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Capitolul I. Informare privind situația economico-socială a 

Comunei Bârghiș 

 

 

Domnilor consilieri: 

 

 În conformitate cu prevederile art. 155, alin.(3), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, socială și de mediu a 

comunei Bârghiș, raport ce pune la dispoziția dumneavoastră și a cetățenilor date concrete 

despre activitatea desfășurată de executivul primăriei, modul cum au fost cheltuiți banii publici, 

duse la îndeplinire obiectivele propuse în anul anterior precum și rezolvarea problemelor 

comunității.  

 Pentru o radiografie a activității complexe din cadrul primăriei Comunei Bârghiș prezint 

în continuare activitatea pe compartimente și birouri în anul 2020. 

Comuna Bârghiș este alcătuită din șase sate componente, astfel: 

- Satul Bârghiș 

- Satul Apoș 

- Satul Pelișor 

- Satul Zlagna 

- Satul Ighișu-Vechi 

- Satul Vecerd 

Consiliul Local al Comunei Bârghiș este compus din 11 consilieri, astfel: 

4 consilieri – reprezentând formațiunea politică PNL 

3 consilier - reprezentând formațiunea politică USR 

2 consilieri - reprezentând formațiunea politică PSD 



1 consilier - reprezentând formațiunea politică PMP 

1 consilier - reprezentând formațiunea politică UDMR 

 

 

Consiliul Local Bârghiș  a adoptat un număr de 44  Hotărâri, acestea fiind la inițiativa 

primarului comunei Bârghiș, iar un proiect la  inițiativa consilierilor locali ai partidului USR. 

Consider că, Consiliul Local a avut o activitate intensă, având în permanență în centrul 

atenției interesele și preocupările comunității locale. 

Apreciem faptul că în anul 2020 toți consilierii locali propuși pentru „președinte de 

ședință”, și-au îndeplinit această atribuției, fără a ne întâlni cu un refuz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul II. Raportul de activitate al Primarului Comunei Bârghiș 

COMPARTIMENT SECRETAR GENERAL U.A.T. 

RAPORT DE ACTIVITATE  
Aferent anului 2020 

 
Subsemnata Păun Livia, având funcția de secretar general U.A.T. Bârghiș, în cadrul 

primariei Comunei Bârghiș, în anul 2020 am întreprins următoarele activități: 

- Redactarea unui număr de 90 Dispoziții primar; 

- Avizat de legalitate  un număr de 156 Dispoziții primar; 

- Redactarea referatelor de specialitate care au stat la baza emiterii Dispozițiilor atunci când a 

fost cazul; 

- Transmis Dispozițiile la Instituția Prefectului jud. Sibiu - Serviciul Controlul Legalității 

actelor și Contencios Administrativ; 

- Redactat un număr de 43 Proiecte de Hotărâri; 

- Contrasemnat de legalitate un număr de 44 Hotărâri; 

- Transmis H.C.L. la Instituția Prefectului jud. Sibiu - Serviciul Controlul Legalității actelor și 

Contencios Administrativ; 

- Redactarea referatelor de aprobare ale unui de 43 Proiecte de hotărâri iar unde a fost cazul 

redactarea rapoartelor de specialitate; 

- Înregistrarea Dispozițiilor, H.C.L. și a materialelor aferente în registre speciale; 

- Asigurarea pregătirii materialelor aferente convocării ședințelor Consiliului Local Bârghiș; 

- Multiplicarea dosarelor de ședință pentru fiecare consilier local; 

- Redactarea Notelor, P-V de afisare a Notelor, Minutelor, PV de afișare a Minutelor, 

redactarea PV de ședintă a Consiliului Local; 

- Asigurarea afișării P.H.L., Notelor, Minutelor, H.C.L.; P-V; publicațiilor de căsătorie; 

publicațiilor de vânzare imobiliară; diverse adrese, în locul special amenajat în acest sens din 

cadrul primăriei; 

- Redactarea foilor de prezență pentru consilieri locali; 

- Redactarea avizelor de specialitate ale Comisiilor de specialitate din cadrul C.L.; 

- Participarea la toate ședințele Consiliului Local Bârghiș; 

- Rezolvarea corespondenței primite în lucru; 

- Primirea și împărțirea corepondenței către compartimentele aferente; 

- Redactarea tuturor documentelor solicitate de către primarul comunei; 

- Colaborat și întocmit documente conform celor solicitate de Audit ACOR Sibiu; 

- Primirea, înregistrarea, convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, ori de câte ori au 

fost primite cereri în acest sens; pregătirea și transmiterea dosarelor la G.F. Brașov; 

-  Redactarea întâmpinărilor, răspunsurilor solicitate de către instanțele de judecată, înaintarea 

acestora instanțelor; colaborarea cu dl. Avocat pentru procesele aflate pe rol în care instituția 

este parte; 

- Redactarea foilor colective de prezență; 

- Întocmirea referatelor de necesitate atât cele specifice secretarului general cât și cele 

solicitate de către primarul comunei; 

- Redactat răspunsuri conform măsurilor  menționate în Deciziile emise de Camera de Conturi 

Sibiu; 



- Primirea, înregisrarea, transmiterea D.A. și D.A. la A.N.I. București; asigurarea afișării 

acestora pe site-ul instuției; 

- Asigurarea îndrumării primarului comunei și a consilierilor locali ori de câte ori a fost cazul; 

- Asigurarea materialelor necesare și convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Bârghiș; 

- Asigurarea afișării pe site-ul instituției precum și în satele aparținătoare comunei a 

H.C.J.P.S.U. Sibiu și cele ale C.N.P.S.U.; 

- Redactarea măsurilor aferente contextului actual de pandemie și asigurarea afișării acestora 

pe site-ul instituției; în satele aparținătoare comunei precum și la locul de joacă din localitatea 

Bârghiș; 

- Deplasări în satele aparținătoare comunei împreună cu primarul comunei și cu referentul cu 

atribuții în asistența socială în scopul verificării, afișării și aducerii la cunoștință publică a 

recomandărilor emise de C.J.S.U. Sibiu și C.N.P.S.U; 

- Deplasarea în localitatea Bârghiș împreună cu primarul comunei și referentul cu atribuții în 

asistența socială în scopul informării persoanelor de 70 și peste 70 de ani care nu au 

aparținători sau alte persoane care să le ajute precum și la persoanele la care s-a considerat 

că nu se pot descurca singure în scopul explicării importanței faptului de a sta în case și a 

intra cât mai puțin posibil în contact cu alte persoane, de asemenea ne-am oferit 

disponibilitatea de a le face cumpărăturile o dată pe săptămână și de a le ridica medicamentele 

precum și acordarea oricărui ajutor în caz de urgență; 

- Asigurarea permanenție atât telefonic cât și prin intermediul corespondenței electronice în 

scopul întocmirii situațiilor solicitate de la instituțiile statului (I.S.U.; D.S.P.; Instituția 

Prefectului jud. Sibiu; Postul de Poliție Bârghiș; Secția 3 de Poliție Agnita) în timpul stării 

de urgență și de alertă; 

- Atribuții conform prevederilor Dispoziției primarului nr. 76 din 28.07.2020 privind 

constituirea Comisiei Comunale Bârghiș pentru recensământul general Agricol din România 

runda 2020; 

- Atribuții conform prevederilor Dispoziției 79/08.08.2020 privind stabilirea personalului 

tehnic auxiliar care va sprijini activitatea Biroului Electoral al Circumscriptiei nr. 19, comuna 

Barghis, jud. Sibiu, pe perioada functionarii acestuia, în calitate de a asigura secretariatul 

tehnic; 

- Diverse atribuții date de lege în sarcina secretarului general al U.A.T. precum și în sarcina 

primarului comunei în ceea ce privește desfășurarea alegerilor autorităţilor administraţiei 

publice locale din anul 2020; 

- Diverse atribuții date de lege în sarcina secretarului general al U.A.T. precum și în sarcina 

primarului comunei în ceea ce privește desfășurarea alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020; 

- Deplasarea, împreună cu dl. Borfină Petru, în satele aparținătoare comunei, pentru a verifica 

situația locurilor special amenajate pentru afișazul electoral, ori de câte ori a fost cazul; 

- Deplasarea împreună cu primarul comunei, în satele aparținătoare comunei pentru a verifica 

dacă încăperile destinate secțiilor de votare îndeplinesc condițiile prevăzute în lege;  

- Întocmirea a 3 dosare de Transcrieri certificate Naștere; întocmirea actelor în dublu exemplar, 

certificatelor, comunicarea mențiunilor, extraselor de uz oficial și a buletinelor statistice 

aferente, atribuirea de C.N.P.-uri; 



- Întocmirea a 9 dosare de căsătorii, întocmirea actelor în dublu exemplar, certificatelor, 

comunicarea mențiunilor, publicațiilor de casătorie, extraselor de uz ofical și a buletinelor 

statistice aferente; 

- Întocmirea a 42 acte de deces în dublu exemplar, întocmirea a 42 certificate de deces, 

comunicarea mențiunilor, a buletinelor statistice, actelor de identitate aferente acestora; 

- Radierea din Registrul Electoral a unui număr de 42 persoane, în termenul prevăzut de lege; 

- Întocmirea dosarului pentru modificarea CNP-ului din actele de deces; 

- Întocmirea dosarului operare mențiune pe act naștere;  

- Eliberarea unui număr de 14 certificate de naștere; 

- Eliberarea unui număr de 13 certificate de căsătorie; 

- Eliberarea unui număr de 49 certificate de deces; 

- Operarea și transmiterea a unui număr de 217 mențiuni pe actele de stare civilă;  

- Procedarea la verificări prin intermediul telefonului a conținutului actelor de stare civilă, cu 

alți ofițeri de stare civilă, din România; 

- Întocmirea și transmiterea Situațiilor de stare civila în fiecare lună, către D.J.E.P. Sibiu; 

- Deplasarea în timpul zilelor libere (dispuse legal) sau în timpul concediului de odihnă, la 

sediul instituției ori de câte ori a fost necesar, pe linie de stare civilă; 

 

 

Păun Livia 

Secretar general  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 

 

În anul 2020 au fost înregistrate date în registrul agricol pentru un număr de: 

• 814 poiții pentru gospodării ale populației cu domiciliul în comuna Bârghiș; 

• 380 poziții pentru gospodării cu domiciliul în alte localități; 

• 31 poziții pentru gospodării ale entităților cu personalitate juridică; 

Au fost înregistrate un număr de 299 cap. bovine,10 752 cap. ovine, 669 cap.caprine, 100 

cap. cabaline, 1590 fam. albine. 

