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Cuvânt înainte
Raportul Primarului este un material de analiză ce
cuprinde
informații
despre
activitatea
Primăriei
Ghidigeni, a Consiliului Local Ghidigeni, a modului cum
au fost au fost gestionate fondurilor publice, o sinteză a
proiectelor derulate și a perspectivă asupra strategiei de
dezvoltare a comunei.
Deasemeni pentru cetățeni considerăm că materialul
supus dezbaterii va reprezenta un instrument de
cunoaștere și informare corectă a comunității noastre cu
privire la activitatea desfășurată în anul precedent.
Asigurarea accesului la informații de interes public,
consultarea
cetățenilor
cu
privire
la
deciziile
fundamentale,
îmbunătățirea
muncii
funcționarilor
publici și a personalului contractual, fluidizarea
procesului de luare a deciziilor sunt considerate urmărite
a fi îndeplinite an de an.
Obiectivul nostru major este respectarea legalității
și a interesului cetățenilor în măsura posibilităților și a
resurselor disponibile.
Primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai
primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetățenilor
în conformitate cu prevederile legislative în vigoare,
acordând atenția cuvenită soluționării cererilor și
sesizărilor cetățenilor.
A existat o colaborare bună cu instituțiile publice
locale,
județene,
naționale,
societatea
civilă
și
întreprinzătorii privați.
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Din punct de vedere demografic populația stabilă a
comunei Ghidigeni este de 6861 locuitori, observăm o
ușoară creștere față de anul 2015 (6768 locuitori)
conform datelor primite de la Institutul Național de
Statistică structurat pe acele sate componente.
Economic, administrația publică locală trebuie să
asigure
dezvoltarea
economică
a
localității,
și
îmbunătățirea situației sociale a locuitorilor ei.
Identificarea proiectelor prioritare ale comunei și
atragerea fondurilor necesare implementării acestor
proiecte sunt preocupările principale ale primarului.
Dezvoltarea comunei presupune înainte de toate
rezolvarea problemelor infrastructurii, modernizarea
drumurilor, asigurarea utilităților, iluminat public,
salubrizare, etc.
Chiar dacă în anul 2016 au avut loc două rânduri de
alegeri, cele locale în luna iunie și parlamentare în luna
decembrie, activitatea s-a desfășurat normal fără
probleme.
Consiliul Local Ghidigeni a fost compus din 15
consilieri, din care 8 consilieri ce reprezintă formațiunea
politică PNL și 7 consilieri ce reprezintă formațiunea
politică PSD, până la alegerile locale din iunie iar după
această dată componența fiind schimbată respectiv 9
consilieri ce reprezintă formațiunea PNL și 6 pe cea a
PSD.

