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Anu1 2016 a fost un an ln care o serie de proiecte deosebit de

ilnportante au fost implementate ttn comuna noastr五 。 Acest raport

cuprinde  principalele  activittti  §i  prOiecte  des通 §りrate  de

compartiinentele din cadnll Primttiei Tllnava。

Bugetul pentru anu1 2016 a crescut cu aproxllnativ 200/0

comparativ cu anu1 2015。 La fel ca§ i ttn anii precedenli,Tll■ava a avut

un buget de dezvoltare,axat cu precttdere pe investitil lnenite stt ductt la

cresterea calitユ tii victii §i la cre,terea confortului tuturor locuitorilor

comunei。

Putell aflrlma ctt anu1 2016 a fost anul en care nettam concentrat

atentia§ l eforturile en aslgurarea unor act市 it4i prOplce care sユ aibtt ca

rezultat flnal dezvoltarea unui lFlediu econollllic §i sigur cat §i pentru

↑mbun狙職irea gradului de calitate a viet五 pentru cet4enii colrlllnei.

De asemenea,tot ttn 2016 au fost flnalizate lucrttri importante de

investitii,precum:amenaarea cu4ii interioare a scol五 cu clasele V… VIⅡ

din Tttmava,amenaarea curlii interioare a Cttminului cultural,,George

Enescu",T2mava,amenaarea a dou五 伽 thi pentru animale,ctc.

Actiunile destinate lncurattii activitユ 11lor Sportive de performan!五

au continuat prin prenlierea elevilor din Comuna Tlmava.

Nu in ultilnul rand,din punct de vedere cultural,anu1 2016 a fost

un an bogat en evenimente,derulttldu… se act市 ittti culturale,ca de

exemplu,,Festivalul Tineretului la T↑mava,Edilia a V…a,19,20§i 21

august 2016"§ i,,ZIUA MCOLTEI,EDITIA A IV― A''.

Gradul de realizare a veniturilor pe anu1 2016 a fost ln procent de

70%。

Pe parcursul anului s… au acordat scutiri la plata ilnpozitelor ,i

taxelor locale umi numtt de 24 persoane izice si ll persoane juridice,

ln confornlitate cu prevederile Codului fiscal.



in cursul anului 2016,au fost ttansmise somttii§ i titluri exccutoril

la un numtt de 249 persoane izice/persoaneiuridiCe.

De asemenea, COmpartilnentul de asistenttt sOCialtt din cadrul

Primttiei s― a caraCteriziat prin act市 ittti de informare,l COnsiliere

privind drepturile si obligat五 le speciflce activittttii de asistenttt SOCial嵐 ,

acest cOmpartilnent ocupanuttse de:

_ efectuarea anchetelor sociale,

… veriicarea§i tntocmirea dosarelor de ttutor SOCial,

― acordarea autorului pentru ancttzirea cu lemne,cttbuni sau

cOmbustibil petrolier,

中  etC0

Compartiinentul stare civiltt a lncheiat in anu1 2016 un nulrlを
静de

23 acte de deces§ i un numar de 23 acte de cttstttOric。

ln tOt aceastt perioad沈 ,au fost emisc un numtt de 463 dispozit五

ale Prilnaruluittn diverse obiecte de activitate,nici una neflind contestath

sub aspectuHcgalit4ii。

Toate cele 83 dc hotttrari adoptate de catre Consiliul Local au fost

inaintate exercit壼 五controlului de legalitate Prefectului Jude聾 lui Sibiu,

precunl§ i altor institutii,i persoane abilitate cu ducerea la ttndeplinire

ale acestora.

Compartillllentul agricol a eliberat ln anu1 2016:

- 150 adeverinte pentru teren agric01,

_ 100 adeverinie pentru cliberarea ctttii de identitate,

… 30 adeverinte necesare pentru racordarea la energie electricユ ,

- 20 adeverinte necesare pentru racordarea la gaz inetan,

- 5 adeverinte necestte pentru radiere auto,

- 30 adeverinte COnflrlrlare pozitie an Registrul agricol,

_ 20 atestate de producator.



Prin contractul pe care il avellll cu dl.avocat Mircca]Lup Silvestm

am fost reprezentanli m 7 acliuni ln instan"§ i am primit consultant五 ln

numeroase probleme ivite pe parcursul anului.

Petitiile adresate Primtticittn cursul anului 2016 au fost solutionate

favorabi1/nefavorabil,duptt caz。

La maOritatea problemelor ridicate de cetユ tenii COmunel la

audientele Care s― au acordat,s― au datぬ spⅥ■suri si solutil imediat,dar au

fost,i cazuri cand rttspunsurile au fost comunicate ln scris.

in dOmeniul investilil10r,modemizttilor,i reparttiilor dOmeniului

public,s―a continuat proiectul de Extindere relele de ilunlinat public ln

Comuna TlmaVa§ ittn 2016。

Investiliile lncepute daa ln anii precedenti au COntim江 §i au fost

realizate pe parcursului anului 2016.

Au mai fost executate lucrari,precunl reabilitarea§ i lnodenlizttea

trotuarelor cu oale pe strttzile Stttarului,Brazllor,Salcamilor,Ftttttilor

,l Viito‐ lui,reabilitarea,anttri10r pe strttzile Sttarului,Brazilor,1

salcanlilor。

Stta continuat activitatea de rnode」nizare a cilnitirului si ln 2016。

AIn fost direct ilnplicat ca reprezentant al Primttriei ln buna

activitate a,col五 ,l am sprlJlnitt la solulionarea diverselor probleme care

au apttt ln demlarea procesului de lnvtttttmant.

Conducerea priinttrici pune accent pe dialogul perl■ anent cu

Cetttenii comunei, comunicarea cu cet4en五  flind susiinua si prin

audienlele Zilnice acordate。

Arn convingerea cユ  toate aceste proiec歓ち care se lnscriu in

strategla de dezvoltare a Comunei Tlmava,vor fmbun激 職i conSiderabil

calitatea viet五 10Cuitorilor comunei si vom depune toate eforturile

necesare pentru implementarea de proiccte noi care sユ rttspundi nevOilor

cetユtenilor.