Au fost depuse un nr. de 156 oferte de vânare a terenurilor din extravilan cu o suprafață de 

31,08 ha. 

Au fost eliberate un nr. de 6 atestate de producător și carnete de comercializare a 

produselor din sectorul agricol. 

Au fost eliberate persoanelor fiice sau juridice un nr. de 890 documente înregistrate în 

registrul de intrare-ieșire  

Înregistrări /radieri tractoare, remorci, mopede – 39. 

Au fost întocmite procese-verbale de punere în posesie pe baza Legilor nr. 18/1991, nr. 

1/2000 și nr. 247/2005. Au fost modificate Titluri de proprietate. Întocmirea documentațiilor 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor contractelor având ca obiect Cadastru 

Sistematic. 

Colaborarea cu notarul public dl. Radu Vasile, Ofițerul Stării Civile al Orașului Agnita, 

S.P.C.L.E.P. Agnita, D.J.E.P. Sibiu, precum și cu Serviciul de Stare Civilă Sibiu pentru 

rezolvarea problemelor apărute. 

Deplasare la Consiliul Județean și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu 

pentru participarea la ședințe precum și la instruire. 

 

 

 

INSPECTOR PRINCIPAL 

ȘERBAN SANDA 

 

 

 



COMPARTIMENT CADASTRU  

 

 

 
    În urma solicitării privind activitatea pe anul 2021vă prezint următoarele : 

- au fost întocmite un nr.de 13 procese verbale de punere în posesie la Legea 18/1991,Legea 

1/200,Legea 247/2005  

- au fost eliberate un număr de 8 adrese către Judecătorie privind munca în folosul comunității 

și procesul cu Florescu 

- au fost eliberate un nr. de 25 adrese către Ocpi, Direcția Agricolă, Prefectură  

- au fost scoase 36 CF pentru diferite locații pe UAT Bârghiș 

- s-au trimis 145 adrese pentru cadastru sistematic 

- s-au pregătit încă 11 sectoare pentru cadastru sistematic 

- au fost făcut copii după hârțile extravilan la 20 persoane  

- au fost date numere topo vechi pentru eliberare extrase cf 

- întocmit tabele pe tarla si parcele pe UAT Bârghiș în vederea punerii în posesie 

 

INSPECTOR  I  A 

VASS AURELIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIMENT FINANCIAR  
 

 

 

                 Subsemnata Moldovan Veronica, angajata in cadrul Primăriei Bârghiș, a 

compartimentului de contabilitate, in funcția de inspector principal. 

Prin prezenta va aduc la cunoștința situația economico-financiară a U.A.T. Bârghiș 

aferenta anului 2020, in urma închiderii exercițiului financiar si a situațiilor depuse si 

verificate de către  A.J.F.P Sibiu va aduc la cunoștință următoarele: 

 

La Primaria Bârghiș contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în 

cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate 

conform Legi bugetului de stat 5/ 2020 cu normele metodologice, Legii contabilității 

nr.82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr.61/2001, Ordin 1917/2005, 

Ordin 1792/2002, art.7 din OUG 37/2008, Ordin 79/2010, Ordin 2414/2010, Ordin 

59/2011, Ordin 1865/2011, Ordin 24/09.01.2012, Ordin 479/2012 cat si a OMFP 

1998/09.04.2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si 

depunerea situațiilor financiare trimestriale si a unor raportări lunare in anul 2020. Acesta 

asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, 

informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare și întocmește contul anual de execuție a 

bugetului comunei.  

       Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și 

Cartea Mare. 

  FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 

     Primaria Bârghiș și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații 

financiare anuale care se compun din: 

• Bilanț 

• Contul de rezultat patrimonial 

• Situația fluxurilor de trezorerie  

• Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor 

• Conturile de execuție bugetară  

• Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative. 

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației 

patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, 

precum si a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constitute un tot 

unitar. 

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modele aprobate prin ordinul 

3647/2008 al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, 

componenta şi modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura 

indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare 

elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii. 

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de 

conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să 

îndeplinească această funcție. 



Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, 

prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă 

că:   

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței 

financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări 

exprese în acest sens.   

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonata, mai precis Școala 

Gimnaziala Birghis, la Primaria Bârghiș, la termenele stabilite de acesta și vor avea 

înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. 

Situațiile financiare centralizate se depun la A.J.F.P. Sibiu de către conducătorii 

compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză 

și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura 

si conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.  

Bilanțul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de 

activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte 

situații prevăzute de lege. 

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice 

la31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2020, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea 

cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, 

întocmite potrivit legii. 

Contul de rezultat patrimonial                                    

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și 

cheltuielilor din cursul exercițiului curent, iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) 

este un rezultat economic care reprezintă performanta financiară a instituției. 

 

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate 

în trei categorii:  

– fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);  

– fluxuri provenite din activități de investiții;  

– fluxuri provenite din activități de finanțare.  

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. 

Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare 

reprezintă trezoreria netă.  

   Numerarul existent la data de 31.12.2020 la trezorerie si bănci  este de 0  lei  

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a 

bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor 

legale prin hotărârea consiliului  local. 

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează 

numai veniturile încasate in anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii 

precedenți). 

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct 

pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor 



speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., 

la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.  

 

       Pentru o scurta prezentare a situațiilor de închidere in ceea ce va privește, 

încasări , plăti si excedent va pun la dispoziție:  

• contul de execuție total venituri unde sunt prezentate drepturile constatate , 

încasările realizate si drepturile constatate de încasat  

Drepturile constatate de încasat 5.451.415 lei – Încasări realizate 3.939.163 

lei -Stingeri pe alte cai 64.942 lei = Drepturi constatate de incasat1.447.310 

lei 

• Contul de  execuție cheltuieli (plăti efectuate)=  3.615.934 lei 

• Situația activelor si datoriilor aferente anului 2020 din care rezulta un 

excedent total in valoare de 5.002.688 lei. 
 

Întocmit: 

 

 

 

 

INSPECTOR PRINCIPAL 

MOLDOVAN VERONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
                        

    Asistenta sociala este un ansamblu de instituții, programe, masuri, activități 

profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, 

comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care din cauza 

unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au 

posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent 

de viată. 

    Obiectivul principal al asistentei sociale este de a veni in ajutorul persoanelor aflați 

in dificultate pentru ca aceștia sa obțină condițiile necesare unei vieți decente. Acest 

ansamblu de masuri urmărește sa dezvolte in rândul segmentelor de persoane 

defavorizate propriile capacități si competente pentru o mai pronunțată 

funcționare sociala. Asistentul social, protectorul si militantul acestei cauze 

demne, trebuie sa aiba in vedere interactiunea constanta dintre doi 

factori: individul si mediul lui de viata socio-economic, politic, cultural, 

familial, moral, etc, avand cunostinte despre dezvoltarea lui umana, despre 

personalitatea lui, cat si despre contextul socio-cultural si moral in care traieste. 

 categoriile de beneficiari: 

• Familiile sarace si minorilor delincventi 

• Cuplurile dezorganizate 

• Somerii si tinerii neintegrati 

• Persoanele dependente de alcool si droguri 

• Persoanele cu deficiente de sanatate 

• Copiii care traiesc intr-un mediu familial social advers 

• Copiii abandonati, vagabonzi si copiii institutionalizati 

• Persoanele batrane neajutorate 

• Persoanele care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale, 

persecutiilor si discriminarilor de orice tip 

• Persoanele infectate cu HIV si alte boli. 

 

 

 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/25/Cele-mai-de-pret-resurse-umane:-Tinerii.html
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice/varsta_Copii/persoane_institutionalizate


Rolul asistentei sociale 

Este deosebit de important sa intelegem rolul asistentei sociale si ce anume ofera 

ea. Asistenta sociala ofera celor in nevoie posibilitati de cunoastere si de acces la 

serviciile specializate de protectie sociala, ii orienteaza catre intelegerea si 

utilizarea cadrului legislativ de protectie sociala, mobilizeaza 

comunitatea, persoanele si grupurile in dificultate de a influenta activ politicile 

sociale. Asistenta sociala furnizeaza celor in nevoie ajutor financiar, material, 

moral, psihoterapie si consiliere. In cadrul programelor de asistenta sociala se inscriu si 

activitatile de prevenire a unor situatii de viata dezechilibrate, stresante sub aspect 

economic, cultural, psihologic sau moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi de 

multe ori mai putin costisitoare decat terapia propriu-zisa. 