TĂBĂCARU EUGEN
Primarul comunei Ghidigeni
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Prezentarea activităţii salariaţilor Primăriei Ghidigeni în
anul 2016
1.1.Secretar U.A.T.:
CONSILIUL LOCAL GHIDIGENI – a fost compus din 15
consilieri, din care 8 consilieri din formațiunea politică PNL și 7
consilieri din formațiunea politică PSD.
Această componență a consiliului local și-a exercitat
activitatea până în luna mai 2016, când în urma alegerilor din
data de 05 iunie 2016 consiliul local s-a format din 9 consilieri
din formațiunea politică PNL și 6 consilieri din formațiunea
politică PSD.
În anul 2016 Consiliul Local Ghidiegeni s-a întrunit în 28
de ședințe de Consiliul Local, din care:
 11 ședințe ordinare;
 10 ședințe extraordinare;
 6 ședințe de îndată;
 1 ședință de constituire a Consiliului Local.
În cursul anului 2016 au fost elaborate un număr de 73 de
Hotărâri de Consiliul Local, toate fiind la inițiativa domnului
primar și 1 proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind
atribuirea, cu titlu gratuit, a suprafeței de 120 ha pășune către
locuitorii comunei Ghidigeni care dețin un număr redus de
bovine în gospodărie pentru strictul necesar, ce nu a fost votat
de grupul de consilieri PSD (cu excepția doamnei Chițiga
Gianina Felicia ).
Au fost eliberate un număr de 2115 dispoziții dintre care:
1550 eliberate pentru compartimentul asistență socială
(modificări, acordări, suspendări, repuneri, alocații de stat și de
susținere, ajutoare de deces); 532 eliberate pentru
compartimentul secretariat (angajări, suspendări, indemnizații,
salarii, comisii, convocări ședințe Consiliu Local) și 33 au fost
anulate.
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Precizez că Consiliul Local a avut o activitate intensă,
având ca scop principal interesele și preocupările comunității
locale.
ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
Activitatea mea, în cursul anului 2016, în funcția de
secretar al comunei Ghidigeni, județul Galați, conform art. 117
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a constat
în:
- pregătirea ședințelor de Consiliul Local, gestionând
documentele ce decurg din activitatea consiliului;
- îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea
proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;
- consemnarea în procesele-verbale a tuturor dezbaterilor
din ședințele de consiliu local;
- aducerea la cunoștință publică, prin afișare, a tuturor
proceselor-verbale de ședință, hotărâri, dispoziții, anunțuri
etc.;
- rezolvarea în termenul legal a scrisorilor, cererilor,
reclamațiilor și a altor adrese transmise de diferite
instituții;
- avizarea, înregistrarea într-un registru special,
comunicarea și arhivarea hotărârilor adoptate de Consiliul
Local al comunei Ghidigeni, conform legislației în vigoare;
- actualizarea, publicarea și arhivarea activității consilierilor
locali;
- actualizarea dosarelor de personal (funcționari publici,
demnitari, contractuali);
- actualizarea organigramei, a statului de funcții și
actualizarea portalului ANFP;
- preluarea, înregistrarea, coordonarea și repartizarea pe
compartimente a corespondenței;
- întocmirea răspunsului la petiții, sesizări etc.;
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- avizarea, înregistrarea într-un registru special,
comunicarea și arhivarea dispozițiilor primarului comunei
Ghidigeni.
ACTIVITATEA JURIDICĂ
În anul 2016 de activitatea juridică s-a ocupat doamna
avocat Stavire Lăcrămioara și doamna secretară Barbu Eliza.
Activitatea juridică a constat în:
- reprezentarea în fața instanțelor de judecată;
definitivarea și învestirea sentințelor irevocabile și transmiterea
lor către Biroul de executări judecătorești;
- formularea de acțiuni în instanță, întâmpinări, apeluri și
recursuri.
În decursul anului 2016 au existat 48 procese care au avut
ca obiect:
- 33 fond funciar: rectificare/ nulitate Titlu de proprietate,
declinare, rectificare Proces-verbal punere în posesie
(proces câștigat); obligația de a face;
- 4 revendicări imobiliare;
- 1 contestație la executare silită (proces cu SC Agromec
Berheci ce a fost câștigat de UAT Ghidigeni la fond, iar în
rejudecare a fost admisă în parte acțiunea – s-a făcut
recurs de către UAT Ghidigeni);
- 2 contestație la executare fiscală (taxa de salubrizare) –
ambele câștigate de UAT Ghidigeni;
- 1 Legea 10/2001 (în curs de judecare);
- 2 pretenții: dintre care 1 câștigat la fond de către UAT
Ghidigeni (cu Banu Ion), iar celălalt este în curs de
judecare (cu Banc Post);
- 1 litigiu privind achizițiile publice (Campania Romprest SA)
- proces câștigat de UAT Ghidigeni;
- 2 obligația de a face: 1 cu Super A Plus K – câștigat, la
fond, de UAT Ghidigeni și 1 cu SC Agromec Berheci
câștigat de UAT Ghidigeni (fără cale de atac);
- 1 drepturi bănești: acțiune admisă în parte;
- 1 comunicare informații de interes public (în curs de
judecare);
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Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată se
desfășoară pe două planuri – existând procese în care instituția
are calitatea de reclamant, cât și procese în care instituția este
citată în calitate de pârât.
1.2. Compartimentul Financiar Contabil
Pe parcursul anului 2016 au fost întocmite şi prezentate în
termen toate situațiile contabile. Bugetul previzionat pentru
cheltuieli a fost de 11.174,50 mii lei din care am cheltuit
pentru secțiunea de funcționare 7.525,99mii lei și pentru
investiții suma de 1.956,45mii lei.
La sfărșitul anului 2016 avem înregistrat, cumulat cu anii
anteriori, un excedent în valoare de 1.468,83mii lei.
La
capitolul
65.02
”Învățământ”
s-au
înregistrat
următoarele cheltuieli: 2.566,83 mii lei cheltuieli de personal,
397,27 mii lei cheltuieli materiale, 43,31mii lei cheltuieli pentru
asistență social și 28,35mii lei pentru bursele elevilor.
Cheltuielile cu salariile la nivelul primăriei sunt de
1.735,09mii lei (respectiv salariații din aparatul de specialitate
al primarului, P.S.I, Poliție Locala, Bibliotecă, salariații
serviciului de alimentare cu apă, iluminat public și salubritate,
sănătate) din care suma de 712,77mii lei reprezintă cheltuieli
cu salarii pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap
grav. Suma de 1.248,74mii lei a fost cheltuită cu utilităţile,
cheltuieli cu achiziţia de furnituri de birou, cu materialele de
curăţenie, lemne,
carburanţi şi piese de schimb pentru
autoturismele din dotare, reparaţii curente, achiziţia de bunuri
de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu pregătirea
profesională şi alte cheltuieli care au fost necesare pentru
desfăşurarea activităţii în instituţie în bune condiţii.
Pentru anul 2016 a fost cheltuită suma de 445,89mii lei
pentru asistență socială: 140,06 mii lei pentru indemnizațiile
persoanelor cu handicap grav, diferența fiind pentru ajutor de
încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social,
persoanele fără ajutor social și ajutorul de deces.
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La capitolul ”Sport” a fost cheltuită suma de 65 mii lei și
pentru ”Susținerea cultelor ” 45 mii lei.
La cheltuielile secțiunii de dezvoltare ponderea o deține
investiția ”Rețele de canalizare și stație de epurare UAT
Comuna Ghidigeni, județul Galați” cu o cheltuială în valoare de
1.568,28 mii lei.
Am finalizat înregistrarea mijloacelor fixe-obiectiv propus
pentru anul 2016 și am trecut cu bine peste controlul Curții de
conturi. Ca obiective generale pentru 2017 putem enumera
efectuarea reevaluării patrimoniului și economii la secțiunea de
funcționare pentru a da prioritate investițiilor excedent ce va fi
folosit pentru acoperirea golurilor și investițiilor în anul 2017.
În cheltuielile totale, ponderea cea mai importantă o au
cheltuielile de personal, bunurile, serviciile și investițiile.

