
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

1 

 

Nr. 2430 din 31.03.2022 

 

RAPORTUL DE  

ACTIVITATE AL 

PRIMARULUI COMUNEI 

BÂRGHIȘ,  

JUDEȚUL SIBIU  

2021 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

2 

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI 

 COMUNEI BÂRGHIȘ, JUDEȘUL SIBIU AFERENT ANULUI 

 2021 

 

 

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 2021. 

Comuna Bârghiș este alcătuită din șase sate componente, astfel: 

- Satul Bârghiș 

- Satul Apoș 

- Satul Pelișor 

- Satul Zlagna 

- Satul Ighișu-Vechi 

- Satul Vecerd 
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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 46  Hotărâri, acestea fiind la inițiativa 

primarului comunei Bârghiș. 

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 2021 toți consilierii locali propuși pentru „președinte de 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

4 

 

 

Capitolul II. Raportul de activitate al Primarului Comunei 

Bârghiș 

COMPARTIMENT SECRETAR GENERAL U.A.T. 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Aferent anului 2021 

 

Subsemnata Păun Livia, având funcția de secretar genera! U.A.T. Bârghiș, în 
cadrul primăriei Comunei Bârghiș, în anul 2021 am întreprins următoarele activități: 

- Redactarea Dispozițiilor emise de primarul comunei; 
- Avizat de legalitate Dispozițiile emise de primarul comunei; 
- Redactarea referatelor de specialitate care au stat la baza emiterii Dispozițiilor atunci când 
a fost cazul; 
- Transmiterea Dispozițiilor la Instituția Prefectului jud. Sibiu - Serviciul Controlul 
Legalității actelor și Contencios Administrativ; 
- Redactarea Proictelor de hotărâri; 
- Redactarea referatelor de aprobare al Proiectelor de hotărâre; 
- Redactarea rapoartelor de specialitate pentru Proiectele de hotărâre; 
- Redactarea Hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Bârghiș; 
- Contrasemnarea de legalitate a Hotărârilor emise de către Consiliul Local Bârghiș; 
- Transmiterea H.C.L. împreună cu documentele aferente Instituției Prefectului jud. Sibiu - 
Serviciul Controlul Legalității actelor și Contencios Administrativ; 
- 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 afișare a Notelor, Minutelor, PV de afișare a Minutelor, 
redactarea PV de ședință 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 atât pentru ședința de Consiliu Local 
cât și pentru Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
- Redactarea avizelor de specialitate ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 
- Redactarea Amendamentelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
- Participarea la toate ședințele Consiliului Local Bârghiș; 
- Rezolvarea corespondenței primite în lucru; 
- Primirea și împărțirea corespondenței către compartimentele aferente; 
- Redactarea tuturor documentelor solicitate de către primarul comunei; 
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- Redactare documente aferente convocării Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor 
Fondului Funciar Bârghiș, participarea la ședințe și redactarea Procesului-Verbal; 
- 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, A.J.P.I.S. Sibiu, A.N.A.F.; 

-Primirea, înregistrarea, transmiterea D.A. și D.A. la A.N.I. București; asigurarea afișării 
acestora pe site-ul instițuției; 

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

-Asigurarea afișării pe site-ul instituției precum și în satele aparținătoare comunei a 
H.CJ.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 dejoacă din localitatea 
Bârghiș; 

-Redactarea documentației aferente ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei; 

-Asigurarea permanenței 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. 64/27.07.2021 

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Dispoziția primarului nr. 68/29.06.2020 pentru 
constituirea Comisiei comunei Bârghiș privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021; 

-Atribuții conform prevederilor Dispoziției primarului nr. 64/27.07.2021 privind aprobarea 
modificării Anexei nr. 1 la Dispoziția primarului nr. 68/29.06.2020 pentru constituirea 
Comisiei comunei Bârghiș privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021, actualizată prin Dispoziția primarului nr. 27/16.02.2022 
privind aprobarea stabilirii componenței Comisiei comunei Bârghiș privind organizarea și 
desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021; 

-Redactarea Acordurilor de funcționare; 

-Redactarea diverselor adeverințe, certificate privind activitatea de urbanism; 

-întocmirea Evaluărilor profesionale individuale pentru compartimentele din subordine; 

-Ținerea și completarea Registrului de audiențe specific funcției de secretar general U.A.T.; 
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-Colaborarea cu diverse Instituții Publice; 

-întocmirea dosarelor 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 dosarelor de căsătorii, întocmirea actelor în dublu exemplar, certificatelor, 
comunicarea mențiunilor, publicațiilor de căsătorie, extraselor de uz oficial și a buletinelor 
statistice aferente; 

-întocmirea dosarelor de rectificare a actelor de stare civilă și rectificarea acestora. 

