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1. Introducere 

 

Raportul anual al primarului este o obligaţie legal constituită de prevederile art. 225 alin.*3+  

din OUG nr.57"2019 ! privind Codul administrativ, dar şi o datorie morală, prin care se aduce la 

cunoştinţa cetăţenilor orașului Abrud activitatea desfăşurată de către administraţia publică 

locală. 

-ncă de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de abordare a 

problemelor cu care se confruntă orașul nostru, contactul nemijlocit cu cetățenii orașului, 

consider.nd că numai prin dialogul direct, bazat pe corectitudine, transparență și deschidere 

suntem /n măsură să ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea cetăţenilor noștri și implicit 

pentru prosperitatea orașului nostru. 

-mpreună cu viceprimarul orașului, cu /ntregul aparatul de specialitate al primarului, cu 

Consiliul Local și toate serviciile din subordinea acestuia, am format o echipă puternică, 

determinată și orientată pe progresul comunității din care facem parte, av.nd ca valori principale 

comune: profesionalismul, /ncrederea reciprocă și adaptabilitatea la realitatea din cotidian. 

Mai presus de nevoile imediate, firești de altfel, /n infrastructură și crearea locurilor de 

muncă, am poziționat ca principalii poli de dezvoltare urbană educația, sănătatea, cultura, sportul 

și turismul natural sau industrial, specific regiunii noastre montane.  

Aceștia sunt pilonii prin care, pas cu pas, vrem să aducem schimbarea /n bine, nu doar a 

localității noastre, c.t mai ales a mentalității colective că nu se poate... 

Se poate, cu Abrudul /n suflet, pentru copiii noștri0 -mpreună suntem mai puternici0   

Cristian Alexandru ALBU, 

Primar UAT Abrud. 
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2. Agricol 

 
Activitatea compartimentului agricol a constat /n retranscrierea, completarea și ținerea la zi a 
registrelor agricole pe suport de h.rtie c.t și /n format electronic, conform normelor de completare 
a registrului agricol, pe perioada 2020-2024, registrele fiind completate integral pentru anul 2021. 

-n Registrul Agricol al orașului Abrud figurează /nscrise 2712 poziții, din care:  
- Persoane fizice cu domiciliul fiscal /n localitate ! tipul I - 1359 gospodării și 1009 

apartamente  
- Persoane fizice cu domiciliul fiscal /n altă localitate ! tipul II - 263 poziții 
- Persoane juridice cu domiciliul fiscal /n localitate ! tipul III ! 59 pozitii 
- Persoane juridice cu domiciliul fiscal /n altă localitate ! tipul IV ! 22 poziții 

Suprafaţă agricolă totală - 2232,0999 ha, din care: 
- Arabil  - 43,6248 ha  
- Păşune - 823,9975 ha 
- F.neţe - 1364,4775 

Suprafaţă neagricolă totală - 1011,053 ha, din care:  
- Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 905,0449 ha 
- Curți" construcţii - 79,4913 ha 
- Drumuri şi căi ferate - 28,5665 ha 
- Suprafete degradate și neproductive - 3,9802 ha 

Reprezent.nd /n total - 3249,1828 ha 
Efective de animale la sf.rșitul anului 2021: 

- Bovine: 1209 capete  
- Ovine + caprine: 1171 capete  
- Porcine: 425 capete 
- Cabaline: 51 capete 
- Păsări: 4153 capete  
- Albine: 730 familii 

 
Nr.crt. Activitatea desfășurată Număr 
01 Solicitări modificare /n baza succesiunii 25 
02 Solicitări /nregistrări contracte de v.nzare 51 
03 Solicitări /nregistrări hotăr.ri judecătorești 10 
04 Solicitări /nregistrări acte de dare /n plată 2 
05 Solicitări /nregistrări contracte de donație 4 
06 Solicitări /nregistrări acte de partaj 1 
07 Solicitări /nregistrări contracte de v.nzare cu plata /n rate 4 
08 Solicitări /nregistrări expertize tehnice topografice extrajudiciare 1 
09 Solicitări /nregistrări /n baza declarațiilor pentru cadastru sistematic 14 
10 Eliberare atestate de producător 4 
11 Eliberare carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol 4 
12 Vizare atestate de producător pentru anul 2021 12 
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13 Vizare carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol  12 
14 Eliberare extrase din registrul agricol 33 
15 -nregistrare contracte de arendă 53 
16 -nregistrare  acte  adiționale 10 
17 -nregistrare contracte de /nchiriere 3 
18 Eliberare adeverințe pentru APIA 292 
19 Eliberare adeverințe pentru dosar ajutor /ncălzire 47 
20 Eliberare adeverințe pentru SPCLEP  286 
21 Eliberare adeverințe pentru Electrica furnizare 149 
22 Eliberare adeverințe pentru DEER Sucursala Alba COR C.mpeni 98 
23 Eliberare adeverințe pentru Ocolul silvic 129 
24 Eliberare adeverințe pentru Registrul comerțului 32 
25 Eliberare adeverințe pentru Cadastru sistematic 25 
26 Eliberare adeverințe situație agricolă pentru burse, elevi și studenți 98 
27 Eliberare adeverințe pentru notar 23 
28 Eliberare adeverințe pentru dosar ASF 45 
29 Eliberare adeverințe pentru dosar VMG 42 
30 Transmitere adeverințe către Serviciul impozite și taxe 112 
31 Transmitere diferite situații statistice   

                                                                             
-n perioada ianuarie ! mai 2021, s-a procedat la /ntocmirea listelor exploatațiilor agricole 

și de /mpărțire a teritoriului localității /n sectoare și secții de recensăm.nt, /n vederea asigurării 
condițiilor necesare acțiunii de recenzare a exploatațiilor agricole și a stabilirii  locului  de 
recenzare pentru persoanele fizice și juridice, care dețin proprietăți /n cadrul mai multor UAT-uri 
sau adresa de domiciliu este diferită de cea a exploatației agricole.  

Au fost /ntocmite astfel listele pentru cele 5 sectoare ale secției Nr. 1 de recensăm.nt, 
cuprinz.nd cele  815 exploatații agricole ale UAT Abrud. 
 
 

3. Audit  
 

01 ianuarie - 31 ianuarie ! /ntocmirea Raportului anual de audit pentru activitatea 
desfășurată /n anul 2020 și difuzarea acestuia către structurile teritoriale ale UCAAPI și ale Curții 
de Conturi. 

01 februarie - 23 aprilie ! desfășurare misiune de audit, cu tema Evaluarea gradului de 
realizare a veniturilor și a "ncadrării "n cheltuieli la Serviciul Local de Utilitate Publică Abrud, 
cuprinsă /n Planul de audit public intern pentru anul 2021. Perioada supusă auditării a fost anul 
2020, iar structura auditată Compartimentul de contabilitate. Pe parcursul misiunii s-au 
desfășurat activități de verificare documentară și /ntocmirea documentelor specifice misiunilor de 
audit de regularitate. 

04 mai - 03 septembrie ! desfășurare, la solicitarea UCAAPI, din cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice, a misiunii de audit cu tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021, 
la nivelul UAT Abrud și al instituțiilor subordonate, aflate "n coordonare sau sub autoritatea UAT 
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Abrud, misiune cuprinsă /n Planul de audit public intern pentru anul 2021. Entitățile auditate au 
fost Primăria orașului Abrud, Școala gimnazială &Avram Iancu' Abrud, Liceul &Horea, Cloșca și 
Crișan' Abrud și Spitalul Orășenesc Abrud. Pe parcursul misiunii s-au desfășurat activități de 
verificare documentară și /ntocmirea documentelor specifice misiunilor de audit de regularitate. 

13 septembrie - 29 noiembrie ! desfășurare misiune de audit, cu tema Evaluarea execuției 
bugetare și a "ncadrării "n creditele bugetare aprobate, cuprinsă /n Planul de audit public intern 
pentru anul 2021, perioada supusă auditării fiind anul 2020, structura auditată fiind 
Compartimentul Buget-Contabilitate. Pe parcursul misiunii s-au desfășurat activități de verificare 
documentară și /ntocmirea documentelor specifice misiunilor de audit de regularitate. 