1.3.Compartimentul Taxe şi impozite
Gradul de autonomie autonomie locală a unei administrații
publice depinde în mare măsură de ponderea veniturilor proprii
realizate pe plan local în raport cu alte surse de venituri. Se
observă că raportul între bugetul aprobat inițial și cel în care
U.A.T a încheiat anul 2016 s-au dublat sumele provenind din
transfer.
Bugetul local al comunei Ghidigeni pe anul 2016 a fost
aprobat inițial cu suma de 5.291.390 lei, în urma rectificărilor
suma este de 10.614.500 lei, cu o creștere de 6.323.110 lei iar
realizările sunt de 9.397.077 lei în procent de 88,53%.
La capitolul 03.02.- Impozit pe venit- am avut planificat
suma de 21.000 lei și s-a realizat suma de 21.563 lei, în
procent de 102,68%.
La capitolul 04.02.- Cote și sume defalcate din impozitul
pe venit, am avut planificat suma de 1.411.000 lei și s-a
realizat suma de 1.432.321 lei, în procent de 101,51%.
La capitolul 07.02.-Impozite și taxe pe proprietate- am
avut planificat suma de 322.000 lei și s-a realizat 339.510 lei,
în procent de 105,44%.
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La capitolul 11.02.- Impozite și taxe pe proptietate- am
avut planificat suma de 5.539.000 lei și s-a realizat suma de
5.419.958 lei, în procent de 97,85%.
La capitolul 15.02.- Taxe pe servicii specifice
(salubrizare) - am avut planificat suma de 533.500 lei și s-a
realizat suma de 127.990 lei, în procent de 23,99%.
La capitolul 16.02.- Taxe pe utilizarea utilizării bunurilor
sau pe activități- am avut planificat suma de 141.000 lei și s-a
realizat suma de 136.712 lei, în procent de 96,96%.
La capitolul 18.02.50 - Alte impozite și taxe (P.S.I)- am
avut planificat suma de 4.000 lei și s-a realizat suma de 2.843
lei, în procent de 71,08%.
La capitolul 30.02.- Venituri din proprietate - am avut
planificat suma de 158.000 lei și s-a realizat suma de 118.125
lei, în procent de 74,76%.
La capitolul 33.02.- Venituri din prestări de servicii și
activități (P.O.,taxă piață)- am avut planificat suma de
14.000 lei și s-a realizat suma de 12.552 lei, în procent de
89,66%.
La capitolul 34.02.- Venituri din taxe administrative,
eliberări permise - am avut planificat suma de 15.000 lei și s-a
realizat suma de 15.364 lei, în procent de 102,43%.
La capitolul 35.02.- Amenzi, penalități și confiscări - am
avut planificat suma de 568.000 lei și s-a realizat suma de
52.085 lei, în procent de 9,17%.
La capitolul 36.02.- Diverse venituri (îcasări apă)- am
avut planificat suma de 290.000 lei și s-a realizat suma de
179.897 lei, în procent de 62,03%.
La capitolul 42.02.- Subvenții de la bugetul de stat- am
avut planificat suma de 169.000 lei și s-a realizat suma de
109.674 lei, în procent de 64,90%.
La capitolul 43.02.- Subvenții de la administrații activități
(canalizare)- am avut planificat suma de 1.429.000 lei și s-a
realizat suma de 1.428.483 lei, în procent de 96,96%.
Printre problemele pe care le întâmpinăm la acest serviciu
și în anul 2016 sunt:
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- Implementarea aplicațiilor privind încasarea în sistem
electronic al taxelor și impozitelor,
- Implementarea aplicației Ghișeu.ro pentru accesul
locuitorilor comunei Ghidigeni la plata taxelor și
impozitelor locale de oriunde s-ar afla acestea ( în toată
lumea),
- Implementarea aplicației Patrimven pentru accesul la
informații și eliberarea de adeverințe oricărui contrubuabil
dinevidența ANAF și alte instituții,
- O alta problema ar fi gradul redus al colectării debitelor la
capitolul amenzi,
- Lipsa personalului ca urmare a ieșirii la pensie a unui
angajat.
1.4.Compartimentul Achiziţii Publice
În anul 2016, activitatea acestui compartiment s-a concretizat
prin realizarea următoarelor achiziţii publice :
1. Continuarea lucrărilor la investiția: ,,Reţele de canalizare şi
staţie de epurare U.A.T. comuna Ghidigeni, judeţul
Galaţi,, care au început în anul 2012, valoarea decontată
în anul 2016 a fost in valoare de 1.566.106 lei.
2. ,,Întreținere străzi pietruite , în comuna Ghidigeni,
judeţul Galaţi,,.
Durata de realizare a acestei investiţii este de 4 luni, iar sursa de
finanţare este bugetul local.
Valoarea lucrării conform contractului încheiat cu nr.4754
/28.03.2016 este de 314.019,84 lei cu TVA.
Lungimea totală a drumurilor pe care s-a executat lucrările de
întreținere este de 7.705 m.
3. ,,Achiziție ,, Echipamente și accesorii hidraulice,,comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi- 2 Pompe Calpeda (fără motor)
6SD 19/9- 1 Motor Calpeda 6CS R 15KW,,
Sursa de finanţare a fost bugetul local, valoarea contractului
nr. 7172/27.05.2016 este 17.792,40 lei cu TVA.
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4. ,,Montare a trei complexe de joacă în localitățile:
Grădiniță Sat Taplău, Curte Grădiniță Sat Slobozia Corni,
și în incinta stadionului Comunei Ghidigeni,,
Sursa de finanţare a fost bugetul local, în valoare de 52.800
lei cu TVA.
5. Achiziţie ,,Autogunoieră ,, pentru- Colectarea și
transportul deșeurilor menajere rezultate din
gospodăriile populației.
152.310 lei cu TVA.