-întocmirea actelor de deces în dublu exemplar, întocmirea certificatelor de deces, comunicarea 
mențiunilor, a buletinelor statistice, actelor de identitate aferente acestora; 

-Radierea din Registrul Electoral a persoanelor decedate, în termenul prevăzut de lege; 

-Eliberare certificate de naștere; 

-Eliberare certificate de căsătorie; 

-Eliberarea certificate de deces; 

-Ținerea evidenței Certificatelor și Registrelor de stare civilă; 

-Operarea și transmiterea mențiunilor 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 U/.T. 
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RAPORT DE ACTIVITATE  

CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 

Aferent anului 2021 

 

În calitate de angajat în cadrul Primăriei Comunei Bârghiș, județul Sibiu pe postul de Consilier 

personal al Primarului, prezint activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021, ca fiind următoarea: 

 Am asigurat si am dus la îndeplinire atribuțiile compartimentului in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, ordinele, instrucțiunile si dispozițiile conducerii 

primăriei. 

 Am asigurat activitatea de audiență a Primarului și a celorlalte cadre de conducere din 

instituție și am ținut evidența acestora în Registrul de audiențe; 

 Am asigurat securitatea ștampilelor și aplicarea acestora pe semnăturile 

autorizate; 

 Am întocmit rapoartele primarului la care acesta este obligat conform legii; 

 Am întocmit referatele de specialitate necesare în numele primarului 

 Am tinut evidenta invitațiilor la întruniri, ședințe, instruiri; 

 Am anuntat primarul și secretarul general cu privire la problemele aduse la 

cunoștință de către cetățenii comunei prin intermediul webcontact-ului de pe    

site-ul primăriei 

 Am ținut corespondența cu: agenții economici, instituțiile publice, cabinete medicale, 

persoanele fizice și juridice, asociații, 

 M-am ocupat de întreținerea site-ului primăriei în colaborare cu 

compartimentele din aparatul de specialitate al primarului; 

 Am coordonat și vegheat la respectarea prevederilor Legii nr 544/2001, O.G. nr. 

27/2002 și cele ale H.G. nr. 123/2002; 

 Am urmărit zilnic adresa de email a instituției pentru a lua la cunostiinta de 

corespondenta din domeniul compartimentului si pentru o va rezolva după ce a 

fost înregistrata in registrul de intrări corespondenta; 

 Am urmărit întreaga activitate a instituției și am oferit sprijin tuturor compartimentelor; 

 

CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 
 

OLIU MARIA RAMONA 
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NR.1793/14.03.2022 

 

 

 

RAPORT ACTIVITATE   

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL – ANUL 2021 

 

 

 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se 

înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi 

la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale 

Legislatie  specifica:  

 ORDONANŢA nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 

2015-2019, din 17.08.2017 

 LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor 

din sectorul agricol cu modificarile si completarile ulterioare 

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice*) 

La nivelul acestui compartiment s-a urmarit înregistrarea datelor  cu privire la  gospodariile 

populatiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau 

juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, precum si  informarea continua a 

acestora cu privire la obligatia de a depune la compartimentul agricol,  declaratii in acest sens,  

ori de cate ori este necesar, lucru care nu are foarte mare succes, cetatenii fiind foarte  

dezinteresati de acest lucru. 
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În anul 2021 au fost înregistrate  date în registrul agricol pentru un nr. de ; 

 806 pozitii pt. gospodarii ale populatiei cu domiciliu in comuna Bârghiș 

 429 pozitii pt. gospodarii cu domiciliu în alte localitati 

 33  pozitii pt. gospodarii ale  entitatilor c u personalitate juridica 

Au fost inregistrate un nr. de 299 cap. bovine, 10752 cap. ovine, 669 cap. caprine , 100 cap. 

cabaline , 1463 fam. albine                                                     . 