10 noiembrie - 31 decembrie ! desfășurarea activităților specifice elaborării și aprobării 
Planului de audit public intern pe anul 2022, precum și urmărirea stadiului de implementare a 
recomandărilor formulate /n urma misiunilor de audit, al căror termen de implementare a expirat 
pe parcursul anului 2021. 

Pe parcursul anului au existat și mai multe perioade *intervale mai scurte de timp, dar care 
/nsumate au asigurat minimul de 15 zile lucrătoare pe an alocate pregătirii profesionale, pe care 
angajatorul este obligat să le asigure auditorului, conform Legii 672"2002, privind auditul public 
intern, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare+ /n care s-au desfășurat activități de 
pregătire profesională prin studiu individual, necesare studiului legislației aplicabile fiecărui 
domeniu auditat. 
 

4. Achiziții 
 
S-au realizat achiziții, conform programului de investiții publice /n anul 2021, din fonduri 

bugetare locale" de stat astfel: 
- Conform Capitol 84 ! Drumuri și poduri, aferent obiectivului &Refacere"reabilitare pod str. 

Șerbina, Oraș Abrud *expertize, studii, Dali, proiect tehnic, execuție+, s-a realizat achiziția 
și recepția expertizei tehnice. *surse finanțare: buget stat+ 

- Conform Capitol 51 ! Administrație, s-a realizat:  
• achiziționarea a 15 buc. calculatoare și a 5 buc. laptoturi. *surse finanțare: buget 

local+  
• achiziția lucrărilor privind &Reabilitare" extindere rețea internet, Primăria Oraș 

Abrud' *surse finanțare: buget local+ 
- Conform Capitol 61.02 ! Ordine publică și siguranță națională, s-a realizat achiziția unui 

aparat de respirat. *surse finanțare: buget local+ 
- Conform Capitol 70.02 ! Locuințe, servicii și dezvoltare publică, s-a realizat: 

• achiziția centralei electrice */ncălzire+. *surse finanțare: buget local+ 
• achiziția: mătură universală cu perie acționată hidraulic, lățime de lucru 2m, cupă 

colectoare și stropire *cu dotări: reglaj hidraulic st.nga-dreapta și perie laterală+. * 
surse finanțare: buget local+ 

• achiziția: Strategiei de dezvoltare spațială a orașului Abrud, Studiului arheologic al 
documentației topografice, /n vederea elaborării studiului pedologic1 Studiul 
pedologic pentru stabilirea clasei de calitate a terenului /n vederea obținerii avizului 
MADR, /n scopul avizării PUG. * surse finanțare: buget local+ 
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• achiziția a 2 buc. licențe Topograph 8.0 și a 2 licențe BricsCad Pro22. * surse 
finanțare: buget local+ 

• achiziția Documentației tehnico-economice, faza DALI, aferentă obiectivului 
&Reabilitare loc de joacă Oraș Abrud'. * surse finanțare: buget local+     

• achiziția expertizei tehnice necesare implementării obiectivului de investiții, 
respectiv a achiziționării documentației tehnic-economice, faza DALI, aferentă 
obiectivului & Reabilitare și modernizare, străzi oraș Abrud'. * surse finanțare: buget 
local+ 

• achiziția expertizei tehnice și a documentației tehnic-economice, faza DALI, pentru 
obiectiv &Punere /n siguranță, reabilitare și modernizare' a clădirii situată /n oraș 
Abrud, piața Cuza-Vodă. * surse finanțare: buget local+   

• achiziția studiului geotehnic aferent obiectivului &Bazin de /not', str. 1 Mai, nr.2, 
oraș Abrud, județul Alba, /n vederea accesării de fonduri prin program CNI. * surse 
finanțare: buget local+ 

• achiziția studiului geotehnic aferent obiectivului &Amenajare și modernizare 
stadion', str. LT. Anca Virgil, oraș Abrud, /n vederea accesării de fonduri, prin 
program CNI. * surse finanțare: buget local+ 

-n cadrul catalogului electronic SICAP, s-au efectuat un număr de 241 achiziții directe, /n 
conformitate cu necesitățile identificate la nivelul autorității contractante. 

Au fost publicate un număr de 91 anunțuri, /n cadrul secțiunii Publicitate, anunțuri /n 
cadrul SICAP, /n scopul informării tuturor operatorilor economici asupra necesităților autorității 
contractante. 

Au fost publicate un număr de 3 invitații de participare /n cadrul catalogului SICAP, la 
proceduri simplificate /n scopul atribuirii contractelor de execuție lucrări" proiectare și execuție 
lucrări, respectiv proiectare. 

Au fost publicate un număr de 3 anunțuri de atribuire a contractalor /n cadrul catalogului 
electronic SICAP. 

-n cadrul compartimentului Achiziții s-au elaborat Caiete de sarcini, Instrucțiuni către 
ofertanți și Strategii de contractare, /n scopul realizării achizițiilor /n conformitate cu necesitățile 
reale ale autorității contractante. 
 
 

5. Arhitect șef 
 

- Adeverință schimbare act de folosință ! 12 buc. 
- Certificate de nomenclatură stradală și adresă ! 45 buc. 
- Certificat de edificare a construcțiilor ! 8 buc. 
- Certificate de radiere a construcțiilor ! 2 buc. 
- Adeverință de situare a imobilului /n intravilan" extravilan ! 64 buc.  
- Adeverințe - Nu există asociații de proprietari ! 29 buc.  
- Adeverința radiere auto ! 20 buc.  
- Adeverință AFIR ! 20 buc. 
- Autorizație de construire ! 6 buc. 
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- Autorizare de desființare ! 1 buc. 
- Certificate de Urbanism ! 27 buc. 
- Recepții construcții investitori privați ! 8 buc. 
- Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ! 3buc 
- Procese verbale de control ! 17 buc.   

 
 

6. Asistență Socială 
 

-n ceea ce privește activitatea Direcției de Asistență Socială, /n cursul anului 2021, s-au 
desfășurat următoarele activități: 

 
- Alocații de stat1 
- Indemnizații " Stimulente de inserție pentru creșterea copilului1 
- Asistenți personali1 
- Anchete sociale1 
- Stimulent nou născuți1 
- Ajutor social1 
- Ajutor /ncălzire1 
- Alocații pentru susținerea familiei1 
- Stimulent educațional1 
- 22 de cereri pentru acordarea alocației de stat, /n baza Legii nr. 61" 1993 și OUG nr. 16" 

20081 
- 33 de dosare /n baza OUG nr. 111" 2010, privind concediul și indemnizația lunară1 
- 35 de dosare ale asistenților personali angajați /n baza Legii nr. 44" 2006, privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din care o dosare pentru copii și 27 
pentru adulți1 

- 4 copii au fost plasați /n regim de urgență1 
- 299 de anchete sociale1 
- 149 de anchete sociale pentru DGSAPC Alba, /n vederea /ncadrării /ntr-un grad de 

handicap, prin evaluarea acestora1 
- 9 anchete sociale /n vederea angajării asistentului personal pentru persoanele cu handicap 

grav1 
- 14 anchete sociale realizate la solicitările respectiv sesizările făcute de către DGASPC Alba 

*anchete sociale pentru acordarea, menținerea, reevaluarea, respectiv /ncetarea măsurii de 
plasament a copilului+1 

- 14 anchete sociale realizate la solicitările făcute de către Judecătorie"Notar, pentru 
soluţionarea dosarelor aflate pe rol1 

- 10 anchete sociale pentru acordarea de burse sociale, respectiv Bani de liceu pentru elevii 
cu o situație economic-financiară precară1 

- 82 anchete sociale efectuate pentru familiile beneficiare de VMG și ASF, /n vederea 
menținerii sau /ncetării dreptului sau după caz propunerea de recuperare a sumei /ncasate 
necuvenit, la drepturile de asistență socială *ajutor social, alocație pentru susținerea 
familiei și ajutor /ncălzire+, anchete transmise la AJPIS, și"sau depuse la dosar1 
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- 10 anchete sociale la solicitarea diverselor instituţii şi persoane fizice. 
- Preluarea și prelucrarea dosarelor /n vederea acordării venitului minim garantat /n baza 

Legii nr. 416"2001, Legea nr. 276"2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
416"2001, privind venitul minim garantat, precum și modificările respectiv completările 
ulterioare, conform cărora /n anul 2021 s-au /nregistrat 3 dosare noi, iar /n luna decembrie 
2021 au beneficiat de ajutor social 21 de familii1 

- -naintarea situației lunare cuprinz.nd persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare 
de VMG, către AJPIS Alba, /n vederea verificării acestora dacă realizează venituri de 
natură salarială1 

- Efectuarea anchetelor sociale din 6 /n 6 luni sau după caz ori de c.te ori este nevoie, la 
dosarele familiilor aflate /n plată1 

- Verificarea menţinerii condiţiilor de acordare a ajutorului social /n baza declaraţiei 
titularului şi a actelor doveditoare depuse de acesta, privind componenţa familială şi a 
venitului realizat de membrii familiei, la dosarele aflate /n plată1 

- Preluarea   și   verificarea   dosarelor privind   acordarea    de    ajutoare pentru /ncălzirea 
locuinței pentru anul 2020-2021, /n baza OUG nr. 70"2011 și HG nr. 920"2011,   ca urmare 
s-au /nregistrat 10 cereri din care s-au aprobat 10 cereri pentru /ncălzirea locuinței cu 
lemne. 