Valoarea

autogunoierei

este

de

6. Lucrări de modernizare și eficientizare iluminat public,
în comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi,, prin montare corpuri de
iluminat stradal cu un consum mic de energie electrică și flux
luminos mare.
Sursa de finanţare a fost bugetul local, în valoare de 155.100 lei
cu TVA.
7. Contractarea de servicii de ,,Decolmatare Șanțuri,, comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi în valoare de 70.399,51 lei cu TVA
8. Lucrări de reamenajare a terenului la Gospodăria de
apă, Sat Gârbovăț, comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi, în
valoare de 98.397,57 lei cu TVA.
9. Achiziționare și montare Gazon artificial multisport- 800
metri pătrați la Școala Gimnazială Ion Creangă Sat
Tălpigi, Comuna Ghidigeni, Județul Galați, în valoare de
46.886,40 lei cu TVA.
Tot în anul 2016 s-au mai achiziţionat următoarele:
1.
Lemne de foc de esenţă tare –în total 300 metri steri din
care 150 metri steri pentru Primărie şi 150 metri steri pentru
Remiza P.S.I.
2.
Actualizarea paginii Web a Primăriei a fost o investiţie
absolut necesară deoarece Ordinul nr.11/2011 ce vine în
completarea Legii nr.273/2006, ne obligă la publicarea pe
pagina de internet proprie a unor documente şi informaţii cum
sunt: proiectele bugetelor , bugetele, hotărâri de Consiliu Local
Programul de investiţii publice, situaţiile financiare asupra
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execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente dar şi alte
documente importante.
Din proiectele propuse pe anul 2017 putem enumera:
1.
Continuarea
lucrărilor
la
investiția,,Reţele
de
canalizare şi staţie de epurare U.A.T. comuna Ghidigeni,
judeţul Galaţi,,- proiect in derulare cu data de finalizare
15.08.2017. Suma rămasă de decontat de la Administrația
Fondului Pentru Mediu București este de 1.572.325 lei, valoarea
finanțată din bugetul local fiind de 175.829 lei
2.
,,Construire Grădiniţă cu program normal nr.1,
localitatea Tălpigi, comuna Ghidigeni judeţul Galaţi,,proiect finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și
3.
Administrației Publice, Program Național de Dezvoltare
Locala 2014-2020, în valoare de 1.527.487 lei, la care
Consiliul Local Ghidigeni îşi va aduce aportul financiar prin
cofinanţare în sumă de 770.740 lei.
4.
,, Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local
în satele Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, Gârbovăț și
Slobozia-Corni, comuna Ghidigeni,
judeţul Galaţi,, proiect ce se derulează prin finanțare de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- contract
încheiat în data de 18.11.2016
cu valabilitate până la
finalizarea obiectivului de investiții in valoare de 6.867.440 lei,
Contribuţia Consiliului Local Ghidigeni pentru această investiţie
este 165.656 lei.
5.
”CONSTRUIRE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL
ÎN SAT GHIDIGENI, COMUNA GHIDIGENI, JUDEȚUL
GALAȚI”. Proiect finanțat prin Compania Naționala de
Investiții București, valoarea investiției ce urmeaza a fi
realizată este de 5.308.589 lei.
6.
Lucrări de ,,Racordare și branșamente individuale la
rețeaua de canalizare existentă – proiectare și execuție
320 buc. comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi.
Sursa de finanţare din bugetul local, în valoare de 438.809,60 lei
fără TVA.
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Aş mai dori să menţionez şi alte proiecte de viitor la care
aşteptăm oportunităţi de finanţare :
• Construire grădiniţă cu program normal nr.2 sat Ghidigeni,
comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Amenajare poduri, podețe, pasaje și punți pietonale satele
Slobozia Corni, Talpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Modernizare rețea iluminat stradal, comuna Ghidigeni,
judeţul Galaţi;
• Reabilitare, asigurarea cu utilităţi şi dotarea cu
echipamente didactice, Şcoala Primară Gefu, comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Modernizare drumuri locale sat Gefu, Ghidigeni, Gîrbovăț,
Tăplău, Gura Gîrbovăț, Tăplău, Gura Gîrbovăț, Tălpigi,
comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Amenajare mansardă Primărie, comuna Ghidigeni;
• Înfiinţare parc în comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă
competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru
spectatori;
• Centru social de zi în comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi;â
• Amenajare parc de joacă pentru copii în satul Ghidigeni,
judeţul Galaţi;
• Amenajare teren de sport în incinta Şcolii Gefu din comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi;
• Achiziționare buldoexcavator;
• Achiziționarea unei autospeciale P.S.I
1.5. Compartimentul Agricol
Compartimentul Registru Agricol, este un compartiment
funcţional al Primăriei Ghidigeni, aflat în subordinea
Secretarului.
Activitatea se desfașoară în paralel atat pe suport de
hârtie cât și electronic.
Ca o sinteză a activității registrului agricol pentru anul
2016 , în cadrul compartimentul agricol s-au eliberat:
14
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 390 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea
și reinoirea actelor de identitate;
 403 adeverințe APIA către persoane fizice și juridice;
 1750 adeverințe pentru asistența socială, privind
constituirea și reînoirea dosarelor de ajutor social și
alocație de susținere;
 330 adeverințe privind dosarele de încălzire;
 38 adeverințe pentru Electrica;
 140 adeverințe necesare pentru burse școlare și
programul Bani de liceu;
 572 adeverințe pentru unitățile de învățământ privind
dosarele de rechizite școlare;
 112 adeverințe diverse;
S-au emis un număr de 125 atestate de producător și 130
carnete de comercializare.
S-au deschis registrele agricole pentru perioada 2015-2019
1.6. Compartimentul Cadastru
În anul 2016 au fost eliberate 65 de certificate de
urbanism, 35 de autorizaţii de construire şi 11 autorizaţii
de desfiinţare construcţii.
S-au înregistrat 358 contracte de arendare / acte
adiţionale de reziliere a contractelor de arendare,dupa caz
S-au înregistrat 69 de cereri privind vânzarea unor
terenuri în extravilan, s-au întocmit şi înaintat către Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi dosarele aferente
cererilor de publicare a ofertei de vânzare în conformitate cu
legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării
– cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Pentru 67
de dosare instituţia noastră a eliberat adeverinţă de vânzare
liberă , iar pentru diferenţa de 2 dosare
Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi a emis Avize finale
datorită faptului că
arendaşii şi-au exercitat dreptul de
preempţiune .
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Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar a emis 5
hotărâri de modificare a titlurilor de proprietate din care 1
pentru modificare pe cale administrativă şi patru prin sentinţe
judecătoreşti cât şi o hotărâre de întocmire a unui titlu de
proprietate pentru suprafeţe de teren intravilan.
S-a dat curs unui număr de 68 cereri de deplasare a
comisiei pe teren pentru stabilirea hotarelor între proprietăţi,
identificarea suprafeţelor de teren sau constatarea pagubelor
provocate de animale sau prin furt, după caz.
S-au eliberat 34 de adeverinţe
- 2 adeverinţe necesare la publicarea în Monitorul Oficial a
pierderii titlurilor de proprietate
- 15 adeveriţe de trecere a terenului in intravilan conform
PUG
- 12 adeverinţe necesare la corectarea actelor de
proprietate
- 1 adeverinţă necesară la APIA
- 2 adeverințe de publicare a vânzării unor suprafețe de
pădure
- 2 adeverinţe necesare la Biroul de Carte Funciară Tecuci
1.7. Compartimentul Social
Serviciul de asistență socială are rolul de a identifica și de
a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul
protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror
persoane aflate la nevoie. În comuna Ghidigeni serviciul de
asistență socială se ocupă cu întocmirea și acordarea
următoarele beneficii de asistență socială:
- Întocmește dosare pentru acordarea ajutorului social,
conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat.
În anul 2016 situația dosarelor de ajutor social a fost
următoarea:
16
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- Acordări - 163 dosare;
- Modificări - 889 dosare;
- Suspendări – 68 dosare;
- Repuneri : 60 dosare;
- încetări: 76 dosare.
În prezent sunt în plată 754 dosare.