 În aplicarea prevederilor Legii 17 din 7 martie 2014, au fost depuse un nr. de 16  oferte 

de vanzare a terenurilor din extravilan cu o suprafata de 7,30 ha. 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 145/2014 au fost eliberate un nr. de 4 atestate de 

producator si carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 În desfasurarea activitatilor specifice  compartimentului registru agricol in cursul 

anului 2021 au fost eliberate persoanelor fizice sau juridice  un nr. de  855 documente 

înregistrate in  registrul  de intrare-iesire acestea fiind;                     

- adeverinte pentru  eliberarea  documentelor de identitate  

- adeverinte necesare depunerii dosarului pentru subventii APIA  

- alte adeverinte /documente  cu privire la situatia inregistrata in registrul agricol  

 Au fost inregistrate în evidente conform OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice  un nr. de 60 tractoare, mopede, utilaje agricole.  

 

 

Insp. Asist.reg.agricol 

Șerban Sanda 

 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

10 

 

NR. 1901/16.03.2022 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
COMPARTIMENT CADASTRU AERENT ANULUI 2021 

 
 

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

 au fost întocmite un nr.de 36 procese verbale de punere în posesie la Legea 18/1991, 

Legea 1/200, Legea 247/2005  

 au fost eliberate un număr de 87 adrese către Judecătorie privind  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 

 au fost făcute copii după hărțile extravilan si intravilan necesare pentru APIA  

 au fost date numere topo vechi pentru eliberare extrase CF 

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

 am identificat rezerva pe UAT Bârghiș 

 

INSPECTOR IA 
VASS AURELIA 
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COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

RAPORT DE ACTIVITATE  

ANUL 2021 

 

 

 

       Subsemnata MOSZTOK IONELA MONICA , angajata a Primariei comunei Birghis , 

avand functia de referent CASIER , compartimentul taxe si impozite, prezint activitatea mea 

pentru  ANUL 2021: 

- Am efectuat incasari de impozite si taxe pentru anului 2021 dupa cum urmeaza:                                                

                                                                                                                                

 CLADIRI PF/PJ in suma de 62984,88 LEI ;                                                                                               

TERENURI INTRAVILAN PF/PJ in suma de 29199,61 lei                                                                                                                          

IMPOZITUL TEREN EXTRAVILAN in suma de  197062,67 lei                                                                                                                             

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU suma de 3360,10 LEI,                                                                  

IMPOZITUL AUTOTURISME PF/PJ, tractoare, camioane in suma de 108097,69 

lei                                                                                                                                                                                                                                                                               

TAXA ELIBERARE CARNET DE COMERCIALIZARE suma de 280 LEI,                

TAXA VANZATOR AMBULANT suma de 90 lei;                                                           

TAXA CAMINE CULTURALE suma de 1640 LEI,                                                                                                                                              

TAXA CERTIFICAT INMATRICULARE suma de 1430 lei  ;                                                

TAXA CERTIFICAT DE PRODUCATOR suma de 280 lei;                                                         

ALTE VENITURI DIN INCHIRIERI(pasunat) suma de 659627 lei ;                                                                         

TAXA CERTIFICAT FISCAL in suma 1565 lei ;                                                                                 

TAXA PENTRU UTILAJE suma de  4324 lei ;                                                                                 

CHIRII PF suma de 7010 lei ;                                                                                                    

CHIRII Pj suma de 1844,58 lei  ;                                                                               

 TAXA SALUBRITATE suma de 186632,30  lei                                                                                                                                                                  

AMENZI /AMENZI DE CIRCULATIE suma de 60428,09 lei  ;                                                                    

TAXA VIZA AUTORIZATIE suma de 838 lei  ;         

- La incepitul anului 2021 au fost emise deciziile de impunere pentru toti contribuabili 

locali si strainasi, care au fost transmise prin posta,  email  sau WhatsApp si telefonic 

impreuna cu Moga Csilla de la impozite si taxe;    
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- Am depus si ridicat acte de la trezorerie de cate ori a fost nevoie, pentru 

compartimentul            impozite  si pentru contabilitate;                                                                                                                                   

-   Am intocmit registrul de casa in fiecare zi cu incasarile corespunzatoare; 

- Am confruntat si centralizat incasarile cu raportul de executie bugetara primit de la 

trezorerie pt. inchiderea lunara;                                                                              

- Am predat rapoartele cu incasari compartimentului Contabilitate in fiecare luna; 