- Preluarea şi prelucrarea dosarelor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei. -n 
baza Legii nr. 277"2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, şi ale OUG 
nr. 65"15.10.2014, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a acordat 
alocație de susţinere familiilor care au realizat venituri nete lunare pe membru de familie 
de p.nă la 530 lei. -n cursul anului 2021 s-au depus 6 cereri, respectiv dosare, pentru 
acordare drepturi noi la alocaţia pentru susţinerea familiei. 

- Au beneficiat de alocaţie pentru susţinerea familiei un număr de 20 familii, pentru care /n 
cursul anului s-au efectuat un număr de aproximativ 40 anchete sociale /n termenul 
prevăzut de lege. De asemenea s-a efectuat verificarea menţinerii condiţiilor de acordare 
a alocaţiei pentru susţinerea familiei,  /n baza declaraţiei titularului şi a actelor doveditoare 
depuse de acesta, privind componența familială și a venitului realizat de membrii familiei, 
la dosarele aflate /n plată1 

- Preluarea şi prelucrarea dosarelor /n vederea acordării stimulentului educaţional pentru 
preşcolari, /n baza Legii nr. 248"2015 privind stimularea participării /n /nvățăm.ntul 
preșcolar al copiilor provenind din familii defavorizate. Pentru anul şcolar 2020-2021, s-
au depus un număr de 8 cereri /n vederea obţinerii stimulentului educaţional, pentru un 
număr  total de 8 copii beneficiari. Stimulentul educaţional s-a acordat sub forma de tichete 
sociale. Valoarea tichetului social este de 100 lei"tichet. 

- Preluarea şi prelucrarea dosarelor /n vederea acordării stimulentului nou-născut /n baza 
HCL nr. 11"2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. -n anul 
2021, s-au depus un număr de 3 cereri /n vederea obținerii acestui stimulent. 

 
 Situaţii lunare către: A.J.P.I.S, D.G.A.S.P.C şi Instituția  Prefectului Alba: 
 
- Situaţie centralizatoare pentru acordarea alocaţiei de stat1 
- Borderou cuprinz.nd dosarele /n vederea acordării indemnizaţiei"stimulentului  pentru 
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creşterea copilului1 
- Dispoziţii privind acordarea, modificarea şi /ncetarea dreptului alocaţiei pentru suţinerea 

familiei1 
- Dispoziţii privind acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea şi /ncetarea dreptului la 

ajutorul social, /ntocmindu-se lunar, borderouri1 
- Se /ntocmesc raportul statistic centralizator și situația lunară privind persoanele apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social1 
- se transmit lunar, la AJPIS Alba: raportul statistic, Anexa nr. 251 Situaţia anexă nr. 26, 

privind ajutorul pentru  /ncălzirea locuinței, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, 
și Anexa nr. 17- Situaţia  privind persoanele şi familiile care au solicitat ajutor pentru 
/ncălzirea locuinței cu lemne,  altele dec.t cele beneficiare de ajutor social1 

- Se transmite către ANAF C.mpeni programul PRESTAJ cu beneficiarii Ajutorului pentru 
/ncălzirea locuinței. 

 
 Situaţii trimestriale: 
 
- Fișa de monitorizare privind numărul familiilor cu copii minori, familii /n care    părinţii sunt 

plecaţi la muncă /n străinătate, formularul N71 
- Raport de monitorizare semestrial, pentru copiii cu handicap - domiciliați /n orașul  Abrud 

! către DGASPC Alba1 
- Raport de monitorizare ! pentru copiii aflați /n plasament la rude *cazuri /n care s-a  
instituit tutela+1 
- Situații privind realizarea măsurilor de prevenire și combatere a marginalizării sociale. 

D.A.S. colaborează cu asistenții sociali din alte instituții de la nivel județean, cu asistenții 
sociali de la alte primării, fundații, asociații sau Poliție, /n vederea soluționării diferitelor probleme. 
 
 

7. Comunicare $ relații publice                                                                          
 

Pentru menținerea unui contact permanent cu cetățenii orașului și alte instituții, /n cadrul 
aparatului de specialitate a primarului funcționează Compartimentul relații publice - comunicare, 
prin intermediul căruia se exercită transparența /n administrație, prin oferirea de informații 
pertinente solicitanților, gestion.ndu-se categoriile principale de probleme, care ulterior sunt 
analizate /n vederea emiterii celor mai bune decizii. 
 
- Numărul total de solicitări de informații de interes public - 13 
- Numărul total de răspunsuri de informații de interes public -13 
- Numărul total de acte" documente transparență decizională - 15 
- Numărul total de petiții de informații de interes public - 6 

 
 
 



 

 

10 

 
8. Contabilitate 

 
- Darea de seamă contabilă - raportare trimestrială  
- Monitorizarea cheltuielilor de personal raportare lunară pentru activitatea proprie 
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate din venituri proprii și subvenții. 
- Contul de execuție al veniturilor și cheltuielilor evidențiate $n bugetul local. 
- Raportari statistice % lunare, trimestriale, anuale. 
- Situația plăților restante pentru activitatea proprie și unitățile subordonate, 

$ntocmită lunar și raportată la ANAF. 
- Contul de execuție a cheltuielilor cu Covid, pentru activitatea proprie și unitățile 

subordonate, $ntocmită lunar și raportată  la ANAF. 
- &nregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor de $ncasări și plăți 

derulate prin casa și conturile deschise la Trezorerie, $n baza documentelor justificative. 
- &ntocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței $ntre conturile 

sintetice și analitice. 
- S-a efectuat contabilitatea fondurilor externe nerambursabile. 
- S-a asigurat evidențierea salariilor $n contabilitate, precum și a obligatițiilor de 

plată aferente, stingerea obligațiilor față de salariați și buget. Totodată s-a asigurat 
concordanța $ntre evidența sintetică și analitică a decontărilor cu personalul, 
decontarilor cu bugetul statului și decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale. 
- S-a asigurat valorificarea rezultatelor inventarierii anuale. 
- S-a efectuat contabilitatea fondurilor cu destinație specială. 
- S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor fixe. 
- S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a materialelor, obiectelor de 

inventar, alte valori. 
- Trimestrial s-au verificat și centralizat situațiile financiar contabile ale instituțiilor 

subordonate. 
- Salariații din cadrul biroului au fost membri $n comisiile de licitații și de concurs. 
- Personalul a asigurat operarea $n aplicația 'Control Angajamente bugetare ' prin 