Întocmește dosare pentru alocații de stat, în acest an
acordându-se un număr de
120 alocații de stat, 16
îndemnizații creștere copil.
Întocmește dosare pentru alocații de susținere a familiei
pentru cei cu venituri mici.
În anul 2016 situația dosarelor de alocație de susținere a
familiei a fost următoarea:
- Acordări - 98 dosare;
- Modificări -95 dosare;
- Încetări – 48 dosare;
În prezent sunt în plată 393 dosare.
Întocmește documentația privind acordarea ajutorului de
înmormântare, ajutor de urgență, conform Legii 416/200; în
cursul anul 2016 s-au primit și s-au soluționat un număr de 7
cereri de ajutor de deces.
Întocmește anchete sociale la solicitarea:
- Persoanelor adulte cu handicap, pe plan local sunt un
număr de 48- persoane încadrate cu gradul I de handicap,
5 -persoane cu gradul accentuat, 1-gradul mediu de
handicap;
- Părinților care au copii cu vârsta 0-18 ani încadrați în grad
de handicap, în anul 2016, 35 de copii s-au prezentat la
comisie;
- La solicitarea judecătoriilor, tribunalelor în diferite dosare
cum ar fi: divorț cu minori, exercitarea drepturilor
părintești, stabilire domiciliu minor, tagada paternitate,
pensie întreținere, majorare pensie întreținere, contestație
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la executare, cerere de ajutor judiciar, instituire curatelă,
etc;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
pentru diferite categorii de persoane: mame minore suntem una din comunele din judeșțul Galați cu cele mai
multe mame minore. În anul 2016, 20 de fete cu vârsta
cuprinsă între 14-18 ani au dat naștere, copii
instituționalizați, pe plan local avem 10 de minori care
sunt instituționalizați în diferite localități din țară, la
asistenți maternali cât și la Centre de plasament/Centre de
Recuperare și Reabilitare.
În anul 2016 am solicitat ajutor din partea inspectorilor
sociali cât și a psihologilor din cadrul DGASPC , pentru familiile
dezorganizate care erau în risc de a-și abandona copii (fam.:
Medeleanu Viorel) copii delicvenți, anul trecut pe plan local au
fost monitorizări, un număr de 3 copii cu vârsta cuprinsă între
9-18 ani care au săvârșit fapte penale.
Trimestrial raportăm catre DGASPC Galați situația copiilor
a căror părinți sunt plecați în străinătate:
- 43 copii cu un părinte plecat în străinătate;
- 25 copii cu ambii parinți plecați în străinătate;
- 26 copii cu paărinte unic susținător al familiei plecat în
străinătate.
Anchete sociale s-au intocmit și pentru elevii care s-au
încadrat în programele școlare:“ bani de liceu” în vederea
decontării transportului pentru elevii de liceu.
Întocmește dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a
locuinței, având în vedere dispozițiile OUG nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. În anul
2016 s-au primit un număr de 307 dosare în lunile octombrie și
noiembrie, din care 4 a fost respinse . La sfârșitul anului s-a facut
plata la beneficiari într-o singură tranșă.
În anul 2016 am contactat fundația Portul Speranței Bârlad
în vederea acordării prin donație de cărucioare, pentru: Terlea
Ion, Zlat Constantin, Tudor Vasile.
La solicitarea persoanelor în vârstă, singure (, Covaci
Maricica, Terlea Ioan, Tudor Emil, Florea Mureș, Drăghia Georgel,
Golodin Alexandrina, Moise Mihai) încadrate în grad de handicap,
18
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i-am sprijinit la intocmirea documentației necesare pentru a
beneficia de îndemnizație de handicap.
1.8. Compartiment Relații cu Publicul
S-au desfășurat activități de punere la dispoziția
cetățenilor a documentelor necesare, formularelor tip și a
fișelor de informații publice întocmite cu serviciile din cadrul
primăriei în vederea obâinerii actelor și documentelor necesare.
Îndrumă cetățenii să se adreseze compartimentelor din
cadrul primăriei în funcție de competențe .
Se ocupă de expedierea corespondenței și gestionarea
timbrelor poștale, preluarea, înregistrarea în registrul special,
îndosarierea și întocmirea răspunsului luării în debit a
proceselor verbale de contravenții a persoanelor de pe raza
comunei Ghidigeni și predarea pe bază de borderou
compartimentului de taxe și impozite pentru încasarea sau
executarea acestora .
Întocmește înștiințări de plată amenzi, somații și titluri
executorii .
Îndeplinește și funcția de casier la Primaria Ghidigeni
Astfel au fost întocmite foile de vărsământ pentru sumele
încasate de serviciul de taxe și impozite și depuse la Trezoreria
Tecuci .
Se asigură de ridicarea pe bază de CEC a numerarului ce
reprezintă: salarii, ajutoare de încălzire ajutoare de
înmormantare, cheltuieli materiale ,deplasari,etc.
În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 2.276 procese
verbale de contravenție. Valoarea totală ale acestor Procese
verbale de contravenție este de 1.152.987 lei.
1.9.Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – S.V.S.U. a
desfășurat, în perioada 01.01.2016-31.12.2016, următoarele
activități:
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1. Identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri