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

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

indemnizatii de handicap, asistati sociali, indemnizatii consilieri,  in fiecare luna, 

ajutoare de incalzire cu combustibil pentru sezonul rece cand a fost nevoie;  

- Am predat salariile sau ajutoarele de incalzire pe semnatura tuturor persoanelor din lista 

de plata;                                                                                                                                                                                                         

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

- Am eliberat certificate fiscale si adeverinte la cererea contribuabililor, 

- Am descarcat  si operat extrasele de cont in programul caseriei pentru fiecare zi a anului 

2021 cand am primit de la compartimentul de contabilitate;                               

- Am inregistrat si operat cererile  pentru intreruperea sau introducerea taxei de 

salubritate, am adus la cunostinta superiorilor ierahici, am depus la dosar fiecare cerere. 

- Am inregistrat si incasat sumele corespunzatoare pentru cererile contrubuabulilor 

pentru: caminele culturale, inchiriere utilajele pe care le are institutia in dotare, cererile 

pentru tuburi de pod, am adus la cunostinta superiorilor ierarhici si am depus la dosare 

fiecare cerere ; 

-  Am emis note de plata  celor care nu au platit si au restante cu sumele restante pe care 

le-am transmis  prin posta, pe email;                                                   

- Am arhivat chitantele pe fiecare luna in parte;                                                     

- Am arhivat dosarele cu intrarile si iesirile din registrul de casa,cu extrasele de cont 

descarcate din  casierie; 

- Am inregistrat amenzile primite pe PRIMARIE, am instiintat contribuabili cu privire la 

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

emis SOMATII SI TITLURI EXECUTORII in vederea executariisilite;    

- Am  inregistrat un numar de 1650 din registratura pe compartimentul impozite si taxe ;     

- Am eliberat un numar de 315 certificate fiscal la cererea contrubuabililor; 

- Am  inregistrat orice alta cerere sau alt act cu care au venit contribuabili si am adus la 

conustinta superiorilor ierarhici;    



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

13 

 

- Am respectat si aplicat legile din codul fiscal;   

- Am respectat Regulamentul de ordine interioara si regulamentul privind protectia 

persoanelor in exercitatrea atrubutiilor in ce priveste preluarea datelor cu caracter 

personal;                                                                                                                                                          

- Am dus la indeplinire sarcinile inspectorului impozite si taxe din compartiment pe 

perioada concediului de odihna sau de cate ori a fost nevoie; 

- Am dus la indeplinire orice alta activitate care a fost solicitata de catre  sefii ierarhici; 

 

              

         

 

 

 

  DATA                                                                                                 SEMNATURA 

17.03.2022 
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NR.  1898  DIN 16.03.2022 

 

RAPORT  COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

PENTRU ANUL 2021 

 

    Impozitul exprima contributia 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 reprezentand mijlocul principal de procurare a resurselor 

financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Din aceasta definitie, 

rezulta trasaturile principale ale impozitului, si anume:  

    In primul rand, impozitul reflecta contributia 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 catre stat este impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice 

care realizeaza 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 individualizeaza prin obligativitatea asezata la baza stabilirii si virarii lor la 

buget. 

     Impozitele contribuie la finantarea cheltuielilor publice reflectate in bugetul de stat sau 

bugetele locale. 

Legislatie 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 modificarile si completarile 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 , urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare . Biroul de 
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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  declaratiilor si documentelor 

depuse de acestia 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 legislatiei in vigoare . 

 Eliberarea certificatelor fiscale – acestea se elibereaza pe loc dupa caz , prin achitarea 

taxei in suma de 5 lei . 

 Efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre 

contribuabilii persoane fizice si juridice ; intocmirea raspunsurilor in conformitate cu 

legislatia fiscala , in termen legal , la toate cererile depuse de catre contribuabili/intitutii. 

 Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor , acolo unde s-a constatat a fi 

necesar , s-au intocmit borderouri de debite si/sau scaderi . 

 Arhivarea dosarelor fiscale si a altor documente specifice compartimentului .  