Functiile asistentei sociale in societatea contemporana 

Este de admirat cum se comporta asistenta sociala in societatea contemporana. 

Astazi, asistenta sociala se orienteaza spre realizarea urmatoarelor functii: 

• Identificarea si inregistrarea segmentului populatiei ce constituie obiectul 

activitatilor de asistenta sociala 

• Diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile 

sau grupurile cu risc sporit se pot confrunta intr-o anumita perioada de 

timp, si in anumite conditii sociale, economice si culturale 

• Dezvoltarea unui sistem coerent de programe, masuri, activitati 

profesionalizate de suport si protectie a acestora 

• Elaborarea propriilor programe de catre cei aflati in situatii de risc 

• Identificarea variatelor surse de finantare a programelor de sprijin 

• Stabilirea drepturilor si modalitatilor concrete de acces la serviciile 

specializate de asistenta sociala prin cunoasterea cadrului legislativ – 

institutional 

• Suport prin consiliere, terapie individuala sau de grup, in vederea refacerii 

capacitatilor de integrare benefica in societate 

• Promovarea unor strategii de preintampinare a situatiilor defavorizate 

• Dezvoltarea unui program de cercetari stiintifice la nivel national si local 

privind dimensiunea problemelor celor aflati in situatii speciale 

Asistenta sociala abordeaza probleme comunitati si la diferite niveluri.  

1. Individual (asistenta economica, psihologica, morala pentru persoanele in 

nevoie, cum sunt somerii, cei dependenti de droguri, alcool, cei cu probleme 

de integrare in comunitate, victime ale diferitelor abuzuri) 

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/266/700-de-copii-si-tineri-sunt-beneficiarii-unui-nou-centru-multifunct.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/42/Bunastarea-sociala-azi.html
http://www.imparte.ro/Statistici/29/Cheltuielile-in-asistenta-sociala.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/352/SOMARO-primul-magazin-social-pentru-familii-cu-venituri-sub-500-lei.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/28/Servicii-de-ingrijire.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/261/Cantinele-sociale-primesc-alimente-de-la-Fisc.html


2. Interpersonal si de grup (terapii de familie, ale cuplului, ale grupurilor 

marginalizate) 

3. Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice, de grup, mobilizarea eforturilor 

individuale si colective intru solutionarea lor normala) 

Prin ansamblul de metode, tehnici de interventie, strategii de actiune, programe si 

masuri specializate, asistenta sociala ofera un sprijin direct, eficient pentru acele 

persoane si grupuri care din anumite motive nu pot dispune de venituri, de resurse 

economice si bunuri suficiente, de ingrijirea medicala, de pensie sociala, de suport 

fizic sau moral etc., sau acestea nu sunt in raport cu necesitatile lor vitale. Sprijinul 

acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit 

si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi 

realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti. Sprijinul financiar sau 

bunurile materiale destinate asistentei sociale provin fie de la bugetul de stat 

(fonduri speciale pentru asistenta sociala), fie din contributiile voluntare 

individuale sau comunitare si se repartizeaza destinatarilor, aflati in nevoie, in 

functie de necesitatile lor stringente. 

In continuare, asistenta sociala poate fi privita din mai multe perspective: 

• Ca profesie cu un statut propriu, obiective si caracteristici distincte 

• Ca sistem de informare si educare a specialistilor 

• Ca sistem institutional – administrativ, amintind sfera serviciilor, 

activitatilor practice desfasurate in vederea solutionarii cazurilor. 

 

Prestatiile sociale sunt o forma de sprijin financiar care raspunde unei game largi 

de nevoi sociale si acopera atat drepturi universale (de exemplu, alocatia de stat 

pentru copii), cat si prestatii care se adreseaza doar persoanelor sau familiilor aflate 

intr-o situatie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta. 

Sistemul prestatiilor sociale din Romania cuprinde: alocatii familiale, ajutoare 

sociale, indemnizatii si facilitati. 

• Alocatiile familiale sprijina familia in vederea educatiei si intretinerii 

copiilor. 

• Ajutoarele sociale se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si 

ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de 

viata. 

• Indemnizatiile au ca rol favorizarea incluziunii sociale si asigurarea unei 

vieti autonome, iar indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda 

persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma 

unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, 

recunoscute prin lege. 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/162/Ajutoare-alimentare-de-la-Uniunea-Europeana.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/161/Subventii-pentru-caldura-si-in-2010.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/345/Modele-de-politici-sociale-si-antreprenoriat-social-un-eveniment-a.html


Principalele criterii pe baza carora se acorda prestatiile sociale sunt urmatoarele: 

• a) evaluarea contextului familial; 

• b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; 

• c) conditiile de locuire; 

• d) starea de sanatate si gradul de dependenta. 

Statul acorda prestatiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale sau 

locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Atentie! Lista prestatiilor poate suferi modificari in urma schimbarii cadrului 

legislativ. 

• Lista intrebari frecvente -  

Ce sunt prestatiile sociale? 

Prestatiile sociale sunt masuri noncontributive de redistributie financiara destinate 

persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de 

lege. (din Legea nr. 292/2011) 

Ce sunt ajutoarele sociale? 

Ajutoarele sociale sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor sau familiilor 

aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor 

minime de viata, evaluate prin ancheta sociala, precum si prin alte instrumente 

specifice. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala) 

Ce sunt alocatiile familiale? 

Alocatiile familiale sunt prestatiile sociale care se acorda familiilor si au in vedere 

nasterea, educatia si intretinerea copiilor. (conform art. 17, alin. (2) din  Legea nr. 

292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala) 

Ce sunt indemnizatiile si facilitatile? 

Indemnizatiile si facilitatile sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor 

pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome. (din Legea 

nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala) 

Ce sunt indemnizatiile cu caracter reparatoriu? 

Indemnizatiile cu caracter reparatoriu sunt acele indemnizatii care se acorda 

persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor 

evenimente sociopolitice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunoscute 

prin lege. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala) 

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/legea_nr_47_2006.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf


Ce este domiciliul si ce este resedinta? 

Domiciliul unei persoane este acolo unde ea isi are locuinta permanenta sau 

principala, iar resedinta unei persoane este locul de sedere temporara. 

Ce intelegem prin "familie"? 

Familia este: 

• (1) reprezentata de sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, si 

rudele si/sau afinii pana la gradul IV inclusiv, care au domiciliul ori resedinta 

comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna. 

• (2) Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati 

in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii: 

o a) este necasatorita; 

o b) este vaduva; 

o c) este divortata; 

o d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/ disparuta prin 

hotarare judecatoreasca; 

o e) nu a implinit varsta de 18 ani, dar are capacitate deplina de 

exercitiu. 

• (3) In sensul pct. 1. se asimileaza termenului familie barbatul si femeia 

necasatoriti, cu copiii lor si/ sau ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si 

gospodaresc impreuna. 

• (4) Se considera familie si persoanele fara domiciliu care se afla in una din 

situatiile mentionate la pct. 1 - 3. 

Ce intelegem prin "copil"? 

Copilul este persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit 

capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii. (conform art. 4 lit. a) din Legea 

272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) 

Ce inseamna capacitate deplina de exercitiu? 

Capacitatea deplina de exercitiu este capacitatea de a-si exercita drepturile si de 

a-si asuma obligatii, a persoanei care a implinit varsta de 18 ani sau a persoanei 

care se casatoreste inainte de aceasta varsta. 

Ce inseamna persoana singura? 



Persoana singura este persoana cu sau fara domiciliu, care are capacitate de 

exercitiu deplina, locuieste si se gospodareste singura. (Dupa definitia din 

reglementarile privind venitul minim garantat) 

Ce inseamna persoana cu handicap? 

Persoana cu handicap este, acea persoana careia, datorita unor afectiuni fizice, 

mentale sau senzoriale, ii lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati 

cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si 

incluziunii sociale. (Conform art. 2, alin. (1) din Legea 448 din 2006 privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

Ce intelegem prin persoane care gospodaresc impreuna? 

Persoanele care gospodaresc impreuna reprezinta grupul de persoane intre care 

nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de 

imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. 

Ce este dosarul unic? 

Dosarul unic reprezinta totalitatea informatiilor referitoare la membrii unei familii 

sau, dupa caz, la persoana singura, in baza carora se stabileste si se gestioneaza 

dreptul de a beneficia de prestatii sociale, conform legii. Dosarul unic se intocmeste 

pentru toate prestatiile solicitate sau de care beneficiaza persoana singura sau 

membrii unei familii sau ai unei gospodarii. 

Ce este reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului 

prestatiei sau al titularului platii? 

Reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului prestatiei 

sau al titularului platii este persoana imputernicita de drept sau prin mandat sa 

exercite drepturile si sa execute obligatiile persoanei care are calitatea de 

reprezentant de dosar, beneficiar al prestatiei, respectiv de titular al platii, in 

legatura cu prestatiile sociale din prezenta lege. 

Ce este reprezentantul de dosar? 

