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Raportul Primarului este un material de analizd, ce cuprinde

informafii despre activitatea Primdriei Tdmava, a Consiliului Local

Tdrnava, a modului cum au fost gestionate fondurile publice, o sintezd a

proiectelor derulate ;i o perspectivd asupra strategiei de dezvoltare a

comunei.

Raportul activitdlli socio-economice gi edilitar-gospodSregti aI

Comunei Tdrnava in anul 2019 reprezintd atdt o datorie morald c6t qi

legal[ a primarului care denotd preocup[rile sale permanente in deplind

transparen\d a tuturor acliunilor qi activitdlilor intreprinse de institulia pe

care o rcprezinta gi o conduce.

Asigurarea accesului la informafii de interes public, consultarea

cetdlenilor cu privire Ia decizlile fundamentale, fluidizarea procesului de

luare a decizlllor sunt considerate urmlrite a fi indeplinite an de an.

Obiectivul nostru major este respectarea legalitdlii ;i a interesului

cetSlenilor in mdsura posibilit[1ilor si a resurselor disponibile.

Anul 2019 a fost un an in care o serie de proiecte deosebit de

importante au fost implementate in comuna noastrd. Acest raport

cuprinde principalele activitdli qi proiecte desfrqurate de

compartimentele din cadrul Primdriei T6rnava.

Anul 2019 a fost un an greu din punct de vedere alinuncii depuse,

dar foarte roditor in ceea ce priveqte rezultatul oblinut.

Primarul, viceprimarul ;i ceilalli funclionari ai primiriei au urm[rit
rezolvarea problemelor cet[fenilor in conformitate cu prevederile

legislative in vigoare, acorddnd atentia cuvenitd solu{ion[rii cererilor ;i
se sizirilor cetSlenilor.

Identificarea proiectelor prioritare ale comunei qi atragerea

fondurilor necesare implementdrii acestor proiecte sunt preocupdri

principale ale primarului.



printre investiliile rcalizate in anul 2019, putem aminti cdteva

dintre acestea:

- reabilitare qi modernizare trotuare str. V[ii qi str. 1 Decembrie,

- reabilitare qi modernizare;an! str. vaii (partea dreaptd),

- reabilitare qi modernizxe cu tratament dublubituminos str. V6ii,

str. 1 Decembrie, str. Livezli qi str. Libert[1ii,

- lucrdri de intrelinere drumuri str. Viitorului, str. $colii, str. 1

Decembrie (numere impare), str. Stejarului, str. Salcdmilor, str.

Brazilor, str. Dumbrdvii, str. Unirii Ei str. Mdrului,

- etc.

Pe parcursul anului s-au acordat scutiri la plata impozitelor qi

taxelor locale in numdr de 369 persoane fizicelpersoane juridice, in

conformrtate cu prevederile Codului fiscal.

in cursul anului 2019, au fost transmise soma{ii qi titluri executorii

la un num6r de 844 persoane fizicelpersoane juridice.

147 de amertzi contravenfionale aplicate prin procese-verbale au

fost inlocuite cu sancliunea prestdrii de ore de muncd in folosul

comunit[lii de cdtre Judecdtoria Mediaq in urma sesizdrii UAT Tdrnava

prin Primar - Compartiment impozite qi taxe.

De asemenea, Compartimentul de asistenld sociald din cadrul

Primdriei s-a caracteriziat prin activit[1i de informare qi consiliere

privind drepturile gi obligaliile specifice activit6lii de asistenld socia16,

acest compartiment ocuPAnu-se de:

- efectuarea anchetelor sociale,

- verific area gi intocmirea dosarelor de ajutor social,

- acord area ajutorului pentru incdlzirea cu lemne, cdrbuni sau

combustibil petrolier, etc.

Compartimentul stare civil[ a incheiat in anul 2019 un numdr de

15 acte de deces gi un numdr de 20 acte de cdsdtorie.



in tot aceast[ perioadd, au fost emise un numlr de 390 dispozilii

ale Primarului in diverse obiecte de activitate,nici una nefiind contestatd

sub aspectul legalitAfi.

Toate cele 68 de hotir6ri adoptate de cdtre Consiliul Local au fost

inaintate exercitSrii controlului de legalitate Prefectului Judelului Sibiu,

precum qi altor institulii qi persoane abilitate cu ducerea la indeplinire

ale acestora.

Compartimentul agricol a eliberat in anul 2019:

- 382 adeverinle pentru eliberarea cdrtii de identitate;

- 200 adeverinle pentru teren agricol;

- 7l adeverinle pentru APIA;

- 25 adeverinle necesare pentru racordarea locuinlei cu gaz metarti'

- 30 adeverinle necesare pentru racordarea locuinlei la energie

electric[;

- 29 adeverinle necesare pentru radiere auto;

- 50 adeverinle confirmare pozilie in Registrul Agricol;

- 7 adeverinle adeverinle confirmare albine in Registrul Agricol;

- 2l atestate de producdtor.

in anul 2019, Comuna TArnava a inceput implementarea

proiectului pe fonduri europene, qi anume proiectul ,,WiFi4EU

Promovarea conectivitatii la internet in comuniteflle locale", finanlat din

fonduri europene nerambursabile, in valoare de 15.000 Euro.

Prin contractul pe care il avem cu dl. avocat Mircea LUp Silvestru

am fost reprezentan\r in instan![ qi am primit consultan]d in numeroase

probleme ivite pe parcursul anului.



petiliile adresate Prim[riei in cursul anului 2019 au fost solulionate

favorabil/nefavorab il, duPd caz.

La majoritatea problemelor ridicate de cetdlenii comunei la

audien{ele care s-au acordat, s-au dat r[spunsuri qi solulii imediat, dat au

fost qi cazuri cdnd r[spunsurile au fost comunicate in scris.

Am fost direct implicat ca rcprezentant al Primdriei in buna

activitate a qcolii gi am sprijinit la solu{ionarea diverselor probleme care

au apdrut in derularea procesului de inv[]dm6nt.

Conducerea primdriei pune accent pe dialogul permanent cu

cet[lenii comunei, comuntcarea cu cet[lenii fiind suslinutd 9i prin

audienlele zilnice acordate.

Am convingerea cd toate aceste proiecte, care se inscriu in

strategia de dezvoltare a Comunei Tdrnava, vor imbundtdli considerabil

calitatea vie{ii locuitorilor comunei gi vom depune toate eforturile

necesare pentru implementarea de proiecte noi care s5 r6spundS nevoilor

cetSleni1or.

Raportul de activitate al primarului reprezintd dovada cd am reuqit

sd traversdm onorabil un an plin de dificultali.

Cu toate aceste dificult61i, mullumesc Consiliului Local T0rnava,

ca autoritate deliberativd, precum gi salarialilor Primdriei, prin a cdrot

implicare reahzdrile anului 2019 nu au putut fi incluse in prezentul

raport.
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