 Comunicarea prin email sau telefon cu contribuabilii persoane fizice si juridice  

 

   In anul 2021  , Biroul de Impozite si Taxe Locale a gestionat 1650  numere de 

inregistrare  , reprezentand :  

- Declaratii privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri ; 

- Declaratii privind stabilirea impozitului/taxei pe teren ;  

- Declaratii pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport ;  

- Cereri pentru aplicarea diferitelor tipuri de scutiri conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si complectarile ulterioare  

- Cereri de eliberare a certificatelor de atestare fiscala  

- Diverse comunicari la instututii publice (Politie , Parchet , Judecatorie , Executori 

judecatoresti  .  

- Solicitari de informatii la diferite institutii publice in vederea clarificarii si stabilirii 

reale a situatiei fiscale a contribuabililor  

        In evidentele fiscale sunt inregistrate 2500 roluri persoane fizce si  53 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 declaratiilor si preluarea documentelor depuse de acestia la biroul de taxe 

si impozite , analizarea si efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL BÂRGHIȘ 
comuna Bârghiș nr. 199, jud. Sibiu, tel.0269517101, fax.0269517106 

e-mail; primariabirghis@yahoo.com 

 

16 

 

impozabile detinute de catre contribuabilii comunei Barghis si nu numai .  Pentru 

cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei imagini favorabile 

institutiei sunt reflectate prin : seriozitate , implicare in acordarea de informatii concrete 

, corecte si in conformitate cu prevederile legale .  

    S-au  inregistrat  in anul 2021  un numar de 301 Autoturisme  ,  101   fiind instrainate 

,   aceasta operatiune este foarte complexa si implica  preluarea dosarului in vederea 

inmatricularii /instrainarii/radierii  ,  sprijinerea contribuabililor in complectarea 

declaratilor de impunere , operarea in evidentele fiscale , comunicarea cu Serviciul de 

Inmatriculari  Sibiu prin introducerea datelor de identificare a autoturismelor instrainate 

in baza Protocolului –cadru incheiat intre Comuna Barghis si Serviciul de Inmatriculari 

Sibiu din data de  14.09.2018.  La persoanele juridice s-au inscris un numar de 10  

autoturisme dintre care 5 au fost instrainate .  

    S-au operat un numar de 693  pozitii inregistrate  dobandite conform contracte vanzare-

cumparare – antecontracte – promisiuni   care necesita timp , analiza , gandire in debitarea 

corecta a masei impozabile /contribuabil . S-au incetat un numar de 1641  pozitii 

terminate .  S-au operat un numar de 128 contracte ( contracte de vanzare , certificate de 

mostenitor , act de partaj voluntar , altele )  

 

                                           Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost : 

                                    Venituri proprii cu debit in anul 2021 

   

Denumirea Venitului          Debit initial  

               –lei  

 

      Debit incasat  

    -   Lei  

Impozit cladiri  persoane fizice  95.269,19 55.666,19 

Impozit cladiri persoane juridice                 86.133,69 7.318,69 

Impozit teren intravilan persoane fizice  47.695, 91          26.823,91 

Impozit teren intravilan persoane 

juridice  

1.897,70 365,70 

Impozit teren extravilan PF  502.593,22 155.519,22 

Impozit teren  extravilan PJ  4.507,25 4.438,51 
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Impozit autoturisme PF 166.123 ,99 84.310, 99 

Impozit autoturisme PJ 12.719,00 12.201,00 

Impozit camione peste 12 tone PJ 8.396,62 8.396,62 

Amenzi circulatie  91.668,82 15.935,82 

Amenzi  195.385,77 18.274,77 

Taxa salubritate  384.563,20 179.976,20 

Taxa salubritate PJ 11.289,10 6.656,10 

 

 

 Debite si incasari curente pentru anul 2021  (grad de colectare ) 

In anul 2021 s-au intocmit 218  somatii/ titluri executorii  , verificarea pe baza adreselor intocmite 

, a conturilor si veniturilor debitorilor persoane fizice , identificarea conturilor in lei si valuta ale 

debitorilor in baza carora s-a continuat procedura de executare silita .  

  A fost emise si transmise adrese de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti , precum 

si sistarea acestora astfel :  

- 120 adrese de infiintare a   popriri asipra disponibilitatilor banesti in valoare de  368.846,22 

lei pentru persoane fizice . Sume recuperate din popriri au fost in valoare de 122.771,49  lei 

. 