Reprezentantul de dosar este persoana cu capacitate deplina de exercitiu, 

desemnata de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, care depune cererea 

insotita de documentele justificative necesare si raspunde de dosarul unic in fata 

autoritatilor competente 

Ce este beneficiarul prestatiei? 

Beneficiarul prestatiei este persoana singura ori familia sau gospodaria care 

indeplineste conditiile legale pentru primirea unei prestatii sociale. 

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-448-2006.pdf


Ce este titularul platii? 

Titularul platii este beneficiarul prestatiei sociale sau o alta persoana fizica sau 

juridica, indreptatita conform legii la plata prestatiei sociale. 

Ce inseamna plata lunara unica? 

Plata lunara unica reprezinta plata ansamblului sumelor pentru prestatiile sociale 

cuvenite in baza unui dosar unic, catre unul sau mai multi titulari. 

Ce este ancheta sociala? 

Ancheta sociala este, o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de 

culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si 

economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, avand rol de 

diagnostic social. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta 

sociala) 

Ce insemna venitul net lunar? 

Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizeaza membrii familiei, 

persoanele care gospodaresc impreuna sau persoana singura, in bani sau in natura, 

inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, 

obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter 

permanent si alte creante legale. (Dupa art. 8, alin. 1) din Legea 416 din 2001 privind 

venitul minim garantat, la care s-au adaugat "in bani sau in natura" si "persoanele care 

gospodaresc impreuna") 

Ce intelegem prin persoana apta de munca? 

Persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

• a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare; 

• b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege; 

• c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care 

o fac apta pentru prestarea unei munci. 

 

 

 

 

 

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-292-2011.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-416-2001.pdf
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-416-2001.pdf


PRESTATII SI SERVICII ACORDATE DE COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA 

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BARGHIS IN 

ANUL -2020- 

 

 

- Doasare  Platii  ajutoare sociale medie 25/ luna ,total / 300 persoane/an, 

anchete sociale VMG- 56( plati bugetul de sta) incetatari-4 dosare, intrari 

dosare noi 6) platii incalzire prin dispozitia primarului pentru persoanele 

beneficiare de V..G. la incepitul sezonului rece adica luna septembrie  2020 

in suma de 6.380 din bugetul local. 

 

- Alocatii sustinere familii biparentale/ momoparentale 78/ anul 2020, 

anchete sociale 156 ( platii din bugetul de stat) 

- Dosare alocatii de stat copii nou nascuti- 29 dosare+ 17 anchete sociale ( 

motivul efectuarii ancehtei sociale lipsa domiciliu UAT Barghis, persoane 

necasatorite( platii efectuate din bugetul de stat). 

- Dosare  indemnizatii nastere copil pana la varsta de doi ani, 15 dosare ( 

persoane cu o vechime de minim 12 luni un ultimii doi ani, plati facute din 

bugetul de stat) 

- Dosare stimulent de insertie -7 ( platii efectuate din bugetul de stat) 

- Tischete sociale gradinita – 7 dosare depuse unul respins ( se acorda 

copiilor care freventeaza gradinitata fata absente nemotivate in cuantum de 

50 lei tichetul . ( plati facute din bugetul local) 

- Anchete sociale persoane adulte cu handicap- 36 pentru evaloare sau 

reevaloare grad handicap , comisia de specialitate din cadrul DGASPC 

Sibiu. 

- Anchete sociala copii cu C.E.S. ( solicitari doua la termen) 

- Anchete sociale efectuate evaloare copii aflalti in plasament familial sau 

plasament rezidential/ stat. 

- Internare in U.A.M.S. Agnita ( 3 perosane pentru care sa demarat si 

procesat documentatia pentru internare pe un termen de 6 luni avand nevoie 

de asistenta medico-sociala de specialitate . 

- PROGRAM FINATAT DE U.E. P.O.A.D -2019-2023, Produse de iginena 

trannsa I, total 289 beneficiari.  



- PROGRAM FINATAT DE U.E. P.O.A.D- Produse de iginena trannsa II, 

total 289 beneficiari.  

- PROGRAM FINATAT DE U.E. P.O.A.D Produse alimentare trannsa I, 

total 289 beneficiari. (beneficiarii finali ai acestui program fiind familile 

beneficare de venit minim garantat si familiile beneficiare de alocatii de 

sustinere.- mentionez ca surplusul de cutii sa livrat catre personaeme cu 

handicap cele mai defavirizate de pe raza U.A.T. 

- CARDURII ELECTRONICE O.U.G 133/2020, au fost procesate un 

numar 134 de copii eligibili in urma documentelor prezentate la dosar 

conform normelor metodologice si raportate Institutiei Prefectului Judet 

Sibiu ( dosare depuse de catre parintii/ reprezentantii legali ai acestoara , 2 

dosare au fost respinse neindeplinind criteriile de eligibilitate. 

- O.U.G. 115/2020- Continutul acesteia face referire la persoanele cu varsta 

de 75 ani si peste care sunt bebeficiare de pensia nimim sociala, in cuantum 

de  850 / lei/ luna, care conf. O.U.G. beneficiaza de o suma de 170 lei pe 

luna( acesti bani sunt virati pe card, am incheiat contract cu restauratul Dacia 

din or. Agnita pentru livrarea de masa calda pentru varsnici, singurul din 

zona autorizat pentru punerea in aplicatie a proiectului pe fonduri europene. 

- AJUTOARE INCALZIRE (RESTUL POPULATIEI ALTII DECAT 

CELE BENEFICIARE DE V.N.G.), au fost depuse un numar de 103 

dosare din care au fost eligibile un nr de 96 dosare ( restul aveau bunurii care 

au dus la exluderea acestui drept de sistenta sociala) sumele au fost platite 

conform legii din bugetul de stat la data de 18.12.2021, in cuantum de 23.625 

lei ( perioada de 5 luni)  

- DIVERSE EX. Raportari trimestriale, monitorizari, raspunsuri adrese cu 

continut social, indrumare si nu in ultimul rand consiliere atat scrisa, verbala 

s-au pe conturile de socializare atat cu beneficiarii de prestatii sociale cat si 

institutiile de drept, A.J.P.I.S-SIBIU, D.G.A.S.P.C- SIBIU, Prefectura, 

Sibiu, A.J.O.F.M.SIBIU, ,A.J.O.F.M., punt de lucru or. Agnita, 

A.N.A.F.Agnita, centrul de ingrijire batranai Cornelia & Bobu- Ighisu-

Vechi, Consiliul judetean Sibiu, Postul de politie Barghis ( audieri minori), 

In mare parte in anul 2020 din cauza pandemiei am trecut pe online cu 

institutiile mai sus metionate prin raportariile lunare si situatuatiile solicitate. 

- Starea de urgena si starea de alerta- in perioada starii de urgenta volumul 

de muca a fost mult mai intens datorita unui program implemetate la nivelul 

U.A.T.Barghis, pentru ajutorarea persoanelor varsnice singure si cu 

probleme de sanitate. In acest program au fost cuprinse un numar de 19 



persoane din comuna Barghis care saptamanal am efecuat cumparaturi de 

stricta necestitate , am solicitat retetele medicale de la medicul de familie si 

medicamentele de la farmacie pentru acestia pe baza unei liste solicitate in 

zilele de luni si vineri a fiecarei saptamani ( cumparaturile si medicamentatia 

au fost facute pe banii beneficiariilor si li sa  prezentat bonul de casa)  

- ASISTENTA SOCIALA -in aceasta perioada a lucrat la parametrii maximi 

din toate domeniile de Asistenta sociala  fiind nevoie de mai multa consiliere 

/ suport atat financiar cat si emotional cu o atentie sporita si cu teama  am 

rusit sa-mi ating obietivele propuse. Mai mult am avut multumirii din partea 

institutiilor superioare cat si a multor beneficiarii carora le-am putut fi de 

folos si aces fapt i-mi da putere incredere si satisfactie in munca depusa.  
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ASISTENT SOCIAL PLEȘCA GHEORGHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ (SVSU) 
    

 

 

             Având în vedere prevederile art.13,lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendIilor, OMAI nr.160/2007privind prevenirea situațiilor de urgență și OMAI 

nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, vă prezentăm 

mai jos activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență pe anul 2020. 

Activitatea S.V.S.U. Bârghiș se desfășoară în condiții specifice, având în vedere natura fiecărei 

situații de urgență sau eveniment apărut, cu toate mijloacele de intervenție din dotarea S.V.S.U, 

cât și cu alte forțe cerute în sprijin, în funcție de situația de urgență sau eveniment apărut. 

Componența de bază a activității S.V.S.U.este prevenirea populației, care constă în: 

- Controale la gospodăriile populației,la principalele instituții din subordinea Consiliului 

Local,Lăcașe de Cult,precum și la alți agenți economici de pe teritoriul comunei 

- Distribuirea de pliante cu rol de informare a populației și agenților economici cu privire la 

principalele activități de prevenire și stingere a incendiilor 

- Sensibilizarea și pregătirea cetățenilor pentru apărarea împotriva incendiilor 

- Urmărirea în teritoriu a tuturor evenimentelor meteorologice și hidrologice,alucrărilor de 

igenizare a terenurilor agricole și alte activități care au menirea să ducă la reducerea numărului 

de incendii și implicit a cheltuielilor și pagubelor materiale pe raza administrativ teritorială a 

comunei Bârghiș. 

- Pregătirea de specialitate a membrilor S.V.S.U. Bârghiș se desfășoară pe baza Planului de 

Pregătire anuală, conform Ordinului Prefectului și avizul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Sibiu. 

