
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

COMUNA MICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnp
Pentrtt insusirea raportului primarului comunei privind starea economici,sociald si de

mediu a comunei Micfaldu pe anul2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALAU
lntrunit in gedinla sa ordinard din luna mart ie 2020 ,
Vdzind referatul de aprobare asupra proiectului de hotdrdre,initiat de primarul

comunei Micfal5u,raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei
Micfaldu,raporful de avizare a comisiei de specialitate

in conformtate cu art 155 alin 3 pct a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
Romaniei cu nr 5712019 privind Codul administrativ

in temeiul artl'29 (1) ,art7g6 (1) lit a din Ordonanta de Urgenti a Guvernului Romdniei
nr 5712079 privind Codul administrativ

HorAnA$rE
Art 1 - Se insusegte raportul primarului comunei privind starea economicd,sociali

qi de mediu a comunei MicfalXu pe anul 2}19,potrivit anexei care face parte integrantd la
prezenta hotdrire.

Art 2 - Prezenta hotdrdre se aduce la cunostinld publicd
primdriei gi pe site-ul !-y:,_1illi,Sl,t!,ixlji_a.iu,rp_ si se transmite cdtre
Judetului Covasna,de secretarul general al comunei Micfaldu.

Micfalau la 31 martie 2O2O
PRESED Contrasemneazd,

Secretarul general al comunei Micfalau

prin afigare ia sediul
Institufia Prefectului
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oarecare misur[, Ia gdsirea unor solulii de mediere, avAnd un scop unic:

servirea cetdleanului.

Prezentarea gi modelarea unei gAndiri manageriale, a constituit la

rAndul sau, o veritabildbazl, de date pentru proiectele de hotdrAri, pentru

subiectel e dezbdtute in cadrul sedintelor de lucru.

Managernentul administrativ aplicatin primiria noastrd ainleles c[
funclionarii publici, precum $i pregdtirea lor trebuie sd fie intr-un proces

continuu de transformare in bine, un proces de perfec{ionare otganizat

cu inalt profesionalism, organizat atAt de centrul regional de forrnare

continud cAt gi de I.N.A

CAnd fac referire la funclionarii publici md gAndesc cd prin
strddania, munca gi participarea acestora, se duc Ia indeplinire toate

activitdlile legale, indispensabile pentru viafa unei comunitili. De aceea

consider cd pregatirea unui funclionar public trebuie sd reprezinte, pe

lAngd necesitate gi obligalia legali, rlspunderea pentru activitate

revenind managerului administratiR adicd primarului.

In anul ce s-a incheiat, solicitdrile 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 Hotdrdre a m 32 din 31 iulie 2019 a fost aprobat de Consiliul local al

comunei Micfalau, organigrama al aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau, prin care in, diferite compartimente au fost
aprobate posturile, dupa cerintele activitatii pe care le desfdgoard
Primdria in interesul comunit[fi locale.
Compartimentul de asistenfi social5 - este prevdzut 1 post de referent
social vacant- atributiile fiind indeplinite de secretar

Atribufiile de stare civild - delegat cdtre secretarul comunei
Compartimentul agricol - posturi aprobate 2 din care in anul 20191 post
ocupat,L post vacant
Biblioteca -1. post bcupat
Compartimentul financiar
Compartimentul impozite si taxe prevdzute 3 posturi



Completarea si tinerea laziaregistrului 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 pozifiilor inscrise in registrul agricol pe comuna Micfalau

TotaI 1083

Persoane fizice din localitate 786

Persoane juridice din localitate 42

Persoane tizice din alte localitate 234

Persoane juridice din alte localitate 21.

Total persoane 2276

Terenuri aflate in

registrele agricole

Suprafala totala

Din care gosp.din localitate

Persoane cu domiciliul in
Alte localitate

Persoane juridice

din care 1979 din localitate 297 din alte localitdli

proprietate situate pe raza localitdlii evidenliat in

3373ha

1096ha

501 ha

1775 ha

Structura efectivelor de animale este urmdtoarea:

F bovine - gosp din localitate 2Og capete ;

gosp din alte

persoane juridice
1,4 capete

98 capete

F ovine -- gosp din localitate 1246 capete;

gosp clin alte loc 82 capete

F caprine - gosp din localitate 64 capete;

F cabaline - gosp din localitale 70 capete

F porcine - gosp din localitate 1"3L capete

Din alte

F pisiri -2115 capete

F farnilii albine -295 capete

5 capete



la intrelinerea gi infrumuselarea domeniului public, schimbAnd in bine

infdligarea habitatului comun.