În anul 2016 la nivelul comunei Ghidigeni s-au manifestat
următoarele tipuri de riscuri:
a. RISCURI NATURALE
Pe parcursul perioadei mai sus menționate, s-au primit de la
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, atenționări
meteorologice cu privire la:
- Vreme caniculară- ploi torențiale, descărcări electrice și
grindină, intensificări de vânt, răcire, ninsori, viscol, ploi
abundente însoțite de intensificări ale vântului, ceață densă și
burniță,
În luna octombrie urmare a ploilor abundente căzute pe
raza localității noastre au fost inundate un număr de 20 de
gospodării în satele Gefu, Tălpigi și Ghidigeni. S-au format
echipe de intervenție conduse de Domnul Primar, Viceprimar și
șeful S.V.S.U și s-a achiziționat cu 5 motopompe din dotarea
serviciului.
Probleme deosebite pe raza localității, au fost în perioada
de iarnă 1.01.2016-28.02.2016 când s-a manifestat fenomenul
de viscol, care a determinat blocarea drumurilor, înzăpezirea
satului Gîrbovăț și întreruperea parțială a alimentării cu energie
electric. Ne-am descurcat cu utilajele din dotare pregătite din
timp- tractorul cu lamă pentru zăpadă și vola închiriată
- Am împrăștiat material antiderapant pe toate drumurile,
cu echipe de intervenție folosind tractorul cu remorcă aflat în
dotarea serviciului.
b. RISCURI DE INCENDIU
În anul 2016, la nivelul unității administrative-teritoriale s-au
înregistrat un număr de 15 incendii în urma cărora au fost
înregistrate atât pierderi de vieți omenești cât și pagube
materiale.
Incendiile s-au produs în Cimitirul Ghidigeni 2, Agenți
economici 3, Locuințe 3, 5 la miriști, pășune și vegetație
uscată.
Din punct de vedere al cauzelor probabile , acestea au fost:
- Neglijență, joaca copiilor cu focul, nerespectarea normelor
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privind securitatea la incendii în gospodării, focul în aer liber
nesupravegheat
Din punct de vedere al forțelor participante, acestea au fost:
- Cu forțe și mijloace proprii-13,
- Cu colaborarea Unității de pompieri Tecuci- 2 intervenții.
2.Informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la
pericolele care este expusă

Activitatea de prevenire a situațiilor de urgență
desfășurată de către serviciul voluntar reprezintă totalitatea
acțiunilor specific planificate și realizate, potrivit legii, în
vederea preîntămpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de
producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, a
protecției populației, a mediului, a bunurilor și valorilor.
Compartimentul pentru prevenire, prin cei 10 specialiștila
gospodăriile populației și seful S.V.S.U. la instituțiile publice, a
întreprins acțiuni de control privind modul de comportare și de
intervenție în cazul situațiilor de urgență, în
sectorul de
competență.
3.Pregătirea, instruirea și perfecționarea personalului Serviciului
Voluntar

Șeful S.V.S.U. a avut planificate de ISU Galați instruiri
metodice la Tecuci unde a participat împreună cu toți membrii
S.V.S.U. din localitățile arondate municipiului Tecuci.
Voluntarii din cadrul S.V.S.U. au participat în anul 2016 la
Concursul Serviciilor Voluntare și Profesioniste organizat de
către I.S.U.J. Galați unde au ocupat Locul 1, iar la Faza
Interjudețeană de la Tulcea Serviciul Voluntar pentru situații de
urgență Ghidigeni a ocupat locul 3, fiind recompensat cu un
polizor unghiular MAKITA.
4.Controlul executat de inspectorii de prevenire ai ISU
Galați

În cursul anului 2016, S.V.S.U. a avut un control de fond
în data de 26.04.2016, prilej cu care s-a controlat nivelul de
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pregătire al serviciului și docementele serviciului, rezultatul
controlului fiind de foarte bine.
Activitatea de funcționare a acestui serviciu s-a derulat,
conform graficelor stabilite existând o colaborare bună cu
autoritățile locale cu toate compartimentele din cadrul
primăriei, precum și cu sprijinul cetățenilor ori de câte ori a fost
nevoie.
1.10. Poliţia Locală
Aceștia își desfășoară activitatea în următoarele domenii
conform Legii Poliției locale nr. 155/2010:
- Asigurarea ordinii și liniștii publice precum și paza
bunurilor;
- Disciplina în construcții și afisajul stradal;
- Protecția mediului;
- Activitatea comercială.
Cunoscând atribuțiile ce le revin agenții de poliției locale
Ghidigeni au desfășurat pe tot parcusul anului 2016
următoarele activități mai importante
- Asigurarea ordinii și liniștii publice la diferite manifestări
stadion- fotbal când echipa locală își desfășoară jocurile
competiționale – biserici- slujbe la biserici cu ocazia
sărbătorilor mai importante de peste an învierea, paștele,
boboteaza, hramul acestora- ziua comunei Ghidigeni;
- Au desfășurat acțiuni de prindere a numitului Luca Marcel
care avea mandat de arestare ca urmare a unor infracțiuni
făcute pe teritoriul comunei Ghidigeni respectiv satul
Slobozia Corni;
- Au fost sprijiniți proprietarii de terenuri în paza culturilor
agricole din câmp;
- Au participat împreună cu angajații primăriei la diferite
acțiuni în teren cu ocazia întocmirii de anchete sociale,
soluționarea unor litigii dintre cetățeni,etc;
- Au asigurat ordinea și liniștea publică la Primărie în zilele
mai aglomerate ca activitate atunci când se reînoiesc
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dosarele la ajutor social și alocașie suplimentară sau când
se plătesc anumite drepturi bănești;
- Au depistat un număr de 5 căruțe în pădurea proprietatea
oamenilor care tăiau lemne fapt ce a dus la confiscarea
căruțelor iar făptașii trimiși la Postul de Poliție Ghidigeni
pentru a fi cercetați;
- Conform protoculului de colaborare au participat împreună
cu agenții Postului de Poliție Ghidigeni la acțiuni
întreprinse de aceștia atunci când au fost solicitați și la
apelul unic de urgență,,112,,
- Au soluționat un număr de 25 de plângeri ale cetățenilor
cu diferite probleme și au fost legitimați un număr de 30
de persoane care făceau comerț cu lemne, fier vechi sau
alte mărfuri.
1.11.Serviciul
Ghidigeni