În anul 2020 s-au înaintat spre avizare următoarele planuri: 

- Planul de pregătire pentru anul 2020 

- Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor 2020 

- Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii 

- Aviz de Înființare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența 

- Aviz pentru sectorul de competență al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

- Aviz de încadrare pentru funcția de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență 

- Plan de colaborare instituțională Primărie – Poliție, Primărie - Școala Gimnazială 

- Fișa Localității pentru anul 2020 



Încadrarea și dotarea S.V.S.U. Bârghiș pentru anul 2020 

 - Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență 

 - 30 pompieri voluntari cu contract de voluntariat(din care 18 cu asigurare) 

 - Autoutilitara Dacia Dokker 

 - Buldoexcavator 

 - Tractor cu remorcă 

 - Motopompe 6 buc 

 - Motofierăstrău 

 - Echipament de prootecție ,materiale și accesorii necesare pentru intervenție 

Activitatea  de pregătire și intervenție a S.V.S.U.Bârghiș în anul 2020 a constat în următoarele 

 - Dezăpeziri pe DC 32-33 

 - Incendii vegetație,Benești,Pelișor,Pelișor,Țopa,Vecerd,Zelma,Chinăslău,Zelma 

,Zelma,Raț,Raț,Zlagna,Pelișor,Vecerd. 

- Incendiu pădure Raț 

- incendiu pădure Benești 

- incendiu pădure Metiș 

- participarea la un exercițiu de evacuare la Căminul de Bătrâni -Ighișu Vechi 

- participarea la mai multe intervenții împreună cu Pompierii Militari de la secția de Pompieri 

Agnita. 

- și alte activități specifice 

Protecție Civilă 

- menținerea  în stare de operativitate a sistemului de înștințare – alarmare ,punctelor de comandă 

,adăposturilor,mijloacelor tehnice precum și a formațiunilor de protecție civilă 

- realizarea posibilităților de trecere în scurt timp la îndeplinirea unor misiuni de 

înștințare,alarmare și de protecție a populației și bunurilor materiale 

- protecția muncii simestrial 

Evidența militară 

 - participarea la ședințe informale 

 - întocmirea diferitelor documente cerute de Prefectura Sibiu(Birou Evidență Militară) 

Dispoziții primite: 

- Dispoziția nr.42/18.02.2020 privind constituirea unității locale de sprijin Bârghiș pentru 

organizarea activității sanitar veterinară-veterinare și pentru siguranța alimentelor 



- Dispoziția nr.78/30.072020 privind desemnarea persoanelor care vor ține evidența celor aflați 

în carantinare sau izolare la nivelul comunei Bârghiș 

- Dispoziția nr.148/29.12.2020 -privind constituirea ,,Nucleului Local de Coordonare a 

vaccinării”care va sprijini activitatea de vaccinare pe plan local. 

- Dispoziția nr.80/08.2020 privind desemnarea persoanei cu atribuții conform Legii nr.132/1010 

privind colectarea selectiva a deșeurilor în instituțile publice. 

Pe lângă activitățile menționate mai sus , S.V.S.U.Bârghiș prin intermediul șefului serviciului și 

inspectorului de protecție civilă, permanență în cazul avertizărilor trimise de INMH Sibiu ,ISU 

Sibiu,Consiliul Județean Sibiu și Instituția Prefectului Județului Sibiu. 

Totodatăs-a dat curs tuturor solicitărilorinstituților mai sus amintite din punct de vedere al 

documentelor și actelor solicitate. 

 Întocmit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT   ȘEF  S.V.S.U. 

BURFINĂ PETRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

 
 

Impozitul exprima contribuția baneasca obligatorie a persoanelor fizice si 

juridice stabilita prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil si 

fara echivalenta directa si imediata, in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prin 

urmare, rolul principal al impozitului se manifesta in plan financiar, el reprezentând 

mijlocul principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor publice. Din aceasta definiție, rezulta trasaturile principale 

ale impozitului, si anume: 

In primul rând, impozitul reflecta contribuția obligatorie in forma baneasca a 

persoanelor fizice si juridice la bugetul de stat si bugetele locale. Caracterul 

obligatoriu al impozitului exprima faptul ca, plata acestuia către stat este impusa 

tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează venit dintr-o anumita sursa 

sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. 

Dreptul de a institui impozite revine organelor puterii centrale si locale. 

Impozitele se individualizează prin obligativitatea așezata la baza stabilirii si 

virării lor la buget. 

Impozitele contribuie la finanțarea cheltuielilor publice reflectate in bugetul de 

stat sau bugetele locale. 

Legislație specifica 

Legea 227/2015 , actualizata privind Codul Fiscal 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

HG 1/2016 - pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal , actualizata cu modificările si completările 

ulterioare 

Biroul de Impozite si Taxe Locale al U.A.T BARGHIS , asigura colectarea 

impozitelor si taxelor locale , constatarea si verificarea masei impozabile , 

impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice , urmărirea si 

executarea silita a creanțelor bugetare . Biroul de Impozite si Taxe Locale este un 

birou unic si compex implicat in activitatea de lucru cu publicul. Aceasta activitate 

se desfasoara astfel : 

• Informarea contribuabililor si preluarea , verificarea declarațiilor si 

documentelor depuse de aceștia in vederea stabilirii impozitelor . 

• Analizarea , solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea 

scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice 

care se incadreaza in prevederile legislației in vigoare . 



• Eliberarea certificatelor fiscale - acestea se eliberează pe loc după caz , prin 

achitarea taxei in suma de 5 lei . 

• Efectuarea impunerilor si încetărilor de rol pentru bunurile impozabile 

deținute de către contribuabilii persoane fizice si juridice ; întocmirea 

răspunsurilor in conformitate cu legislația fiscala , in termen legal, la toate 

cererile depuse de către contribuabili/intitutii. 

• Pentru reglementarea situației fiscale a contribuabililor , acolo unde s-a 

constatat a fi necesar , s-au întocmit borderouri de debite si/sau scăderi . 

• Arhivarea dosarelor fiscale si a altor documente specifice compartimentului . 

• Comunicarea prin email sau telefon cu contribuabilii persoane fizice si 

juridice 

In anul 2020 , Biroul de Impozite si Taxe Locale a gestionat 1650 numere de 

înregistrare din TNT MANAGER , reprezentând corespondenta - 

documente specifice compartimentului soluționate (declaratii impunere PF si 

PJ , cereri, diverse). 

In evidentele fiscale sunt înregistrate 3860 roluri persoane fizce si persoane 

juridice . Trebuie remarcat faptul ca , activitatea de impunere a bunurilor 

impozabile este o activitate complexa si solicitanta ce implica informarea 

contribuabililor , ajutarea lor in completarea declarațiilor si preluarea 

documentelor depuse de aceștia la biroul de taxe si impozite , analizarea si 

efectuarea impunerilor si încetărilor de rol pentru bunurile impozabile deținute 

de către contribuabilii comunei Barghis si nu numai . Pentru creșterea calitatii 

serviciilor oferite cetățenilor si implicit crearea unei imagini favorabile 

instituției sunt reflectate prin : seriozitate , implicare in acordarea de informatii 

concrete , corecte si in conformitate cu prevederile legale . 

S-au înregistrat in anul 2020 un număr de 246 Autoturisme , 98 fiind 

înstrăinate , aceasta operațiune este foarte complexa si implica preluarea 

dosarului in vederea înmatriculării /instrainarii/radierii , sprijinerea 

contribuabililor in complectarea declaratilor de impunere , operarea in 

evidentele fiscale , comunicarea cu Serviciul de Înmatriculări Sibiu prin 

introducerea datelor de identificare a autoturismelor înstrăinate in baza 

Protocolului -cadru încheiat intre Comuna Barghis si Serviciul de 

înmatriculări Sibiu din data de 14.09.2018. La persoanele juridice s-au înscris 

un număr de 8 autoturisme dintre care 5 au fost înstrăinate . 

S-au operat un număr de 673 poziții înregistrate de terenuri PF dobândite 

conform contracte vanzare-cumparare - antecontracte - promisiuni care 

necesita timp , analiza , gândire in debitarea corecta a masei impozabile 

/contribuabil . S-au încetat un număr de621 poziții terminate - terenuri PF 

terminate . Terenuri PJ dobândite-27 poziții dobândite in perioada 01.01.2020 

-31.12.2020 si un număr de 30 poziții încetate . S-au operat un număr de 124 



contracte ( contracte de vanzare , certificate de moștenitor , act de partaj 

voluntar, altele) 

 

 

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost: 
Venituri proprii cu debit in anul 2020 

Denumirea Venitului 
Debit initial 

-lei 
Debit incasat - Lei 

Impozit clădiri persoane fizice 47.003,80 46.693,41 

Impozit clădiri persoane juridice 

5.098,14 6.734,95 

Impozit teren intravilan persoane fizice 

22.826,57 23.180,41 

Impozit teren intravilan persoane juridice 

510,90 275,80 

Impozit teren extravilan PF 158.232,87 139.370,87 

Impozit teren extravilan PJ 4.507,25 4.438,51 

Impozit autoturisme PF 80.931,60 64.206,89 

Impozit autoturisme PJ 7.907,90 8.141,61 

Impozit camione peste 12 tone 

PJ 

12.432,00 12.903,38 

Amenzi circulație 45.096,00 31.337,45 

Amenzi 64.525,00 14.743,60 

Taxa salubritate 92.716,96 83.307,59 

Venituri din chirii   

   

   

• Debite si incasari curente pentru anul 2020 (grad de colectare ) 

 

Cea mai mare ramasita provine din amenzi/amenzi de circulație in suma de 

264.723,48 lei , taxa de salubritate in suma 150.438, 40 lei , Impozit teren 

extravilan in suma de 185.645 ,75 lei. 