Punctul Unic de Acces al Ministerului de Finanțe - $n cadrul sistemului național de 
raportare FOREXEBUG. 
- Prezintă $n Consiliul local, nota informativă privind bugetul evenimentelor 

culturale. 
- &ntocmește lunar bilanțul scurt și $l transmite către ANAF. 
- &nregistrează lunar amortizarea mijloacelor fixe. 
- Gestionează achizițiile publice directe de valoare mică. 
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- &ntocmirea, elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli 
centralizat pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 și a rectificărilor survenite 
$n cursul anului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273( 2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii bugetului de stat pe 
anul 2021. 
- Administrarea conturilor de venituri și cheltuieli și efectuarea $nregistrărilor 

contabile zilnice aferente operațiunilor de $ncasări și plăți aprobate de conducerea 
instituției, precum și efectuarea altor operațiuni dispuse de ordonatorul de credite pe 
bază de documente justificative și aprobate de persoanele cu atribuții stabilite prin fișele 
posturilor, respectiv dispoziții. 
- Analizarea conținutului angajamentelor legale și a altor documente primite pentru 

stabilirea plăților urgente $n scopul evitării $nt+rzierii acelor plăți care pot constitui 
potențiale baze de calcul de majorări pentru $nt+rziere și(sau penalități, precum și 
respectarea termenelor de plată contractuale a tuturor plăților, $n limita veniturilor 
$ncasate și a prevederilor bugetare aprobate, 
- Verificarea și urmărirea zilnică a respectării plafonului de casă stabilit, efectuarea 

depunerilor și ridicărilor de numerar la, respectiv, de la Trezoreria operativă a Orașului 
C+mpeni, cu respectarea termenelor legale. 
- Urmărirea, $ndrumarea și controlul activității casieriei instituției și verificarea 

zilnică a documentelor de $ncasări și plăți, a documentelor justificative anexate, precum 
și a registrului de casă, pentru operațiunile $n lei. 
- &ntocmirea, verificarea și avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasări 

interne, plătite din bugetul local. 
- &ntocmirea zilnică a documentelor pentru plățile dispuse de conducerea instituției 

din bugetul local  
- &ntocmirea rapoartelor de specialitate, care au stat la baza proiectelor de hotăr+ri 

ale consiliului local. 
 

Referitor la /nchiderea exercițiului financiar pentru 2021: 
 

Secțiunea de funcționare  
Venituri secțiunea de funcționare   - 10.983.271,92lei 
Cheltuieli secțiunea de funcționare   - 10.222.438,26 lei 
Excedent secțiunea de funcționare  - 760.833,66 lei 
 

Secțiunea de dezvoltare 
Venituri secțiunea de dezvoltare               - 3.297.709,24 lei 
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare   - 3.382.114,57 lei 
Deficit secțiunea de dezvoltare               - 84.405,33 lei 
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La data de 31.12.2020, Orașul Abrud a /nregistrat un excedent de 1,574.921,36 lei, /n cursul 
anului 2021, la secțiunea de funcționare, s-a /nregistrat un excedent de 760.833,66 lei, iar la 
secțiunea de dezvoltare s-a /nregistrat un deficit de - 84.405,33 lei.  

Pe total buget local s-a /nregistrat un excedent de 676,428,33 lei, excedent care se preia /n 
contul de excedent al bugetului local, răm.n.nd astfel, la finele anului 2021, un excedent de 
2.251.349,69 lei. 

Se cere aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local /n sumă de 2,251.349,69 
lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secțiunii de funcționare a bugetului local /n 
anul 2021, /n sumă de 501.349,69 lei, și ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
pentru anul 2022 suma de 1.750.000 lei. 

 
-n cadrul bugetului activităților finanțate din venituri proprii situația se prezintă astfel: 
 
Excedent pentru 2020, suma de 29250,37 lei plus excedentul anului 2021 /n sumă de  

36431,22 lei, rezultă un excedent cumulat de 65681,59 lei. 
 
 

9. Control comercial  
 

• Au fost eliberate 9 Autorizații de Funcționare 
• Au fost vizate 121 de Autorizații de Funcționare, fiecare cu tariful specific, /n funcție de 

activitatea desfașurată și de suprafața spațiului utilizat. 
• Au fost eliberate 11 Abonamente Stradale, /n baza documentației și a tarifelor stabilite prin 

HCL nr. 60 din 30.11.2009 
 
 

10. Consilier juridic $ Aparatul permanent al Consiliului Local  
 

• Pregătirea a 21 de ședințe de Consiliu Local, ședințe ordinare și extraordinare, convocate 
de /ndată, prin /ntocmire de Referate de aprobare, Referate de specialitate, verificare și 
transmitere Proiecte de hotăr.ri consilierilor locali, comunicare hotăr.ri adoptate de 
Consiliul Local al orașului Abrud la persoane fizice și juridice, publicarea proiectelor de 
hotăr.ri și a hotăr.rilor adoptate pe site-ul primăriei, colaborare cu consilierii locali /n 
circulația documentele pentru ședințe1 

• Pregătirea și implicarea /n Recensăm.ntul locuințelor din Rom.nia din luna aprilie1 
• Pregătirea și implicarea /n Recensăm.ntul agricol din Rom.nia1 
• Implicare /n Programul de cadastrare gratuită a localităților, prin convocarea cetățenilor 

care au beneficiat de măsurători cadastrale, culegere și centralizare de acte pentru 
finalizare sectoare de cadastrare: Mecea, Seliște, str. Decebal, str. Știurț1 

•  Participarea /n comisiile de concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul primăriei1 
• -ntocmirea referatelor de achiziție produse și servicii 
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11. Cultural 

 
-n departamentul cultural, activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021, /ncep.nd cu 

luna Aprilie, a fost următoarea: 
 
- Festivalul BIOS ABRUD ! Un mediu curat pentru un copil educat 
- Tropote /n Țara Abrudului ! concurs tracțiune cai 
- Inimi Fierbinți /n Țara de Piatră ! festival de folclor de tip concurs, pentru tinere talente 
- Raftul Bibliotecii Județene &Lucian Blaga' din Alba, la Abrud 
- Rom.nIA tradițională *Atelier de valorificare a culturii tradiționale+ 
- Cu bicileta prin Apuseni, de Lucian M.ndruță 
- Ziua Armatei ! Acordarea titlui de cetățean de Onoare, veteranului de război Ioan Jurca 
- Toamnă /n Apuseni ! concurs Off Road 
- Expoziție de artă contemporană &Șpan de chip uman', a artistului Laurențiu Toma 
- GALA Premiilor Bibliotecii Județene &Lucian Blaga', la Abrud 
- Lansare de Carte la Abrud ! &Poemele uitării' de Radu Matei Todoran 
- Vine Moșul la Abrud ! Concert de Crăciun, invitat special Silvan St.ncel 

 
 

12. Domeniul public 
 

- Lucrări de defrișare a vegetației pe drumurile publice1 
- Lucrări de defrișare a vegetației pe liniile de iluminat public *str: Crișan, Cristea, Seliște, 

Mecea+1 
- Lucrări de toaletare a arborilor /n zona blocuri1 
- Lucrări de terasare a drumurilor: 

• Drum Școala Seliște ! granița cu comuna Roșia Montana 
• Drum 3Pădurea popii' 
• Drum 3Pădurea indienilor  - Seliște'  

- Lucrări de plombare cu asfalt a gropilor din drumurile publice1 
- Lucrări de /mprăștiere și terasare a pietrei pe drumuri publice ! aproximativ 1000 tone 

piatră * Știurț, Stăvar, Octavian Goga, Luncilor, Cristea, Dealului, Gării, Seliște, Pădurea 
Popii, Tăbăcarilor, Mecea, etc.+1 

- Au fost marcate parcările de pe domeniul public al UAT Abrud1 
- Au fost marcate trecerile de pietoni de pe domeniul public al UAT Abrud ! 10 treceri1 
- Au fost montate și /ntreținute indicatoarele rutiere și oglinzile rutiere de pe domeniul 

public al UAT Abrud1 
- Au fost construite două sensuri giratorii1  
- A fost făcută achiziția de bunuri și lucrări de modernizare a piței agroalomentare ! zona 

lactate1 
- A fost amenajat parcul de agrement 3Pădurea indienilor' - Mini parcurs aventură, 

realizat din chingi1 
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- Lucrări de refacere a podețelor: Cristea, Soharu, O. Goga1 
- Lucrării de decolmatare și refacere a rigolelor de scurgere1 
- Gestionarea parcărilor: 35 contracte noi și 101 acte adiționale1 
- Gestionarea garajelor: 12 contracte noi și 3 acte adiționale1 
- Lucrări privind cadastru sistematic1  
- Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru două licitații: - Trupul de pășune 24 -

Gura Cornii, /n suprafață de 16.83 ha, ce aparține domeniului public al Orașului Abrud si 
Licitația publică pentru /nchirierea imobilului /nscris /n C.F.73703 Abrud, trupurilor de 
pășune, /n suprafață totală de 6446 mp, care aparțin domeniului public al Orașului Abrud, 
situat /n Abrud, strada Lt. Anca Virgil nr. 691 

