentru copii.

Conform OUG 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
sunt in plata 31 cereri
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~ pe parcursulanului
plasament

23 COplI"care se afla in

familial;

~ Conform
cresterii

au fost monitorizati

OUG

111/2010,

copilului

privind

s-au intocmit13

sustinereafamiliei
dosare

.pentru

in

vederea

stimulentul

de

insertie 5 dosare.
~ Tichetele

sociale pentru

copii care frecventeaza

regulat

cursurile

scolare in cursul anului 2017 s-a distribuit de catre bibiliotecar in total
94 bucati in suma totala de
Scoala gimnaziala
~ Cererile
solicita

intocmit de

Fejer Akos Micfalau.

cu documentele
indemnizatie

intocmite

4700 lei,pe baza punctajului

anchete

anexe

pentru

de incadrare

persoanele

in grad

sociale de secretarul

bolnave

care

de handicap, au fost

comunei

,si documentatia

inaintata cu ad res a de inaintare la DGASPC Covasna.
- Pesoane cu handicap

GRA V aflat in evidenta

primesc indernnizatie

de insotitor 6,angajat 2

- Incadrat in grad de handicap
- Grad de handicap

accentuat

mediu

comunitatii

demersuri

din care

39 persoane
6 persoane

- Grad de handicap usor
Alte

12 persoane

2 persoane

ale serviciului

social

care

au

venit

insprijinul

locale suntcele de consiliere. Au fost conciliate familii care se

aflau in mijlocul separarii
consiliati atatparintii

de stabilire

cat~i minorul)

a custodiei

au fost

minorului

apartinatoriiunei

( au fost
personae

beneficiare de ajutor social.
Un important
interesul superior
intense

capitol in munca asistentului
al copilului.

de depistare

In

a familiilor

social 11 ocupa protectia si

acest sens au fost intreprinse
cu multi

copii, venituri

demersuri
mici, stare

materiala precara, a copiilor aflati in situatie de rise, de abandon scolar, rise
ridicat de abuz fizic, psihic, sexual, pentru prevenirea
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neglijarii si abuzului

a fost instituirea

de masuri speciale de protectie pentru

masurii de plasament in regim de urgenta

minori ( instituirea

s-a luat masuri in 6 cazuri.

- Unde copii au fost intemati intr/o instituite,sau

a fost stabilit curatela

speciala.
Pentru

solutionarea

judecatoresti,s-a

unon

dosare

aflat

pe

rolul

instantei

intocmit anchete sociale si referate de 47 cazuri de

catre secretar,(divorti,stabilire

drept,uzucapiune

etc)

- STAREA CIVILA

In

unitatile

functioneaza
inregistreze

administrative

teritoriale

din

tara

sau

strainatate

un serviciu public de stare civil a, menit sa coordoneze,

sa

~i sa elibereze diferite acte, desigur, de stare civila.

Acest serviciu, in cadrul primariei noastre este dus la indeplinire

de

secretar delegat ca ofiter de stare civila , aceasta functie, cu responsabilitati
multiple

si la dispozitia

tuturor

Actele de stare civila sunt de
identitati

cetatenilor,

celor care fac solicitari 24 de ore din 24.

0

importanta

a stari civile pe care

covarsitoare
0

pentru

stabilirea

are, dar si de reprezentare

fata altor organe de stat din toata lumea. Dupa revolutie au aparut
de modificari

atat privind

evidenta,

inscrierea.

forma

aparitia Legii 119/1996 cand, cu aceasta lege organica,

actelor

0

in
serie

pana

la

s-a intrat In linie

dreapta In relatia dintre acest serviciu si cetatean.

In

decursul anului 2017 la serviciul de stare civila a primariei noastre

au fost intocmite urmatoarele
~ acte de nastere
~ acte de casatorie

acte de stare civila:

0 - transcriere
inregistrate

~acte de deces inregistrate

14

1 din Regatul Unit al Marea Britanie
7 din care
din care

Ungara
11

0 transcriere;
1

transcriere.