Datorita situație epidemiologice din anul 2020 in contextul creat de focarul 

COVID-19 au fost prorogate termenele pana la data de 30 iunie inclusiv prevăzute 

la art. 462 alin 1 , art 467 alin 1 , art. 472 alin 2 din Legea 227/2015 . 

Conform OUG 29 /2020 , OUG 99/2020 , OUG 181/2020 s-au suspendat masurile 

de executare silita prin poprire a creanțelor bugetare . Pana la inceperea stării de 

urgenta in contextul situației epidemiologice creata de virusul COVID-19 am 

recuperat suma de 2.124,50 lei conform dosar de executare 144/2019,870,001ei 

conform dosar executare 38/2020,580 lei conform dosar executare 108/2019 , 

dosar nr. 1645 suma de 1.787,14 lei . Am intocmit si verificat documentația a 30 

dosare amenzi transformate in munca in folosul comunității a contribuabililor 

declarati insolvabili, Înregistrate la Judecătoria Agnita in triplu exemplar ( somație 

, titlu executoriu , confirmare registru posta , proces-verbal amenda , adeverința de 



venit , HCL Barghis 4/2016 , proces-verbal de insolvabilitate , adresa înaintare 

Judecătoria Agnita ) . Acestea au fost transformate in 852 de ore care trebuie 

prestate de către contribuabili . Suma totala reprezentând amenzi transformata in 

munca in folosul comunității este de 13.946,64 lei. 

 

INSPECTOR ASISTENT 

MOGA CSILA ILDIKO 

  



TABEL EVIDENTA AMENZI TRANSFORMATE IN MUNCA IN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

Nr. 

crt. 
Nume/P renume CNP Domiciliu 

PV seria 

si nr. 

Nr. dosar inregistrat 

Judecătoria Agnita 

Hotarare transformare 

amenzi in munca in 

folosul comunității 

ORE 

1 Rafaila Daniel 1881113323713 

Zlagna nr.31 

PA nr. 0553813 669/174/2020 239/2020 60 

2 Lacatus Nicolae 1790813320011 

Ighisu Vechi 

nr. 192 

PSBX nr. 

021955/12.08.2015 

682/174/2020 243/2020 16 

3 Clopotar Elisabeta 2610120320791 

Ighisu Vechi 

nr. 193 

SB nr. 

050315/29.05.2014 

645/174/2020 236/2020 23 

4 Rafaila Ionuț 1930616323706 

Zlagna nr.31 

PA nr. 

0553819/12.01.2015 

654/174/2020 237/2020 82 

5 Carolea Nicolae 1771210320022 

Barghis nr. 137 

CPnr. 

6579396/11.06.2014 

644/174/2020 235/2020 13 

6 Grancea Anton 1820519323714 

Barghis nr. 103 

PA nr. 

1361990/04.04.2015 

675/174/2020 240/2020 75 

7 Grancea Maria 2910729323952 

Barghis nr. 140 

PA nr. 

0807349/07.08.2015 

665/174/2020 238/2020 6 

8 Grancea Anton 1820519323714 

Barghis nr. 103 

PA nr. 

2001552/03.04.2014 

677/174/2020 241/2020 38 

9 Stoica Gheorghe 

Iroftei 

1791229322251 Pelisor nr. 154 

PL nr. 5804/12.06.2018 - 

1001ei 

673/174/2020 286/2020 8 

10 Stoica Gheorghe 

Iroftei 

1791229322251 Pelisor nr. 154 PA nr. 

1458987/18.02.2014- 

200 lei 

671/174/2020 285/2020 14 

  



11 Zoltan Anton 1950118324808 

Ighisu 

Vechi nr. 190 

CP nr. 

7834535/29.01.2015 - 

195 lei 

663/174/2020 279/2020 15 

12 Ciurar Petru 1681127320017 Vecerd nr. 110 
CP nr. 

7411387/16.01.2015 

-195 lei 

662/174/2020 278/2020 15 

13 Macu Nicolae 1770729320011 Barghis nr. 230 
PSBX 

nr.069026/19.12.2017 

-1000 lei 

661/174/2020 277/2020 50 

14 Zlataru Ionuț 1930915324829 Apos nr. 8 
PA nr. 

2001554/04.07.2014- 

250 lei 

643/174/2020 268/2020 20 

15 Rafaila Daniel 1881113323713 Zlagna nr. 31 
CCS NR. 

0199218/27.10.2015- 

2000 lei 

670/174/2020 284/2020 50 

16 Grancea Anton 1820519323714 Barghis nr. 136 
J nr. 

0148570/26.02.2014- 

500 lei 

674/174/2020 287/2020 30 

17 Rafaila Cristi 1991014323709 Zlagna nr. 31 
CCS nr. 

0199219/27.10.2015- 

400 lei 

651/174/2020 273/2020 25 

18 Stoica Marian Eugen 1970417322710 Pelisor nr. 190 
PA NR. 

1458668/05.08.2014 - 

500 lei 

652/174/2020 274/2020 30 

19 
Zlatar Madalin 

Adrian 

1960426324823 

Pelisor nr. 252 

PSBX nr. 

078296/03.06.2016 

666/174/2020 281/2020 40 

20 Zlatar Madalin 

Adrian 

1960426324823 Pelisor nr. 252 
PSBX nr. 

053571/24.04.2016- 

630 lei 

668/174/2020 283/2020 35 

21 Zlatar Madalin 

Adrian 

1960426324823 Pelisor nr. 252 PSBX nr. 

000786/21.07.2016- 

500 lei 

667/174/2020 282/2020 30 

  



22 Carolea Nicolae 1771210320022 Barghis nr. 137 
CP nr. 

5678022/11.06.2014- 

170 lei 

660/174/2020 276/2020 10 

23 Clopotar Petru 1850110323728 

Ighisu Vechi 

nr. 193 

CP nr. 

4697668/07.03.2014- 

255 lei 

680/174/2020 290/2020 20 

24 Grancea Anton 1820519323714 Barghis nr. 103 
PA nr. 

2082932/26.02.2014 - 

200 lei 

676/174/2020 288/2020 14 

25 Clopotar Victor 1940117324794 

Ighisu Vechi 

nr. 153 

PA NR. 

0553818/12.01.2015- 

200 LEI 

678/174/2020 289/2020 15 

26 Rafaila Adrian 1950204323707 

Zlagna nr. 31 

PA NR. 

1988712/12.07.2015 

653/174/2020 275/2020 15 

27 Caldarar Nicolae 1850418323720 Barghis nr. 140 
PA nr. 

1986896/22.01.2016 - 

500 lei 

648/174/2020 270/2020 30 

28 Caldarar Nicolae 1850418323720 Barghis nr. 140 
Pa nr. 

0553812/10.09.2014- 

614,27 

646/174/2020 269/2020 40 

29 Zoltan Anton 19501183248080 

Ighisu Vechi 

nr. 190 

PSBX nr. 

021603/22.07.2016- 

250 lei 

664/174/2020 280/2020 20 

30 Căldărar Nicolae 1850418323720 

Barghis nr.140 

PSBX nr. 

001638/13.08.2015 

647/174/2020 324/2020 13 

31        

32        

33        

 

 



 

Subsemnata MOSZTOK IONELA MONICA, angajata a Primăriei comunei Birghis , 

avand funcția de referant CASIER, compartimentul taxe si impozite, prezint activitatea mea 

pentru ANUL 2020: 

-    Am efectuat încasări de impozite si taxe pt: CLĂDIRI PF in suma de 48930,40 LEI grad 

de colectare de 65,72 %; CLĂDIRI PJ suma de 7155,58 lei grad de colectare 16,92%; 

TERENURI INTRAVILAN PF in suma de 24496,63 lei grad de colectare 66,37 %; 

TERENURI INTRAVILAN PJ in suma de 291,57 lei, grad de colectare 23, 13 % ; 

IMPOZITUL TEREN EXTRAVILAN in suma de 186514,95 lei grad de colectare 

42,88%,TAXE JUDICIARE DE TIMBRU 6892,97 LEI, IMPOZITUL 

AUTOTURISME PF in suma de 67986,77 LEI grad de colectare 98,77 %,IMPOZIT 

AUTOTURISME PJ in suma de 18090,48 lei grad de colectare 98,77%; IMPOZITUL 

PE MIJLOACE LENTE(TRACTOARE) PF suma de 1916,44 lei grad de colectare 

73,39% IMPOZITE TRACTOARE PJ suma de 1434,30 lei grad de colectare 87,33% 

TAXA DE SALUBRITATE in suma de 90158,45 lei grad de colectare 35,64 %, TAXA 

ELIBERARE CARNET DE COMERCIALIZARE suma de 212 LEI, TAXA 

VANZATOR AMBULANT suma de 150 lei; TAXA CĂMINE CULTURALE suma 

de 505 LEI, TAXA COPII XEROX suma de 123,50 lei ; TAXA CERTIFICAT 

ÎNMATRICULARE suma de 835 lei ; TAXA CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR 

suma de 182 lei; ALTE TAXE suma de 250 lei ; TAXA CERTIFICAT FISCAL in 

suma 1715 lei ; TAXA PENTRU UTILAJE suma de 3975 lei; CHIRII PF suma de 

1265,20 lei; CHIRII Pj suma de 124120,90 lei ; AMENZI suma de 14743,60 lei ; 