alimentare

cu

apă

și

canalizare

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare are drept scop
asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul
comunei Ghidigeni.
Activitatea desfășurată de acest serviciu constă în:
- Întreținerea și menținerea în stare permanentă de
funcționare a sistemelor de alimentare cu apă,
- Monitorizarea calității apei potabile distribuită prin
intermediul sistemelor de alimentare cu apă în
concordanță cu normelor igienico-sanitare în vigoare,
- Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă în condiții de
siguranță cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor
tehnice de exploatare,
- În anul 2016 la nivelul comunei Ghidigeni s-au efectuat 37
de racordări de către personalul autorizat din cadrul
serviciului de alimentare cu apă,
- S-a intervenit la un număr de 46 defecțiuni semnalate de
către abonați sau de Poliția Locală, cu care este în strânsă
colaborare,
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- S-au efectuat lucrări de curățenie și igienizare la cele două
gospodării de apă de la Tălpigi și Gîrbovăț conform
graficului anual,
- Pentru buna funcționare a serviciului de alimentare cu apă
și
canalizare
s-au
achiiționat
două
motopompe
sumersibile, una pentru gospodăria Tălpigi și una pentru
gospodăria Gîrbovăț în vederea asigurării necesarului de
apă,
- S-au întocmit fișe individuale și contracte de furnizare a
apei pentru toți utilizatorii,
- Se efectuează deplasări în teren în vederea citirii
apometrelor, încasarea debitelor și distribuirea facturilor,
- În
vederea
recuperării
debitelor
reprezentând
contravaloare apă s-au întocmit și înmânat un număr de
147 de inștiințări de plată și 23 somații,
- În urma inștiințărilor și al somațiilor un număr de 29 de
abonați au achitat integral debitele iar un număr de 46
abonați au achitat parțial debitele,
- În bugetul local al comunei Ghidigeni în anul 2016 în
urma tuturor rectificărilor aveam planificată suma de
270.000 lei, încasările fiind de 159.582 lei adică 59,10%,
- Pentru anul 2017 se are în vedere înbunătățirea serviciilor
de furnizare a apei potabile către consumatori.
1.12. Serviciul local de salubrizare
Serviciul de salubrizare asigură colectarea și transportul
deșeurilor solide rezultate din activitățile menajere ale
cetățenilor de pe întreg teritoriul Comunei Ghidigeni.
Activitatea desfășurată de serviciul salubrizare pe anul 2016
a constat în:
 În zilele de marți și miercuri ale fiecărei săptămâni,
încasatorii s-au deplasat pe teren însoțind mașina care
colectează gonoiul de la cetățenii comunei pentru a purta
discuții în vederea reducerii cantității de gunoi expliâandule în acelați timp că nu au voie să pună în europubela
gunoi de grajd sau pământ,
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 De asemenea ne-am deplasat pe teren și am informat
cetățenii cu privire la colectarea separată pentru hârtie
metal, plastic și sticlă,
 S-au intocmit declarații pe teren cu numărul de persoane
din fiecare gospodărie în vederea stabilirii taxei de
salubrizare pentru persoanele fizice și s-au întocmit
contracte de prestări servicii pentru persoanele juridice,
 În urma înștiințărilor și al somațiilor au fost recuperate o
parte din datorii,
În bugetul local al Comunei Ghidigeni pe anul 2016 în
urma tuturor rectificărilor la 31.12.2016 aveam planificată
la salubrizare suma de 533.500 lei, încasările fiind de
127.990 lei în procent de 24%.
În anul 2016 Primăria Ghidigeni a avut contract de prestări
servicii salubrizare cu SC Leonmar Corod care a transportat
cantitatea de 612,17 tone pentru care s-a plătit suma de
129.360 lei, față de anul 2015 cantitatea transportată a fost
317,36 tone calculând o penalitate de 9.235 lei către AFM
București.
În acest domeniu de activitate întâmpinăm multiple problem
atăt în modul de gestionare a deșeurilor unde unii cetățeni sunt
necooperanți, neînțelegători în modul de colectare a deșeurilor
costurile pentru funcționarea acestui serviciu, care este au
devenit foarte mari și facem eforturi deosebite pentru al putea
menține la taxele actuale.
La sfârșitul anului 2016 comuna Ghidigeni și-a achiziționat
propriul mijloc de transport pentru gunoi, încercând cu anul
2017 să-și gestioneze direct prin serviciu propriu problema
gunoiului menajer reducând în această situație costurile.
Însă a intervenit altă problem că acest gunoi nu mai poate
fi transportat la Rampa Rateș Tecuci întrucât aceasta este
supusă închiderii totale, fiind nevoiți sa transportăm la Brăila la
groapa Muchea autorizată de cei de la mediu. Deasemeni o altă
problem care a mai intervenit este și aceea a plății unei taxe
suplimentare de tone lei/ tonă gunoi fără TVA penelitate pe
care
România o
plătește Consiliului
Europei
pentru
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neîndeplinirea sarcinilor privind gradul de colectare selectivă în
afară de prețul la groapă 48,54 lei/tonă/gunoi fără TVA.
1.13. Compartimentul stare civilă
Înregistrări naşteri:
La nivelul compartimentului de stare civilă al comunei
Ghidigeni în anul 2016 au fost transcrise 10 acte de naştere
privind copii ai cetăţenilor români născuţi pe teritoriul altor
state.
Au fost eliberate 79 certificate de naştere din care 69
duplicat, la cererea persoanelor interesate ,şi a altor primării în
baza actelor de naştere aflate în păstrare în arhiva stării civile a
comunei Ghidigeni.
Înregistrări căsătorii:
În anul 2016 au fost înregistrate 28 acte de căsătorie în
dublu exemplar , din care o transcriere.
Au fost eliberate 55 certificate de căsătorie din care 27
certificate duplicat , la cererea altor primării şi a persoanelor
interesate.
Au fost preluate 7 cereri pentru acordarea recompensei
financiare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie.
Înregistrări decese:
În anul 2016 s-au înregistrat 46 acte de deces în dublu
exemplar ,şi au fost eliberate 66 certificate din care 20 duplicat
la cererea persoanelor interesate.
Pe parcursul anului 2016 au fost depuse aproximativ un nr
de 180 de cereri prin care au fost solicitate certificate de
naştere duplicat de la primăriile altor localităţi.
2. Activitatea culturală a comunei Ghidigeni
Activitatea
de
bibliotecă
își
păstrează
normalitatea,conform legilor de funcționare a unor astfel de
instituții. Predomină zilnic împrumutul de carte și serviciile
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oferite prin Programul de calculatoare Biblionet. Încă de la
începutul anului Biblioteca Comunală a încheiat contracte de
parteneriat cu școlile din Ghidigeni și Tălpigi pentru efectuarea
anumitor activități comune cu elevii acestora, marcând astfel
anumite evenimente culturale naționale și locale.
La acestea se adaugă activitățile prin care se pune în
evidență istoria și tradiția locală,prin organizarea celei de-a
cincea ediții a Zilei Comunei Ghidigeni. Din respect pentru
longevitatea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie ,
într-un cadru festiv, s-au dat 10 premii a câte 150 lei.
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Prin modul de organizare și conform regulilor de
funcționare bibliotecile comunale se deosebesc mult de
bibliotecile școlare, acestea din urmă având un regulament
intern de funcționare, ca o anexă a procesului de învățământ
școlar. Bibliotecile comunale au o arie largă de activități,
adresate unei întregi comunități, unor categorii diferite de
vârstă și tuturor categoriilor sociale ale localității unde își are
sediul și functioneaza. Accesul și compatibilitatea celor două
instituții sunt diferite și se rezumă la legi diferite de funcționare.
Biblioteca comunală este o instituție a întregii localități, nu doar
a școlii, precum este biblioteca școlară cu regim de funcționare
închis, funcționează conform Legii bibliotecilor, la fel în toată
țara, identic pentru toate categoriile de biblioteci publice.
Anul acesta, 2016, a fost un an generos privind achiziția
de carte, fondurile alocate fiind de 2000 de lei, lucru
îmbucurător pentru cititori. Este necesar ca și pe viitor fondul
de carte al bibliotecii să fie înnoit, deoarece cărtile sunt uzate
atât fizic cât și moral. Construcția unui cămin cultural, care să
aibă inclus și un spațiu mai mare pentru bibliotecă ar fi un lucru
minunat pentru comunitatea noastră.
Activitățile de bibliotecă sunt cele zilnice, de împrumut, cu
o frecvență medie de 19-22 utilizatori de carte zilnic, media
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aceasta fiind stabilită lunar. Serviciul de calculatoare este
disponibil în vederea realizării temelor pentru disciplinele
școlare, a portofoliilor la obiectele de studiu. Listele de lectură
sunt necesare unei îmbogățiri și completări a cunoștințelor
literare. În acest sens este benefic faptul că la biblioteca
comunală vin și elevii de la școala Tălpigi, elevii plecați de la
școlile din comună și care învață la liceele din Tecuci și Bârlad.
Frecventează biblioteca cu regularitate atât adulți și
pensionari, cât și cadre didactice. La bibliotecă se desfașoară
activități în parteneriat cu școlile, pentru celebrarea și marcarea
unor evenimente literare, comemorative sau aniversare. Cel
mai important eveniment al anului este Ziua Comunei noastre,
desfasurată pe 21 mai în fiecare an, când este stabilit prin
Hotărâre de Consiliu Local, ca aceasta zi să fie hramul comunei.
Se desfașoară activități sportive și culturale, organizate de
școlile comunei.
Am susținut participarea bibliotecarului nostru la viața
culturală națională, participarea la simpozioane și conferințe,
anul acesta la Conferința Națională de la Iași, fiind aleasă
pentru a doua oară în funcție de conducere în Biroul național al
Asociației Naționale a Bibliotecarilor.