 

   Data                                                                                               Semnatura ,  

16.03.2021  
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NR. 2082 / 23.03.2022 

 

 

                                                 RAPORT ACTIVITATE  - 2021 

                                        Compartimentul Asistență Socială 

 

 

            Privind activitatea Compartimentului de  Asistenţă Socială în anul 2021. În ceea ce 
priveşte activitatea compartimentului în cursul anului 2021, s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 

   Situaţii trimestriale - Fişa de monitorizare privind numărul familiilor cu copii minori, familii 
în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, formular N7; - Situaţia privind realizarea 
măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, Anexa nr.8. - Raport de 
monitorizare, semestrial, pentru copiii cu handicap - domiciliaţi în com. BÂRGHIȘ şi 
localităţile aparţinătoare – către DGASPC SIBIU; - Raport de monitorizare – pentru copiii 
aflati în plasament la rude (cazuri în care s-a instituit tutela); Biroul colaborează cu asistenţi 
sociali din alte instituţii( Protecţia Copilului, Spitalul Judeţean, cu asistenţi sociali de la alte 
primării, fundaţii, asociaţii) Poliţia, în vederea soluţionării diferitelor probleme. 

Legislatia care guverneaza activitatea din cadrul compartimentului de asistenta sociala: 

1.Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare: 

2.H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legea nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.Ordonanta de urgenta nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative 
care reglamenteaza acordarea de beneficii de asistenta sociala; 

4.Legea nr.166/2012 privind aprobarea Ordnantei de Urgenta a Guvernului nr.124/2011 pentru 
modificarea si completarea unor acte normative care reglamenteaza acordarea de beneficii de 
asistenta sociala; 

5.Legea nr.277/2010, privind acordarea alocatie de sustinere a familiei; 

6.Legea  nr.61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile 
ulteriore; 

7.H.G. nr. 577/2008-pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 61/1991 privind acordarea alocatiei de stat pentru copiii, precum si pentru reglementarea 
modalitatilor de stabilire si plata alocatiei de stat pentru copiii; 

8.OUG 148/2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

9.H.G. nr.1025/2006-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr.148/2005; 
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10.OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

11.H.G. nr.920 din /21.09.2011 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

12.Legea nr. 448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

13.H.G. 268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  ,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

14.Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuit de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse 
între 0-12 luni; 

15.Legea nr.272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In cadrul compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Bârghiș s-au efectuat 
urmatoarele tipuri de activitati: 

1.Prestatii sociale; 

2.Servicii sociale; 

3.Alte activitati; 

PRESTATII SOCIALE: reprezinta 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 catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege. 

SERVICIILE SOCIALE 

Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate. 

Serviciile sociale cu caracter primar sunt  menite sa asigure  prevenirea, limitarea sau 
inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei 
copililui, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum 
si a oricaror persoane aflate in nevoie ce pot genera marginalizare sau excluderea sociala. 

Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor 
individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala. 
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ALTE  ACTIVITATI: intocmirea si transmiterea catre persoanele interesate si institutii a 
raspunsurilor la cereri si adrese. 

 

-DOSARE VMG- 33 ( in plata). 

1. ANCHETE SOCIALE- 66. 
2. FISE DE CALCUL 33 (raportat la salarul  minim in plata la 01.01.2019). 
3. Raportari lunare anexe plati , incetari, intrari, iesiri, ( bugetul de stat). 
4. Foaie de prezenta lunara ( munca in folosul comunitatii) conf. HCL. 