AMENZI DE CIRCULAȚIE suma de 31337,45 lei ; TAXA VIZA AUTORIZAȚIE 

suma de 620 lei ; 

- Am întocmit registrul de casa in fiecare zi cu încasările corespunzătoare; 

- Am confruntat si centralizat încasările cu raportul de execuție bugetara primit de la 

trezorerie pt. închiderea lunara ; -Am predat rapoartele cu încasări compartimentului 

Contabilitate in fiecare luna; 

- Am depus încasările in numerar la trezorerie AGNITA de cate ori a fost nevoie;Am 

ridicat numerar de la trezorerie pentru plata salariilor si plata persoanelor cu 



indemnizații de handicap , asistati sociali , indemnizații consiglieri, in fiecare luna , 

ajutoare de încălzire cu combustibil pentru sezonul rece când a fost nevoie; 

Am predat salariile sau ajutoarele de încălzire pe semnătură; 

- Am pastrat încasările ramase de pe o zi pe alta in seiful din dotare; 

- Am cautat in arhiva diverse documente , de cate ori a fost nevoie; 

- Am eliberat certificate fiscale si adeverințe la cererea contribuabililor, 

- Am descărcat si operat extrasele de cont in programul caseriei de fiecare data când am 

primit de la compartimentul de contabilitate; 

Am înregistrat cererile pentru salubritate , căminele culturale, închiriere utilaje; 

- Am emis note de plata si instiintat toti contribuabili , cu privire la plata impozitelor si 

taxelor aferente anului 2020, apoi celor care nu au plătit si au restante am emis note de 

plata cu sumele restante pe care le-am transmis prin posta , pe email ; 

- Am fost in satele apartinatoare comunei cu leptopul din dotare pentru a colecta 

impozitele si taxele contribuabililor; 

- Am înregistrat amenzile primite pe PRIMĂRIE, am instiintat contribuabili cu privire la 

debitele de la amenzi in vederea achitării lor, apoi celor care nu au achitat debitele am 

emis SOMAȚII SI TITLURI EXECUTORII in vederea executării silite, 

- Am dus la îndeplinire orice alta activitate care a fost solicitata de către colegi si șefii 

ierarhici; 

REFERENT ASISTENT 

                               MOSZTOK IONELA MONICA 

 

 



 

GRAD DE COLECTARE 

Anul: 2020 

Taxa Denumire Taxa Cod 

indicator 

Debite Ramasite Incasari 

curente 

Incasari 

ramasite Grad 

colectare 

curent (%) 

Grad 

colectare 

ramasita 

(%) 

Rest debite Rest ramasite Rest total Total 

(%) 

0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

100 Impozitul pe clădiri PF 07.02.01.0 

1 

47.003,80 24.044,64 39.010,48 7.682,93 82,99 31,95 7.993,32 16.361,71 24.355,03 65,72 

1001 Taxa pe clădiri PF 07.02.01.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

101 Taxa clădiri 07.02.01.0 

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

112   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

1121   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

113   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

120 taxa pasunat PF 30.02.05 522.748,80 142.558,20 228.508,14 85.397,94 43,71 59,90 294.240,66 57.160,26 351.400,92 47,18 

150 Impozit pe clădiri PJ 07.02.01.0 

2 

5.098,14 34.696,38 5.920,95 814,00 116,14 2,35 -822,81 33.882,38 33.059,57 16,92 

1501 Taxa pe clădiri PJ 07.02.01.0 

2 

72,60 290,03 9,97 290,03 13,73 100,00 62,63 0,00 62,63 82,73 

200 Impozit teren intravilan PF 07.02.02.0 

1 

22.826,57 12.101,27 19.086,51 4.093,90 83,62 33,83 3.740,05 8.007,37 11.747,42 66,37 

2001 Taxa pe teren intravilan PF 07.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

201 Impozit teren extravilan PF 07.02.02.0 

3 

158.232,87 166.783,75 119.336,56 20.034,31 75,42 12,01 38.896,31 146.749,44 185.645,75 42,88 

202 Taxa teren PF 07.02.02.0 

3 

34.305,39 3.149,45 30.486,54 1.152,45 88,87 36,59 3.818,85 1.997,00 5.815,85 84,47 

250 Impozit teren intravilan PJ 07.02.02.0 

2 

510,90 681,40 202,80 73,00 39,69 10,71 308,10 608,40 916,50 23,13 

2501 Taxa pe teren intravilan PJ 07.02.02.0 

2 

2,08 1,08 2,08 1,08 99,81 100,00 0,00 0,00 0,00 99,87 
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251 Impozit teren extravilan PJ 07.02.02.0 

3 

4.507,25 -0,42 4.438,51 0,00 98,47 0,00 68,74 -0,42 68,32 98,48 

300 Impozitul pe autoturisme PF 16.02.02.0 

1 

80.528,60 48.290,59 54.285,50 9.921,39 67,41 20,55 26.243,10 38.369,20 64.612,30 49,84 

301 Impozit camioane peste 12 

tone Pf 

16.02.02.0 

1 

588,00 562,00 588,00 562,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

302 Taxa combina PF 16.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

304 Taxa Tractor 16.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

305 Taxa tractor 16.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

306 Taxa scuter 16.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

307 Taxa Tractor PJ 16.02.02.0 

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

350 Impozit pe autoturisme PJ 16.02.02.0 

2 

7.907,90 334,71 7.678,61 463,00 97,10 138,33 229,29 -128,29 101,00 98,77 

351 Impozit camioane peste 12 

tone PJ 

16.02.02.0 

2 

11.844,00 3.668,00 8.085,38 3.668,00 68,27 100,00 3.758,62 0,00 3.758,62 75,77 

38   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

403   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

405 Taxa vehicule lente cu 

capacitate cilindrica mai mica 

de 4800 cm PF 

16.02.02.0 

1 

1.893,57 682,53 1.671,39 219,20 88,27 32,12 222,18 463,33 685,51 73,39 

406 Taxa vehicule lente cu 

capacitate cilindrica mai mica 

de 4800 cm PJ 

16.02.02.0 

2 

173,60 0,00 151,60 0,00 87,33 0,00 22,00 0,00 22,00 87,33 

407 Taxa vehicule lente cu 

capacitate cilindrica mai mare 

de 4800 cm PF 

16.02.02.0 

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

408 Taxa vehicule lente cu 

capacitate cilindrica mai mare 

de 4800 cm PJ 

16.02.02.0 

2 

292,00 0,00 281,00 0,00 96,23 0,00 11,00 0,00 11,00 96,23 

409 Taxa vehicule lente fara 

capacitate cilindrica evidențiata 

PF 

16.02.02.0 

1 

0,00 -126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126,00 -126,00 0,00 

  



410 Taxa vehicule lente fara 

capacitate cilindrica evidențiata 

PJ 

16.02.02.0 

2 

1.001,70 0,00 1.001,70 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

428 Taxa certificat producător 18.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

429 Alte taxe FD 18.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

438 Recuperare dobânzi 84.03.01.8 

5.02.01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

445 

Recuperări alimentare cu apa 

70.05.01.8 

5.01.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

447   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

448   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

451 Taxa Salubritate 36.02.06 92.716,96 141.029,03 53.283,75 30.023,84 57,47 21,29 39.433,21 111.005,19 150.438,40 35,64 

452 Taxa cheltuieli executare 07.02.03 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 

480 Taxa viza autorizație 18.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

500 Chirie 30.02.05 1.428,00 794,25 696,00 516,01 48,74 64,97 732,00 278,24 1.010,24 54,54 

640 Taxa judiciara de timbru 07.02.03 0,00 1.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,00 1.119,00 0,00 

700 Amenzi circulație 35.02.01 45.096,00 56.299,50 21.230,00 10.107,45 47,08 17,95 23.866,00 46.192,05 70.058,05 30,91 

701 Amenzi 35.02.01 64.525,00 144.884,03 6.360,00 8.383,60 9,86 5,79 58.165,00 136.500,43 194.665,43 7,04 

888   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

910 Concesiuni PF 30.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

911 Concesiune PF 30.02.05 59,00 1.657,74 59,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.657,74 1.657,74 3,44 

940 Chirie PJ 30.02.05 2.912,40 126.947,09 1.427,75 122.438,01 49,02 96,45 1.484,65 4.509,08 5.993,73 95,38 

950 Contracte PJ 30.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

951 Taxa firma PF 18.02.50 48,00 23,00 24,00 0,00 50,00 0,00 24,00 23,00 47,00 33,80 

952 Taxa viza autorizație PF 18.02.50 120,00 20,00 60,00 0,00 50,00 0,00 60,00 20,00 80,00 42,86 

953 Taxa firma PJ 18.02.50 432,00 92,00 430,00 92,00 99,54 100,00 2,00 0,00 2,00 99,62 

954 Taxa viza autorizație PJ 18.02.50 260,00 0,00 220,00 0,00 84,62 0,00 40,00 0,00 40,00 84,62 

955 Taxa viza autorizare bar PJ 18.02.50 200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

956 Taxa autorizare PJ 18.02.50 40,00 60,00 40,00 60,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

957 Taxa autorizare bar PJ 18.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 
  



990 ajutor încălzirea locuinței cu 

lemne 

36.02.32.0 

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

991 ajutor incalzire locuințe gaze 

naturale 

68.02.57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 

992 ajutor incalzirea locuinței cu 

lemne aj. soc. 