VENITURI PROPRII

Din care

Impozit pe venit 2.741' lei

Impozite si taxe pe proprietate 223.499 lei

Taxe pentru utilizarea bunurilor(mijl.trans) 79.794 Iei

Venituri din proprietate(CONCESII ) 17.846 lei
Venituri din prestari servicii si alte activitati 23.121, lei

Venituri din taxe administrative(taxe timbru 3.621"1ei

Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale

Diverse venituri (taxa apa )

Taxapaza

Venituri ,Cin valorificarea unor bunuri
Cote si sume defalcate din imp. pe venit 469,498 lei

Transferuri voluntare / donatii si sponsorizari 4.050 lei

35.388 lei

60.071"tei

23.080Iei

1,.2L7.842 lei
3.270Lei

- lei

2.L38.L20 lei

880.481 lei

L1.0.744 lei
189.1.01 lei

283.930 lei

Sume defalcat din TVA

Subventii de la bugetul de stat

Sume primite din foncluri Uniunii Europeana

TOTAL VENITURI

Structura cheltuielilor pe capitole se arata astfel:

Autoritati pubtice si actiuni externe

Alte servicii publice generale

Ordine publica si siguranta nationala

irrvdldmAnt

Cultura, recreere gi religie



- C,UG T\DA|L privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului

rece

- OUG 11U2010 acordarea indemnizatiei pentru cresterea a coplului si

stimulentut de insertie

- Legea 2481201.5 privind stimularea participdrii in invatamanttrl prescolar

al copiilor provenind din familii defavorizate

- Legea m.4712006 privind sistemului nafional de asistenfd sociaid;

- Legea 21712003 privind prevenirea gi combaterea violenlei domestice,

etc.

PlecAnd de la prevederile legilor mai sus menfionate serviciul social prin
secretarul comunei qi bibiliotecar ainregistrat gi rezolvatmai multe cereri

inregistrate, dupd cum urmeazd :

o Au fost inregistrate 12 familii pentru acordarea ajutorului social

' conform Legii 41,612001, care au fost solulionate pozitiv ;

. Nr.famili/persoane singure aflte in platd in anul 2019 : 12 iar
uma pldtitd 34.444.1ei ;

o Pentru ajutorul de incdlzire a locuinlei cu gaze naturale, lemne,

cdrbuni sau combustibili petrolieri in sezonul rece 201,8-2019 au

fost preluate un numdr de 17 cereri, iar suma pldtitn 3.77A

lei,persone beneficiare de jutor social au beneficiat de ajutor

inca.lzfue in suma de 3.480 lei,1.2 familii/persoane singure
o Au fost in platd un nr.de 2 asistenti personali angajali, 1.1. cu

j

indemnizalre

: Au fost efectuate 26'1" anchete sociale in anrrl 2019

" 59 achita contributia de la bugetul local pentru 9 copii aflati in
plasament

o Conform Legii 61,1199g la serviciul de asistenfd social5 s-atr
  . A - . a- ainregistrat cereri pentru intocmirea a 16 dosare alocafii de stat

pentru copii.

,Conform OUG27712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
sunt in plata 6 cereri



STAREA CIVIA

In unitifile administrative teritoriale din lari sau strdindtate

funcfioneazd un serviciu public de stare civil6, menit sd coordoneze, s[
inregistreze gi sH elibereze diferite acte, desigur, de stare civild.