Republica

In

cadrul activitatii desfasurate In acest serviciu sau mai eliberat un

numar de 47 certificate de stareciviladupa cum urmeaza:
~certificate de nastere - 6
~certificate de casatorie - 12
~certificate de deces -29
Tot In acest servicius-au mai eliberat un numar de 239 de extrase
pentru uzul organelor de stat. Si s-a intocmit comunicari de mentiuni atat
la exemplarul II cat si la exemplarul I la actele de stare civile.
Regulat in termen au fost inaintate la SPCLEP Sf Gheorghe actele de
identitate ale peroanelor decedate ,cat si buletinele statistice la Directia
Judeteana de Statistica Covasna.
Modificarile intervenite in statutul persoanelor fizice au fost operate
in Registrul Electoral in termenul prevazut de lege (48 ore)

de catre

secretar.
- Au fost inaintate la termen sesizarile pentru deschiderea procedurii
succesorale ,la biroul notarial.

-SANATATEA

In

comuna Micfalau functioneaza un Cabinet medical familial cu un

medic de medicina generala ~i 1 asistent. Totodata functioneza 0
stomatologie . In paralel cu acestea functioneaza 0 farmacie care asigura
medicamente necesare tratarii anumitor afectiuni scurtand astfel drumul
bolnavului spre celelalte farmacii din mun. Sf.Gheorghe
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-CULTURA
In cursul anului 2017 s-au organizat diferite activitati si programe
culturale-artistice

si sportive avand ca scop principal dezvoltarea

ridicarea nivelului cultural-artistic
Calendarul
participarea

programelor

si

pe raza Comunei Micfalau,

cultural-artistice

s-au desfasurat

cu

tuturor formatiilor culturale care activeaza in comuna,

respectiv: Asociatia Fanfara Trombon 1995, Asociatia de tineret din
Micfalau IKU, Asociatia

Fejer Akos, Ansamblul

de dans Murgocska

In cursul anului 2017 s-au organizat diferite activitati si programe
cultural-artistice
- 'in cursullunii

dintre care mentionez urmatoarele:
februarie - Balul cosnitei

organizat de Asociatia IKU

-Ziua Femeii;
-Bal traditional

de paste 'in caminul cultural

- 'in cursullunii

martie- comemorarea

- in cursullunii

iunie - ziua copiilor, organizat de Asociatia IKU

- in cursullunii

iunie zilele de tineret, organizat de Asociatia IKU

-in cursullunii
- in cursullunii

Revolutiei din 1848

iunie - Ziua copiilor, organizat de asociatia IKU si Fanfara
august Intalnirea fanfarelor,

organizat de Asociatia

Fanfara Trombon Micfalau 1995
- 'in cursullunii

octombrie

- Balul strugurilor

- 'in luna noiembrie - s-a organizat
Andras Zsolt,organizat
-'in cursullunii

0

lansare de carte a autorului

de IKU

decembrie - Concert de Craciun cu participarea

Trombon 1995
ACTIVITATEA

Hies

ADMINISTRATIV
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A

Fanfarei

Administratia
specialitate

publica

functioneaza

publice,

a autonomiei

intreaga

configuratie

local a asa cum este definita
dupa

programul

descentralizarii

locale ~i a respectarii
in relatiile

In cartile

legalitatii

ce se stabilesc

de

serviciilor

reprezentand

in intreg

0

sistemul

cu

la altul si este determinate,

In

cetateanul,
Structura difera de la un compartiment

mare parte, de sarcinile pe care trebuie sa Ie indeplineasca

in
pentru

acesta perioada
a putea

produs

adopta

in sistem

fiecare.

de un an de zile am cautat solutii
rapid intreaga

si pentru

a nu

activitate
intarzia

ill

permanents

la schimbarile
In

rezolvarea

ce s-au
cerintelor

colectivitatii locale.
Semnificativ in acest sens sunt numeroasele
au fost adoptate
proportie

~i anume

de consiliu care

49 ~i care toate la un loc au fost adoptate

de 100% in unanimitate

pentru legalitate

hotarari

de catre Institutia

de catre cei prezenti.si
Prefectului

Judetului

ill

dupa verificare
Covasna ,nu s-a

primit sesizari pentru incalcarea legalitatii.
Primarul a emis un numar de 104 dispozitii , din care 1 dispozitie
fost atacat pentru nelegalitate

de Institutia Prefectului Judetului

a

Covasna si

revocat.
Consiliullocal

s-a intrunit in 12 sedinte ordinare.

Proiectele

de hotorari

termen,convocarile

sedintelor

initiate

de primar

au fost inregisrate

s-a facut cu respectarea

prevederilor

in
Legii

215/2001,republicata.
Comuna Micfalau,prin

primar a fost chemat in instanta de 8 cazuri,in

calitate de parat 6 cazuri,2 cazuri ca intimat.
Toate inscriurile
codului de procedura
In relatia

,intampinarile

la timp,conform

civila.

cu forurile

Institutia Prefectului

au fost intocmite

Judetului

superioare

cum ar fi Consiliul

Covasna ,avem
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0

Judetean

Sl

colaborare buna,avand

la

baza respectarea termenului de raspuns la fiecare solicitare din partea
acestor isntitutii.