85.01.01 174,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 580,00 754,00 0,00 

Total 1.107.562,13 911.323,25 604.776,22 306.094,14 54,60 33,59 502.785,91 605.229,11 1.108.015,02 45,12 

*Nota: raportul nu conține sumele accesori 



RAPORT CENTRALIZATOR PE TAXE 
 

de la data: 01.01.2020 la data: 31.12.2020 
pe utilizatorul: toti utilizatorii 
tip document: toate tipurile de documente serie chit: toate seriile 
 

Nr. 

crt. 

Cod taxa / Denumire Curent Fara debit 
Dobanda 

curent 

Ramasita 
Dob. ram. 

curent 

Dob. ram. 

prec. 

Total 

1 100/lmpozitul pe clădiri PF 39.010,65 0,00 288,83 7.682,93 401,06 1.546,93 48.930,40 

2 120/taxa pasunat PF 228.508,14 0,00 6.025,77 85.397,94 1.630,26 359,13 321.921,24 

3 150/lmpozit pe clădiri PJ 5.920,96 0,00 31,82 814,00 46,48 42,32 6.855,58 

4 1501/Taxa pe clădiri PJ 9,97 0,00 0,00 290,03 0,00 0,00 300,00 

5 200/lmpozit teren intravilan PF 19.086,56 0,00 266,22 4.093,90 196,19 853,76 24.496,63 

6 201/lmpozit teren extravilan PF 119.336,82 0,00 584,11 20.034,31 990,35 9.472,45 150.418,04 

7 202/Taxa teren PF 30.486,54 0,00 0,00 1.152,45 11,52 0,00 31.650,51 

8 250/lmpozit teren intravilan PJ 202,80 0,00 2,28 73,00 5,11 5,14 288,33 

9 2501/Taxa pe teren intravilan PJ 2,08 0,00 0,00 1,08 0,01 0,07 3,24 

10 251/Impozit teren extravilan PJ 4.438,51 0,00 7,89 0,00 0,00 0,00 4.446,40 

11 300/lmpozitul pe autoturisme PF 54.285,54 0,00 542,62 9.921,39 523,67 797,12 66.070,34 

12 

301/lmpozit camioane peste 12 tone Pf 

588,00 0,00 8,82 562,00 50,58 33,72 1.243,12 

13 350/lmpozit pe autoturisme PJ 7.678,61 0,00 67,96 463,00 23,93 50,92 8.284,42 

14 

351/lmpozit camioane peste 12 tone PJ 

8.085,38 0,00 114,24 3.668,00 403,48 438,71 12.709,81 

15 381/rata I. 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 382/Sume alocate din bugetul ANCPI 0,00 4.220,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220,34 

17 400/lmpozit venit transf. propr. imob. 0,00 5.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.212,50 

18 405/Taxa vehicule lente cu capacitate 

cilindrica mai mica de 4800 cm PF 

1.671,39 0,00 16,25 219,20 2,53 7,07 1.916,44 

19 406/Taxa vehicule lente cu capacitate 

cilindrica mai mica de 4800 cm PJ 

151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,60 

20 
408/Taxa vehicule lente cu capacitate 

cilindrica mai mare de 4800 cm PJ 

281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,00 

21 410/Taxa vehicule lente tara capacitate 

cilindrica evidențiata PJ 

1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 

22 419/TAXA ELIBERARE CARNET DE 

COMERCIALIZARE PRODUSE 

AGRICOLE 

0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 

23 421/Taxa Caiet Sarcini 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

24 422/Taxa vanzator ambulant 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

25 423/Taxa Cămin 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 

26 424/Taxa judiciara timbru FD 0,00 6.892,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.892,97 

27 425/Taxa copii planuri cadastrale 0,00 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 123,50 



29 428/Taxa certificat producător 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 

30 429/Alte taxe FD 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

         

31 430/Taxa certificat fiscal 0,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.715,00 ' * 

32 431/Taxa tocatoare/buldoexcavator 0,00 3.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974,00 

33 444/Taxa CU si AC 0,00 1.478,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,79 

34 445/Recuperari alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 451/Taxa Salubritate 53.283,85 0,00 715,18 30.023,84 1.017,49 5.118,09 90.158,45 

36 453/Taxa inscriere remorca stema SB 01 

CLB 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

37 500/Chirie 696,00 0,00 22,11 516,01 13,92 17,16 1.265,20 

38 

501/Cote defalcate din impozitul pe venit 

0,00 252.645,92 0,00 0,00 0,00 0,00 252.645,92 

39 502/Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

0,00 889.738,94 0,00 0,00 0,00 0,00 889.738,94 

40 503/Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata 

0,00 374.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.710,00 

41 
504/Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 

0,00 1.164.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.000,0 0 

42 506/Varsaminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local 

0,00 -94,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,21 

43 507/Varsaminte din secțiunea de 

funcționare 

0,00 94,21 0,00 0,00 0,00 0,00 94,21 

44 
508/Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 

0,00 1.487.272,5 

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.487.272,5 

8 

45 
509/Utilizare excedent pentru acoperire 

goluri de casa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 553/amenzi FD 0,00 2.952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,50 

47 600/Taxa camioane peste 12 tone PJ 0,00 -4.338,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.338,05 

48 601/Taxa pe autoturisme PF 0,00 -1.243,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.243,13 

49 602/Chirie 0,00 598,43 0,00 0,00 0,00 0,00 598,43 

50 681/Ajutor incalzire lemne 0,00 24.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.921,00 

51 700/Amenzi circulație 21.230,00 0,00 0,00 10.107,45 0,0

0 

0,00 31.337,45 

52 701/Amenzi 6.360,00 0,00 0,00 8.383,60 0,0

0 

0,00 14.743,60 

53 750/Fond la dispoziția CJ Sibiu 0,00 265.487,27 0,00 0,00 0,0

0 

0,00 265.487,27 

54 911/Concesiune PF 59,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

0,00 59,00 

55 940/Chirie PJ 1.427,75 0,00 1,14 122.438,01 69,20 184,80 124.120,90 

56 951/Taxa firma PF 24,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

0,00 24,00 

57 952/Taxa viza autorizație PF 60,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

0,00 60,00 

58 953/Taxa firma PJ 430,00 0,00 0,00 92,00 0,0

0 

0,00 522,00 

59 954/Taxa viza autorizație PJ 220,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

0,00 220,00 

60 955/Taxa viza autorizare bar PJ 200,00 0,00 0,00 100,00 0,0

0 

0,00 300,00 

         



61 956/Taxa autorizare PJ 40,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00 

Total: 604.776,85 4.482.556,5 

6 

8.695,24 306.094,14 5.385,78 18.927,39 5.426.435,9 

6 

 

Întocmit de: 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT ASISTENT 

MOSZTOK IONELA MONIKA 

 



 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV DESERVIRE 
 

 

 

 
 

 

     În urma solicitării privind activitatea pe anul 2020 vă prezint următoarele: 

• Au fost desfășurate activitățiile necesare pentru dezăpezirea drumurilor din Comuna Bârghiș. 

• Au fost săpate fântâni în pașunatele din satul Apoș 

• Lucrări efectuate cu buldexcavatorul în urma închirieri acestuia. 

• Am întins pietriș pe străzile din satul Zlagna. 

• Am întins pietriș pe străzile din satul Apoș. 

• Am amenajat ,curățat spațiile verzi în satele aparținătoare comunei Bârghiș . 

• Am curățat șanțuri în satul Bârghiș. 

• Lucrări de modernizare birouri Primărie. 

• Lucrări de întrținere a utilajelor. 

• Lucrări de întreținere a drumurilor agricole din comună. 

• Orice altfel de activități desfășurate în comună pentru o bună gospodărire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNCITOR CALIFICAT BULDOEXCAVATORIST  

RĂSTOACĂ LUCIAN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

     În urma solicitării privind activitatea pe anul 2020 vă prezint următoarele: 

• Am întins pietriș pe drumul satuli Zlagna. 

• Am întins pietriș pe drumul  satuli Ighișul Vechi 

• Efectuarea lucrărilor de curățenie a șanțurilor pe comuna Bârghiș. 

• Am curățat valea de pe strada După Vale din satul Bârghiș. 

• Am amenajat birourile primăriei. 

• Dezăpezirea pe timp de iarnă drumurilor comunale. 

• Am facut podul din satul Pelișor. 

• Am curățat fântânile din Comună. 

• Lucrări facute cu tractorul ,remorca ,freza (cărat piatră pe comuna Bârghiș) curățat șanțuri (cărat 

cu tractorul și remorca) 

• Am facut lucrări cu tractorul și remorca în urma închirieri acestora. 

• Am curățat cu frza pe marginea drumurilor comunale. 

• Am facut și lucrări cu freza în urma închirieri acesteia la:coceni, mărăcini,iarbă și alte. 

• Toate sarcinile primite le-am dus la îndeplinire. 

Întocmit :                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNCITOR CALIFICAT TRACTORIST 

IEZSENSZKI MARK ANDRAȘ 

 