- Lucrări accidentale - refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri,  
pentru aducerea drumurilor și podurilor la starea tehnică inițială, degajare arbori căzuți 
pe carosabil1 

- Evaluare și distribuire ajutoare după inundațiile din luna iunie 20211 
- Distribuirea /n colaborare cu Ocolul Silvic Abrud a masei lemnoase 
- Transportul elevilor  
- Gestionarea pieței agroalimentare din oraș1 
- Sprijin /n desfășurarea activităților cultural-sportive 3 Bios Abrud'1 
- Sprijin /n desfășurarea activităților la solicitarea S.V.S.U, S.L.U.P și Serviciul de 

ambulanță Abrud1 
- Urmărirea stării unor spații locative aparțin.nd UAT Abrud ! vizite /n teren, constatări, 

etc.  
- Participare ca membru /n Comisiile de recepție lucrări, bunuri, inventariere, casare, etc1 
- Lucrări de /ntreținere a terenului sintetic, gestionarea utilizării acestuia1 
- Lucrări de /ntreținere a spațiilor verzi1  
- -ntocmire rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotăr.re1 
- -ntocmire referate de necesitate pentru achizițiile de pe /ntreg domeniul public și privat al 

UAT Abrud1 
- Verificarea și planificarea reviziilor" lucrărilor de /ntreținere și reparații la toate masinile, 

utilajele etc. 
- Distribuirea pachetelor de sărbători1  
- -nsoțirea pe teren a persoanelor aflate /n control1 
- Descărcare cartele tahografice lunar și /ntocmire FAZ-uri lunar1 

 
 

13. Impozite și Taxe  
 

 Stabilirea și impunerea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili, persoane 
Juridice și persoane fizice1 

Gestionarea dosarelor de impunere clădiri, teren, mijloace de transport1  
-ntocmirea referatelor de scutire la impozite și taxe locale, conform legii 227"2015 privind 

codul fiscal1  
-ntocmirea zilnică a certificatelor privind impozitele și taxele locale pentru contribuabilii 

persoane fizice și juridice1  
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-ntocmirea referatelor de compensări și restituiri conform LEGII 207"2015 privind codul de 
procedură fiscală1 

Verificarea datelor introduse /n baza de date, semnarea și expedierea declarațiilor de 
impunere pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport1  

Verificarea modului de /ncasare, stabilire și depunere a /ncasărilor1  
-ntocmirea adreselor către instituțiile publice care solicită datele referitoare la bunurile 

mobile și imobile ale contribuabililor, persoane fizice, conform legii 207"2015. *Poliție, Parchet, 
Judecătorie, Executori judecătorești, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Primării etc+ 

-n vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale, Compartimentul Impozite și Taxe 
solicită informații și documente cu relevanță fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, 
organelor de politie, /nmatriculări auto. 

 
Gestionarea proceselor verbale de amenzi  
 
-n anul 2021 activitatea de gestiune şi /ncasare a impozitelor şi taxelor locale s-a desfăşurat 

la Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale. 
Activitatea Compartimentului Persoane Fizice şi Juridice s-a concretizat /n constatarea, 

stabilirea, impunerea, /ncasarea, urmărirea si executarea silită a debitelor provenite din impozite 
şi taxe locale de la persoane fizice și juridice, reglementate de Legea nr. 227"2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pornind de la principiile stabilite de acest act normativ, /n anul 2021 impozitele şi taxele 
locale au fost stabilite conform Hotăr.rii Consiliului Local nr. 86"2020. 

Permanent s-a avut /n vedere completarea dosarelor fiscale cu toate elementele de 
identificare ale contribuabilului, precum şi elementele pe baza cărora se fundamentează calculul 
impozitelor şi taxelor /n momentul declarării bunurilor mobile şi imobile și proprietatea acestora. 

La /nceputul anului s-au verificat actele din dosarele fiscale coroborate cu date din baza 
informatică. Totodată au fost verificate toate societăţile comerciale deţinătoare de clădiri, privind 
data ultimei reevaluări a acestora /n vederea stabilirii corecte a cotei de impozitare.  

Pentru recuperarea debitelor s-a avut /n vedere verificarea prin /ncrucişare a datelor /n 
cazul contribuabililor persoane juridice cu persoane fizice. -n situaţia /n care bunurile /nstrăinate 
nu au fost declarate /n termen de 30 de zile, conform legii, aceştia au fost /nştiinţaţi să-şi declare 
bunurile. 

La solicitarea contribuabililor persoane fizice si juridice au fost eliberate certificate de 
atestare fiscală a proprietăţii. La eliberarea certificatelor fiscale s-au recuperat și obligațiile de 
plată restante față de bugetul local, deoarece eliberarea certificatelor presupune achitarea 
integrală a debitelor restante. 

S-au primit și analizat cereri și solicitări de la persoane fizice, de la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Judecătorie, Tribunal, Parchet, Executori judecătoreşti, Executori 
bancari, Cabinete de avocat și Ministerul Finanţelor şi au fost soluţionate /n termen, conform 
competențelor legale. 

-n ceea ce priveşte procedura de executare silită pentru contribuabilii persoane fizice și 
juridice, care au debite restante, s-au emis: - /nştiinţări de plată - titluri executorii și somații, sau 
popriri pe conturi, după caz.  
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Pe tot parcursul anului, compartimentul a avut o bună colaborare cu o serie de instituţii, 
at.t de pe raza orașului, c.t și din țară, /ntre care: Registrul Auto Rom.n, Oficiul Registrului 
Comerțului, Administrația Finanțelor Publice, Biroul Executorilor Judecătorești și Instituția 
Prefectului.  

-n baza prevederilor Codului Fiscal s-a gestionat separat situația persoanelor juridice 
aflate /n insolvență ! nr. 19 *lichidare, faliment+ - at.t sub aspectul elementelor de patrimoniu, c.t 
și al debitelor și /ncasării acestora, fiind o bază de date distinctă.  

S-a colaborat cu firma CTCE Piatra Neamț, pentru a se face corecțiile necesare pentru 
exploatarea /n condiții de securitate a datelor și pentru a se /nchide /n condiții normale anul 2021. 

 
Executare silită 

 
Pe parcursul anului 2021 s-au /ntocmit un număr de: 

- 140 titluri executorii 
- 255 somații 
- 38 popriri pe conturi  

 
Arhivarea documentelor 

 
-n anul 2021 au fost legate, numerotate și sigilate un nr. de 128 dosare  

 
-ncasări sume 

 
-n perioada ianuarie-decembrie 2021 s-au tăiat un nr. de 6073 chitanțe și s-a /ntocmit registrul 
de casă zilnic și borderoul /ncasări. 

 
Restituiri sume 

 
-n perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-a /ntocmit documentația pentru restituirea sumelor /ncasate 
/n plus, la un nr. de 4 contribuabili. 

Situație solduri trimestriale calculate și predate la contabilitate: 
- Ordine de plată ! 33 
- Verificat adeverințe APIA ! 292  
- Eliberat certificate fiscale ! 1239 
- Emis facturi ! 2 
- Operații efectuate: adăugări, modificări, ștergeri ! 2298 
- Adeverințe eliberate ! 35 
- Decizii de impunere ! 131 
- -nștiințări plată ! 6539 
- -nregistrări registrul auto ! 727  
- Procese verbale auto emise ! 431 
- Declarații taxa auto /nregistrate ! 431 
- Declarații scoatere din evidență mijloace de transport ! 296 
- Rapoarte de inspecție fiscală ! 14 
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- Procese verbale contravenție ! 143 
- Verificare contribuabili restanțieri /n programul informatic PatrimVen ! 230 
- Confirmare primire debite - 390 

 

Situația privind gradul de colectare a impozitelor pe anul 2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MII LEI 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator Debite constatate 
/n 2021 

-ncasări realizate 
aferente 
Drepturilor 
constatate /n 2021 

4 

1 Impozit pe clădiri persoane 
fizice 

223.74 196.00 87.60 

2 Impozit și taxa pe clădiri 
persoane juridice 

179.21 169.32  94.48 

3 Impozit pe terenuri 
persoane fizice 

169.79 149.46 88.03 

4 Impozit și taxa pe teren 
persoane juridice 

413.62 411.08 99.39 

     
6 Taxa auto persoane fizice 257.42 214.73 83.42 
7 Taxa auto persoane juridice 116.72 93.09 79.75 
8 Venituri concesiuni și 

/nchirieri 
111.45 105.14 94.34 

 TOTAL 1471.95 1338.82 90.96 
 
 

14. Juridic 
 

Consilierul juridic a reprezentat instituţia /n aproximativ 27 de dosare,  pe rolul diferitelor 
instanţe judecătoreşti, av.nd ca obiect: acțiuni /n constatare, rectificare de C.F., contencios 
administrativ, partaj judiciar, contestație act administrativ, răspundere delictuală, uzucapiune, 
prestație tabulară, rectificare carte funciară, contestație la executare, anulare act administrativ, 
pretenții etc., dosare din anul curent, precum şi dosare din anii precedenţi, ca urmare a exercitării 
căilor de atac formulate de părţile litigioase. 