-

Serviciul de Paza

Infiintat dupa aparitia Legii 333/2003, in anul 2017, avem contract de
prestari servicii cu firma de specialitate Tehno Sistem Alarm srI, care avea
angajat 1 persoana cu norma intreaga,

0

persoana cu jumate de norma. Nu

au fost produse infractiuni sau alte probleme de securitate, probleme au
aparut cu depozitarea deseurilor.
Paznicii au foarte multa responsabilitate pentru prevenirea si
combaterea situatiilor confiictuale, ale celor pentru sustrageri din avutul
obstesc, a pastrarii ordinii si linistii pub lice, a contributiei la modul de
folosire a spatiului apartinand domeniului public.
Pregatirea celor 2 paznici a fost facuta de firma cu care am avut
contract in scoli de specialitate, unii dintre ei au mare experienta in
domeniu, fapt ce a condus la integrarea rapida, intelegerea imediata a
sarcinilor de serviciu.
In ansamblu putem afirma ca nu au fost evenimente iesite din
comuna pe raza comunei noastre, in comparatie cu alte localitati care sunt
mult mai expuse unor riscuri, dar este bine ca pe viitor, odata cu adoptarea
masurilor propuse sa eradicam orice situatie neplacuta.

-URBANISM
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La nivelul Primariei Micfalau nu exista personal cu atributii de
urbanism, astfel toate certificatele de urbanism si
autorizatiile
de
,
,
construire/demolare sunt emise de catre Presedintele Consiliului [udetean
Covasna prin Directia de Urbanism, primarie Comunei Micfalau revenind
atributii de acordare de Avize favorabile/nefavorabile, de catre primaria
comunei Micfalau.

In anul2017

au fost acordate 6 avize pentru Certificate de Urbanism,

respectiv 2 avize pentru Autorizatii de Constructie/Demolare/ Bransamente
- pentru racordare la bransamente a fost eliberat
(electricitate,gaze naturale)

6 autorizatii

- certificatele de atestare si edificare a constructiei,adeverintele pentru
notarea constructiilor in cartea funciara,avizele necesare au fost
eliberate la solicitarea cetatenilor in termenul prevazut de lege.

MEDIU

Factorii de mediu care influenteaza viata populatiei se 'impart 'in mai
multe categorii de referinta: - pe de

0

parte factorii poluanti care dauneaza

mediului sub anumite forme si imprejurari, pe cealalta parte, factorii care
irnpiedica altemarea continua a acesteia.
Daca ne raportam la comuna Micfalau, putem spune ca am avut,
avem si, probabil vom mai avea, aceea poluare a aerului provocate de om
si
, de circulatia
, intensa.
Avem insa

0

categorie de factori poluanti din cauza unei intelegeri

gresite din partea locuitorilor, foarte des raspandite 'in asezarile rurale si
acestea sunt legate de aprinderea voita a diferitelor materiale fie ele
vegetale, sau de alta natura, fie pentru un scop anume sau doar pentru
distrugere, factor ce este foarte greu de controlat, intrucat se produce
instantaneu si, 'in marea majoritate pe timpul noptii.
16

Din acest punct de vedere aproape ca nu se mai poate interveni si, de
aceea, creste pericolul unui dezastru cauzat de lipsa de supraveghere a
focului.
- Colectarea deseurilor menajere din gospodariile populatiei se
realizeaza de catre S.C.TEGA S.A, prin contract de delegare realizat de
A.D.1.Eco-SepsiIn care Comuna Micfalau este membru fondator;
- Nu fiind astfaltate strazile din comuna are ca consecinta poluarea cu praf
~ialte particule daunatoare:
- Cosmetizarea arborilor si inlocuirea celor batrani pentru redarea in
atmosfera a oxigenului rezultat din fotosinteza:
Toate aceste masuri pot conduce intr-un timp relativ scurt la
obtinerea de rezultate pozitive menite sa imbunatateasca conditiile de viata
ale locuitorilor nostri care au dreptul sa traiasca intr-un mediu curat si
nepoluat, sa respire aer curat.

PRIMAR,
DEMETERFerenc
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