CONCLUZII LA RAPORT
Prin
acest
raport
am
prezentat
activitatea
desfășurată de Consiliul Local Ghidigeni, aparatul de
specialitate propriu al Primarului , precum si proiectele
pe care le avem in derulare pentru perioada ce urmează.
Desigur, mai sunt foarte multe de realizat,
cunoaștem toate problemele cu care se confruntă
cetățenii acestei localități și în perioada următoare după
finalizarea investițiilor deja începute, vom acorda o
atenție majoră în dezvoltarea acestor zone.
Toate acestea sunt rezultatul unei munci în echipă, al
cărui principal obiectiv este acela de a crea o
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administrație publică locală eficientă, în folosul
cetățeanului.
Dezvoltarea comunei Ghidigeni trebuie să se realizeze
în mod echilibrat. Banii sunt de o covârșitoare
importanță
pentru
realizarea
unor
investiții
de
anvergură, dar la fel de importantă este și gestionarea
eficientă a bugetului, ca urmare a identificării și
prioritizării nevoilor comunității.
Totodată prin acest raport, instituția pe care o
reprezint, dovada a deschiderii si transparenței pe care o
manifestă, pune la dispoziția cetățenilor, în format scris
si electronic, date concrete despre modul în care au fost
îndeplinite datoriile legale și morale față de localitatea
noastră.
Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat
în anul 2016 şi sper să fiţi alături de mine pentru ca
astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de
derulare precum şi materializarea celor viitoare.
PRIMARUL COMUNEI GHIDIGENI- TĂBĂCARU EUGEN
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