La sf.rșitul anului 2021 pe rolul instanțelor de judecată sunt un număr de 17 dosare civile, 
av.nd ca obiect: pretenție ! 2, obligația de a face ! 2, rectificare CF - 2, succesiune ! 31  revendicare 
imobiliară - 21 anulare act administrativ - 1, prestație tabulară- 2, acțiune /n constatare -3. 

-n scopul soluţionării favorabile a diferitelor dosare s-a procedat la formularea de 
/nt.mpinări, note de şedinţă, concluzii scrise și precizări, /nsă la prezentarea /n instanţă s-au 
formulat şi concluzii orale, motivate de obiectul dosarului şi a dificultăţii acestuia. 

Av.nd /n vedere faptul că activitatea de consilier juridic presupune o activitate de 
comunicare cu toate domeniile de activitate, consilierul juridic a procedat la emiterea de adrese 
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către persoane fizice și juridice, c.t şi la formularea de răspunsuri pentru sesizările sau cererile 
făcute de diverse persoane fizice, juridice sau instituţii ale statului rom.n, societăţi comerciale /n 
număr de aproximativ 26. 

S-a /ntocmit și s-a /naintat documentația de acreditare ca furnizor servicii sociale a 
Direcției Asistență Socială, din cadrul Primăriei orașului Abrud, și s-a obținut certificat de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale.  

S-au /ntocmit 264 de contracte și acte adiționale, conform legislației /n vigoare, care au 
primit viza compartimentului. 

S-au /ntocmit 7 contracte de sponsorizare pentru cadourile de Crăciun. 
Consilierul juridic a participat la distribuirea cadourilor de Crăciun. 
S-au /ntocmit procese verbale de afisaj pentru sentințe judecătorești emise de instanțele de 

judecată și pentru publicații de v.nzare emise de executor judecătorești.   
S-au /ntocmit notificări de recuperare debit ! chirii, pentru imobilele /nchiriate de către 

persoane fizice și juridice,  
-n urma acestor notificări s-a recuperat suma de 3498 lei. 
Acțiuni civile /n derulare:  

- Acțiune civilă rectificare carte funciară - imobil situat administrativ pe Str. Avram 
Iancu, Abrud, preluat de la Consiliul Județean1 

- Acțiune evacuare și recuperare de debit S.C. SIDIMED-PLUS1  
 
 

15. Registratură%Arhivă  
 

• -nregistrarea, repartizarea, predarea, rezolvarea și expedierea documentelor şi a 
corespondenţei primite, acestea const.nd /n: adrese emise"primite de unitate de la"către 
Instituţia Prefectului, O.C.P.I, A.N.A.F, D.G.A.S.P.C și alte instituţii ale statului, precum şi 
citaţii emise de către instanţe, procese-verbale, anchete sociale, facturi fiscale sau cereri ale 
locuitorilor oraşului1 

• -n anul 2021 au fost alocate 11741 numere de /nregistrare, /n registratura electronică activă 
din data de 02.03.20211  

• Lecturarea corespondenţei primite, prezentarea acesteia conducerii, /nregistrarea, 
repartizarea și prezentarea la semnat a corespondenței cu materialul de bază1  

• Pregătirea acesteia pentru expediere1  
• Gestionarea timbrelor poştale1 
• -ntocmire decont timbre poştale la sf.rşitul lunii pentru luna /n curs1 
• &n departamentul Arhivă, activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2021 este 

următoarea: 
• Actualizarea Comisiei de selecţionare1 
• Actualizarea Nomenclatorului arhivistic1 
• Comunicarea cu reprezentantul Serviciului Judeţean Alba, al Arhivelor Naţionale cu 

privire la activitatea de arhivă1 
• Ordonarea /n depozitul actual de arhivă a dosarelor, pe compartimente și pe ani1 
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• -n funcţie de cereri, scoaterea din arhivă a documentelor privind eliberarea de copii, 
/ntocmirea răspunsurilor /n urma cererilor adresate de către persoane fizice1  

• Preluarea de la Compartimentele Stare Civilă, Agricol, Impozite şi taxe locale a 
documentelor constituite. 

 
 

16. Resurse umane  
 

- Au fost organizate un număr de 4 concursuri pentru funcții publice vacante și un număr 
de 6 concursuri pentru posturi contractuale vacante1 

- Au fost transferate la cerere 2 persoane către instituția noastră1 
- Angajarea asistenților personali pe posturile vacante *dosare /ntocmite, completare date+ ! 

au fost angajate un număr de 10 persoane 
- -ntocmire adeverințe pentru dosarele de /ncetare a activității ! 4 dosare 
- Verificarea expirării certificatelor de /ncadrare /n grad de handicap și solicitarea 

completării dosarelor, cu re/ncadrarea persoanelor angajate ! un număr de 7 re/ncadrări 
- -ntocmire rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotăr.re, un număr de 16 

rapoarte"anul 2021 
- -ntocmirea adeverințelor tip, solicitate la cerere *pentru spital"medici de familie, vechime, 

pensii, credite bănci, alocație, ajutoare sociale, etc.+ ! 54 adeverințe 
- -ntocmirea dispozițiilor *cu documentare privind legislația /n vigoare+  privind /ncadrarea, 

/ncetarea, promovarea, acordarea tranșelor de vechime, modificarea 
salariilor"indemnizațiilor, completarea atribuțiilor, constituirea comisiilor ! aproximativ 
150 dispoziții 

- Calcul pentru acordarea indemnizațiilor de concediu, asistenților personali ai persoanelor 
cu hándicap 

- Modificări ale organigramei, statului de funcții pe etape *propunere, /ntocmire rapoarte de 
specialitate, solicitare ANFP, modificări operate, etc+ 

- Solicitare, centralizare și /nregistrare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese a 
funcționarilor publici și personalul de conducere 

- Gestionarea datelor /n cadrul proiectului PADEC - Platformă pentru schimburi de date 
energetice /ntre autorități locale și furnizori de date energetice /n vederea dezvoltării 
energetice durabile, /n parteneriat cu Agenția Locală a Energiei Alba  

- -ntocmire documente pentru semnarea Convenției Primarilor - am /nceput elaborarea 
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a UAT Abrud. 