Acest serviciu, in cadrul prim5riei noastre este dus la indeplinire

de secretar delegat ca ofiler de stare civild , aceastd funcfie, cu

responsabilitdti multiple gi la disp ozilia tuturor celor care fac solicitdri 24

de ore din 24. Actele de stare civild sunt de o importan![ covArgitoare

pentru stabilirea identitdli cetdlenilor, a stdri civile pe care o are, dar qi de

reprezentare in fala altor organe de stat din toatd lumea. Dupd revolufie

au apdrut o serie de modificdri atAt privind evidenla, inscrierea, forma

actelor pAni la aparilia Legii 11911996 cAnd, cu aceastd lege organicd, s-a

intrat in linie dreaptH in relalia dintre acest serviciu gi cetdfean.

tn decursul anului 2019 la serviciul de stare civilH a primdriei

noastre au fost intocnnite urmdtoarele acte de stare civil6:

Facte de cisitorie inregistrate 5 din care 0 transcriere;

Facte de deces inregistrate 18

 
In cadrul activitdlii desf[gurate in acest servicitr sau mai eliberat un

fl:umdr de 50 certificate de starecivilddupd cum urmeazd

)certificate de nagtere - 4

Fcertificate de cS.sitorie - 1L

Fcertificate de c{eces 35

Tot in acest servicius-au mai eliberat un numir de 61 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.
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- in cursul lunii august- zilele de tineret Tabdra de corturi organizat de

Asociafia IKU

- in luna august a fost organizatSAnnAroAREA COMUNEI MICATAU

- de cdtre Consiliul Local gi Primaria Micfalau, impreun[ cu asociafiile qi

sponsori

- in cadrul acestei manifestatii s-a organizat urmdtoarele evenimente

culturale

- Intilnirea fanfarelor - Ziuacopiilor - turneau de minifotbal - Concurs

de cai si cHrufe gi concurs de atelaje agricole

- s-a infiinlat Asociatia FEMEILOR - din comuna pe nume de MI N6f
- in ctrrsul lunii noiembrie a fost organizat de Asociatia IKU ,diferite
activitdfi cu tineret cum ar fi ,pegdtirea coroanelor de advent ,seara de

jocuri pentm copii.

Cur6firea comunei, sanfurilor si izvoarelor de api minerale .

- in cursul lunii decembrie -a fost organtzat tdrguri de crdciuni ,gi

aprinderea lum[nare de criciuni.
- Concert cle Craciun organizatde Fanfara Trombon L995

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA

Administralia publicd localti aqa cum este definitd in cdrlile de

specialitate ftinclioneazd dupi programul descentralizdrii serviciilor
publice, a autonomiei locale gi a respectdrii legalitd{ii reprezentdnd o

intreagd configurafie in relaliile ce se stabilesc in intreg sistemul cu

cetdleanul.

Structura difer[ de la un compartiment la altul si este determinatii,

in mare pafie, de sarcinile pe care trebuie sd Ie indeplineascd fiecare.

in acesti perioadd de un an de zile am cdutat solufii in permanenfd

pentru a putea adopta rapid intreaga activitate la schimbdrile ce s-au
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obgtesc, a pdstr[rii ordinii gi linigtii publice, a contribuliei la modul de

folosire a spaliului aparfinAnd domeniului public.

Pregdtirea celor 2 paznici a fost fdcutd de firma cu care am avut

contract in gcoli de specialitate, unii dintre ei au mare experientd in
domeniu, fapt ce a condus Ia integrarea rapidd, inlelegerea imediatd a

sarcinilor de serviciu.

in ansamblu putem afirma cd nu au fost evenimente iegite din

comuna pe razacomunei noastre,in comparafie cu alte localitdgi care sunt

mult mai expuse unor riscuri, dar este bine ca pe viitor, odatd cu

adoptarea mdsurilor propuse sH eradicdm orice situalie nepldcutd.

URBANISM

La nivelul Primdriei Micfaldu nu existd personal cu atribufii de urbanism,

astfel toate certificatele de urbanism gi autorizafiile de

construire/demolare sunt emise de cdtre Pregedintele Consiliului

Judefean Covasna prin Direcfia de Urbanism, primdrie Comunei Micfaliu
revenind atribu{ii de acordare de Avize favorabile/nefavorabile, de catre

primaria comunei Micfaldu

in anul 2A1g au fost acordate 6 avize pentru Certificate de

Urbanism, respectiv 5 avize pentru Autorizafii de Construcfie/Demolarel
l

Brangamente

- pentru racordare Ia bransamente a fost eliberat 5 autorizatii
( ele ctrici tate, gaze naturale )

- certificatele de atestare si edificare a constructiei,adeverintele

pentru notarea constructiilor in cartea funciara,avizeLe necesare au

fost eliberate la solicitarea cetilenilor in termenul prevazut de lege.

MF,DIU
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