 
 

17. Secretar general  
 

- Pregătirea a 21 de ședințe de Consiliu Local, ședințe ordinare și extraordinare  
- 145 de Proiecte de Hotăr.ri ale Primarului  
- 146 Hotăr.ri ale Consiliului local ! niciuna nu a fost atacată /n contencios administrativ, 

de către Instituția Prefectului 
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- 429 dispoziții ale primarului orașului Abrud 
 
 

18. SPCLEP 
 

- Starea civilă  
 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA LUCRĂRII Nr. acte 
/ntocmite 

1. Acte de naștere /ntocmite 10 
2. Acte de căsătorie /ntocmite 21 
3. Acte de deces /ntocmite 94 
4. Buletine statistice completate *naștere, căsătorie, deces, divorț+ 137 
5. Dosare privind transcrierea /n lb.rom.nă a certificatelor de naștere, căsătorie, 

deces, eliberate /n străinătate, cu Avizul DPCEP Alba 
4 

6. Certificate de naștere eliberate 159 
7. Certificate de căsătorie eliberate  33 
8. Certificate de deces eliberate 121 
9. Extrase pentru uz oficial eliberate *de pe actele de naștere, căsătorie, deces+ 53 
10. Sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale la Notar  -  *Anexa 24+ 106 
11. Mențiuni operate pe actele de naștere, căsătorie, Ex. I, apoi trimise la Ex.II, la 

D.P.C.E.P. - Alba, sau, după caz, trimise la alte Primării din țară. 
707 

12. Dosare divorțuri administrative 3 
13.  Divorțuri de la Notar public 7 
14. Livrete de familie completate și eliberate, la cerere 21 
15. Sentințe judecătorești de divorț, tăgada paternității, stabilirea filiației, interdicție, 

de adopție, etc.  
2 

16. Divorțuri pronunțate /n străinătate ! mențiuni operate pe actele de stare civilă cu 
Avizul  D.E.P.A.B.D. București  */n baza Sentințelor de divorț+ 

1 

17. Dosare de schimbare de nume " prenume, pe cale administrativă, /n baza 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean  

2 

19. Eliberarea la cerere,  a dovezii, privind /nregistrarea unui act de stare civilă, cu 
toate mențiunile existente pe act, conform Anexei 9 din H.G. Nr.64"2011 din 
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor /n materie de stare 
civilă 

12 

20. Eliberarea la cerere a Extraselor multilingve  *de naștere, căsătorie și deces + 12 
21. La fiecare 10 zile, se comunică la S.P.C.L. E.P. - uri.* de la ultimul domiciliu+, toate 

modificările intervenite /n statutul civil al persoanelor, conf. art. 10, lit *e+ din H.G. 
Nr. 64"2011, pe bază de borderouri 

 

22. 
 

Lunar, se trimit buletinele statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț la notar 
public și divorțul administrativ la Direcția Generală de Statistică Alba 
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23. Situații  trimestriale, semestriale la D.P.C.EP. Alba p.nă /n data de 5 a fiecărui 
luni 

 

24. Comunicarea după /ncheierea fiecărei căsătorii, la Centrul Național de 
Administrare  a Registrelor Notariale București,  a extraselor de căsătorie pentru 
uz oficial /ncheiate, privind  regimul matrimonial ales al soților 

 

25.  Comunicarea la S.P.C.L.E.P.-uri de la la domiciliul tinerilor, cu adresă de 
/naintare, a extraselor de căsătorie pentru uz oficial, imediat ce s-a /ncheiat 
căsătoria 

 

26. Trimiterea lunar, pe bază de borderou, a Livretelor militare, a persoanelor 
decedate, la Centrul Militar Județean Alba *persoanele, care au sub 50 de ani  

 

27. Comunicarea lunar, la Agenția Județeană de Prestații Sociale ALBA, a situației 
minorilor sub 0 ! 18 ani , decedați.  

 

28.  -ntocmirea tabelului cuprinz.nd persoanele care aniversează 50 ani de la 
căsătoria ne/ntreruptă /n anul 2021 și /naintarea dosarului cu actele necesare 
acordării premiului de 500 lei către compartimentul contabilitate.  

 

 
 

- Evidența Populației  
 

- Actualizarea Registrului Naţional de evidenţă a persoanelor cu informaţiile din cererile 
cetăţenilor pentru eliberarea actelor de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice 
prevăzute de lege1 

- Desfăşurarea  activităţilor de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor, 
precum şi  de primire /n audienţă a cetăţenilor1 

- -ntocmirea situaţiilor statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, 
trimestrial semestrial şi anual, /n cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din 
gestiune, pe care le transmite Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor1 

- -ntocmirea  rapoartelor de investigaţii  pentru cererile de transcriere a actelor de stare 
civilă eliberate de autorităţi  străine, /naintate de  către Compartimentele de stare civilă ale celor 
4 comune  arondate Serviciului Public Comunitar local de Evidență a persoanelor. 

- Preluarea /n Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică 
/n baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni rom.ni, ori cu privire la modificările 
intervenite /n statutul civil al persoanelor /n v.rstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale 
persoanelor  decedate  ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de 
identitate1 

- Lunar execută extragerea şi arhivarea fotografiilor din baza de date, arhiv.nd fişierele 
rezultate /n depozitul cu fotografii1 

- Aplicarea retururilor primite de la structura judeţeană, actualizarea bazei de date  cu 
noile modificări 

- Actualizează listele electorale permanente cu modificări privind statulul civil, schimbarea 
domiciliului sau /mplinirea v.rstei de 18 ani ale cetăţenilor cu drept de vot1 

- Administrarea reţelei sistemului informatic pe probleme de competenţă a serviciului 
public comunitar local1 
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 -n cursul anului 2021, au fost eliberate un număr de 1107 cărți de identitate  şi  au fost 
stabilite un număr de 260 reşedinţe. 
 

 

19. Urbanism  
 

- -ntocmit și eliberat adeverințe intravilan"extravilan, Asociație de proprietari, 
nomenclatura stradală, radiere mașină, etc - 80 buc. 

- -ntocmit și transmis rezolvări adrese cetățeni ! 10 buc. 
- -ntocmit și transmis adrese la Legea 544"2021, către Compartimentul comunicare - 4 buc. 
- -ntocmit și transmis adrese privind proiecte etc către diverse instituții, cum ar fi: ADR 

Centru, Instituția Prefectului Alba etc ! 31 buc 
- -ntocmit diverse referate, note interne *garaje, chirii, etc+ - 82 buc 
- -ntocmit și transmis permis liberă trecere ! 8 buc 
- -ntocmit și transmis certificate de /nmatriculare"radiere autovehicole ! 5 buc 
- -ntocmit card de parcare pentru persoane cu handicap ! 3 buc 
- -ntocmit Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, al orașului 

Abrud 2021 
 
Participări: 
 

- -nt.lnire on-line Economia circular ( Color Circle - 26.01.2021 
- Webinarul Ecoforum - 04.03.2021 
- Evenimentul online 67Politica Urbană a Rom.niei, ghidul tău pentru orașe sustenabile77 ! 

08.04.2021  
- Webinar management modern /n administrație ! 15.04.2021 
- Evenimentul organizat /n data de 21.04.2021- E-Mob 
- Evenimentul internațional &Viața de studio E-MOB, /n Regiunea Centru' ! 29.04.2021 
- Videoconferința ! Financing info Monday ! 23.08.2021, Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene  
- -nt.lnirea online 17.09.2021 ! POR 2021-2027- Abordarea privind dezvoltarea urbană  
- Conferința de final de proiect 21.09.2021privind Elaborarea politicii urbane din Rom.nia  
- Conferința internațională &Valorile europene /n regiunile din Rom.nia' 28.09.2021  
- Conferința județeană privind POR 2021-2027 - Oportunități de finanțare și pregătirea 

noilor cereri de finanțare - 06.10.2021  
- Conferința județeană de prezentare și consultare privind elaborararea POR 2021-2027   
- Conferința regională &-mpreună dob.ndim competențe noi pentru viitor' 23.11.2021 

 

Alte activități: 

- Cumpărarea terenului din zona blocuri - Anca Fugge Stela 
- Acordarea sprijinului pentru culte, conform procesului verbal nr.15.968"08.11.2021 
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- Accesare " atragere fonduri pentru proiecte de investiții, de la bugetul de stat: 
- -ntocmit și trimis solicitarea de includere /n program CNI ! Amenajare sediu primărie 

Abrud *adrese, clarificări, raport de specialitate+ 
- -ntocmit și transmis solicitare includere /n program CNI ! Amenajare stadion Abrud 

*adrese, clarificări, raport de specialitate+ 
- -ntocmit și transmis solicitare includere /n program CNI ! Construire Creșă Abrud 
- -ntocmit și transmis solicitare includere /n program CNI ! Bazin /not Abrud *adrese, 

clarificări, raport de specialitate+ 
- -ntocmit și depus cerere de finanțare ! &Modernizare străzi Abrud' -  Programul Național 

de investiții &Anghel Saligny' ! 13.10.2021 
 
Implementat proiecte PNDL II astfel: 
 

- Lucrare de investiții &Reabilitare strada Soharu', Abrud, județul Alba - /ntocmit anexa 3, 
adrese diverse, anexa 5, anexa 4, raport de specialitate, decontat situații de lucrări 

- Lucrare de investiții &Proiect străzi secundare', Abrud,  județul Alba - /ntocmit anexa 3, 
anexa 5, adrese diverse, raport de specialitate, decontat situații de lucrări 

 

Implementat proiecte POR 2014-2020, astfel: 

- Dezvoltarea integrată a orașului Abrud, prin realizarea unui centru recreativ /n clădirea 
fostei biserici unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane, aferente din Piața Eroilor, 
Piața Cuza Vodă și str. Ion Buteanu *Obținut avize - aviz apă ! S.C. APA CTTA SA, H.C.L., 
aprobare proiect, actualizare HCL, răspuns  clarificari, evaluare proiect my smis, semnat 
contract de finanțare+ 

- Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu, cu /nglobare clădire C8 * propusă 
pentru schimb de destinație din magazie /n ambulatoriu+ și amenajare incintă- lucrare /n 
curs de execuție 

- Reabilitare, modernizare şi dotare clădire existentă prin /nfiinţarea unui centru de zi, 
pentru persoane v.rsnice, unităţi de /ngrijire la domiciliu, pentru persoane v.rsnice şi 
centre de prepare şi distribuire a hranei pentru persoane cu risc de sărăcie /n oraşul 
ABRUD - proiect tehnic finalizat și aprobat ADR 

- Reabilitare şi modernizare clădire existentă *corp principal Şcoală Gimnazială+, 
desfiinţare centrală termică, construire anexă şi depozit de lemne, amenajare teren sport 
şi incintă - proiect tehnic /n curs de execuție 

- Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Primăriei orașului 
Abrud ! adresa stadiu implementare și inventarul măsurii de transparență instituțională 
și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare pe anul 2020, privind 
actualizarea comisiei de inventariere a funcțiilor sensibile 

- Implementarea cadastrului sistematic IV ! solicitare transfer sume necesare efectuării 
plăților 

- -nființarea UCA local ! proiect finanțat BM - TA20190625 ! Acord cadru pentru sprijinul 
activităților echipei BEI, Lot 4: Sprijin pentru managementul de program, sprijin pentru 
ANAP, pentru /nființarea Unităților de Achiziții publice Centralizate, la nivel local AA 
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010455-001 - Protocol de colaborare /ntre: Agenția Națională pentru Achiziții Publice și 
UAT ORAȘ ABRUD. *Participare la Atelierul de conștientizare ! UCA local -16.04.2021, 
completare chestionare, /nt.lniri de lucru online+ 

- Implementat proiectul &Modernizare și reabilitare iluminat public /n orașul Abrud', 
județul Alba, prin AFM *semnat contract de finanțare 30.06.2021, solicitare prelungire 
perioadă de implementare, /ntocmit act adițional, diverse adrese, achiziționat expert 
cooptat, servicii proiectare, finalizat proiect tehnic+. 

 
 

20. Spitalul orășenesc &Dr. Alexandru Borza' Abrud 
 

-n ceea ce privește serviciile medicale, /n anul 2021, Spitalul Orășenesc &Dr. Alexandru Borza' 
din Abrud a funcționat cu un număr de 17 medici *din care 13 medici cu contract individual de 
munca și 4 medici cu prestări servicii+, 12 medici rezidenți și 63 asistente medicale. Personal 
medical superior: 3 biologi, 1 farmacist,  2 fizio-kineto-terapeuți, 1 asistent social. S-au efectuat 
6877 consultații /n ambulatoriu de specialitate cu un număr de 219 internări cu spitalizare 
continuă și 3727 internări spitalizare de zi.  

Numărul pacienților externați: spitalizare continuă 941 și spitalizare de zi 3727 

 

21. Școli 
 

-n ceea ce privește unitățile de /nvățăm.nt din orașul Abrud, /n anul școlar 2020-2021, am 
alocat sume pentru diverse lucrări de reparații și investiții, dorind astfel să asigurăm condiții 
decente și moderne pentru desfășurarea actului didactic, /n beneficiul copiilor noștri1 

Școala Gimnazială &Avram Iancu' din Abrud a avut un număr de 228 școlari și 109 preșcolari, 
6 profesori titulari, 6 profesori suplinitori calificați, 7 /nvățători titulari, 1 /nvățător suplinitor, 9 
educatori titulari și 2 educatori suplinitori.  

Prin angajarea unui asistent medical /n cadrul Cabinetului de medicină școlară, s-a asigurat 
desfășurarea /n bune condiții a activităților de educație pentru sănătate prin campanii igienic - 
sanitare și prin verificarea stării de sănătate a școlarilor, preșcolarilor și a personalului. *la 
Grădinița cu Program Prelungit+ 

Liceul &Horea, Cloșca și Crișan' din Abrud a funcționat /n anul școlar 2020-202 cu un efectiv 
de 41 de cadre didactice *din care 19 titulari, 2 titulari /n alte școli și 20 de suplinitori, din care 7 
la plata cu ora+ și un număr de 440 de elevi /nscriși *din care 425 la /nvățăm.ntul de masă și 15 
la /nvățăm.ntul special+. 

Efectivele de elevi de la /nvățăm.ntul de masă 
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-n prima sesiune a Examenului de Bacalaureat 2021 s-au /nscris 89 de elevi din seria 
curentă şi seriile anterioare, 6 nu s-au prezentat. Promovaţi au fost 60, procentul de 
promovabilitate fiind de 72,28 4.  

-n sesiunea august ! septembrie 2021 s-au /nscris 25 elevi din seria curentă şi seriile 
anterioare, 5 nu s-au prezentat, iar promovaţi au fost 5, procentul de promovabilitate fiind de 254.    

Procentul de promovabilitate la seria curentă este de 82, 43 4, clasific.ndu-ne /ntre primele 
15 licee din județ. 
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La Evaluarea națională s-au obținut următoarele rezultate pe materii: 

 

 Note 9 5 Note : 5 
Limba rom.nă 3 20 
Matematica 10 13 

 

 

22. Serviciul Local de Utilitate Publică Abrud  
 

Contracte existente: 

Nr. 
crt. 

 
 

Tipul contractului Număr de contracte 

1 Persoane juridice 264 

2. Populația ! persoane fizice 1560 

 

Total cantitate deșeuri menajere ! 585 tone 

Total cantitate deșeuri reciclabile ! 16,86 tone 

Tot /n anul 2021, a fost /nființat și licențiat ! A.N.R.S.C. ! Serviciul de Iluminat public, din 
cadrul SLUP, av.nd 2 electricieni autorizați1 
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23. Concluzii  

 
 
 

Dragi consilieri locali, dragi abrudeni, 
 
 
 
Vreau să vă mulțumesc pentru acest prim an, pentru dovada de /ncredere și dăruire, pentru felul 
/n care m-ați ajuta să pornim pe acest drum ferm al schimbării /n bine pentru orașul nostru și 
pentru toți cetățenii noștri. 
 
 
A fost un an greu, deoarece at.t natura și condițiile climatice pe de o parte, dar și pandemia Covid 
19, pe de cealaltă parte, au fost un factor de presiune suplimentară pentru toate proiectele /ncepute 
de noi, dar și pentru sănătatea și liniștea noastră. 
 
 
Trei au direcțiile prioritare: 
 

- Prim etapă, anevoioasă și consumatoare de timp, a /nsemnat demararea unui  
amplu proces de /nregistrare sistematică a tuturor imobilelor din proprietatea 
Primăriei, prin programul național de cadastru și carte funciară, pe Axa 6, 7, de 
finanțare, deoarece prima condiție pentru a fi eligibili /n orice proiect este dovada 
proprietății și situația cadastrală la zi.  

- Următoarea etapă, cel puțin la fel de importantă, a constat /n maparea tuturor 
nevoilor orașului și gruparea acestora /n proiecte, de interes imediat, pe termen 
mediu și /n așteptare, /n vederea căutării surselor de finanțare dedicate proiectelor 
specifice. 

- A treia și poate cea mai importantă direcție a fost și este legată de elaborarea 
strategiei noastre de dezvoltare durabilă, pe termen mediu și lung. 

 
 
 
Pentru toate acestea vă mulțumesc și vă asigur de toată implicarea mea, de dăruirea mea și de 
devotamentul meu, capacități pe care le port /n suflet pentru Abrud0 
 
 
 
 

Cristian Alexandru ALBU, 
Primar UAT ABRUD 