     5.   Dosare ASF- 70. 

     6.  ANCHETE SOCIALE- 150 ( 19- incetari, 18 modificari cuantum, 11 dosare noi). 

     7.  ALOCATII DE STAT- 24 ( anchete sociale 20 pentru completarea dosarelor. 

     8.  INDEMNIZATII CRESTERE COPIL 2 ANI -  16 DOSARE ( anchete sociale 15 ). 

     9.  STIMULENT INSERTIE- 19 DOSARE PROCESATE ( la solicitare preluarea 
activitate). 

    10. TICHETE SOCIALE GRADINITA-  3 DOSARE APROBATE 9. 

    11. ASISTENTI PERSONALI – 7, INDEMNIZATII HANDICAP-12. 

    12.  Anchete sociale la cerere dosare noi sau evaloare pers . handicap-28. 

    13.  ANCHETE PLASAMENT REEVALOARE- 6. 

    14.  DIVERSE/ ADRESE/ ADEVERINTE/ ANCHETE INSTANTA DIVORT / 
PARTAJ ( statistica, solicitarii de situatii ) 114. 

    15.  AJUTOARE INCALZIRE combustibil solid aprobate- 141 dosare procesat ( 
bugetul de stat). 

    16.  AJUTOARE INCALZIRE- gaze-naturale aprobate- 13. 

    17.  AJUTOARE INCALZIRE BENEFICIARI VMG- 33 ( bugetul de stat). 

    a)    PROCESAREA SI COMPLETAREA CERERILOR PRIN PROGRAMUL ,, 
ADOBE,,  

    b)    COMPLETAREA CELOR 16 ANEXE PENTRU PUNEREA IN PLATA 
PENTRU LUNA DECEMBRIE si transmise catre A.J.P.I.S. & FURNIZORII, E- ON, 
ELECTRICA S.A., ENEL ENERGIE. 

   c)     INTOCMIREA LISTEI DE PLATA A BENEFICIARIILOR CU 
COMBUSTIBIL SOLIZI/ PETROLIERI 

18. CONSILERE- 635  PERSOANE. 
19. In anul 2021, au beneficiaty de produse de igiena un numar de aproximativ 350 

persoane in doua transe si de produse alimentare tot in doua transe prin 
programul P.O.A.D. Anexele solicitate au raportate catre Prefectura Sibiu. 

20. PLAN DE SEVICII FAMILII VULNERABILE / MONITORIZARE- 7 
FAMILII 
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21. AJUTOARE INMORMATARE-  ( 3 beneficiari V.M.G. , (lista de plata) 
22. REDACTAREA DISPOZITIILOR EMISE DE DE PRIMAR CONF. L. ( din 

domeniul asistenței sociale) 
 
 
        

 

 

 

 
INTOCMIT, 

REF. ASISTENT SOCIAL GHEORGHE PLEȘCA 
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NR.  2083 DIN 23.03.2022 

RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

al activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Având în vedere prevederile art.l3,lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor,Om 

ai nr.l60/2007privind 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 2021. 

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 

-Au fost prezentate prevederile legale referitoare la obligația fiecărei persoane care observa un 

incendiu de a anunța prin orice mijloace tehnice din dotare 

-S-a realizat controlul mijloacelor de încălzire și a coșurilor de fum 

-Urmărirea în teritoriu a tuturor evenimentelor meteorologice și hidrologice,a lucrărilor 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 
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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 2021 s-au înaintat spre avizare următoarele planuri: 

-Planul de pregătire pentru anul 2021 

-Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor 2021 

-Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii 

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

- Fișa Localității pentru anul 2021 

- Planul de aparare împotriva inundațiilor 2022-2025 

încadrarea și dotarea S.V.S.U. Bârghiș pentru anul 2021 

- Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență 

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

-Autoutilitara Dacia Dokker 

- Buldoexcavator 

- 2 tractore 

- Remorcă 

- Motopompe 6 buc 

- Motofierăstrău 

- Echipament de protecție ,materiale și accesorii necesare pentru intervenții 

Activitatea de pregătire și intervenție a S.V.S.U.Bârghiș în anul 2021 a constat în următoarele 

- Dezăpeziri pe DC 32- DC 33 

- Incendii vegetație,2 Benești,4 Pelisor,2Țopa,3Vecerd,Zelma,2 Chinăslău, 2 Zelma 

Raț,Zlagna,3 Vecerd. 

- Incendii pădure Bârghiș 

- 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 

-  
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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. 

- Dispoziția nr.56/07.06.2021 ca agent de inundații 

- Dispoziția nr.19/25.02.2021 privind constituirea comisilor pentru concursurile organizate de 

Comuna Bârghiș in data de 01.03.2021 

- Renovarea biroului Primarului 

- Delegare la centrul de vaccinare Agnita 

- Participarea Șefului S.V.S.U la toate evenimentele la care a fost implicată Primăria Bârghiș 

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. 

Totodată s-a dat curs tuturor solicitărilor instituțiilor mai sus amintite din punct de vedere al 

documentelor și actelor solicitate. 
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NR. 1726 din 10.03.2022 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT BIBLIOTECA COMUNALĂ BÂRGHIȘ 

 

 

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

 

 La data de 05.04.2021 am preluat cheile Biblioteci Comunale Bârghiș, județul Sibiu de 
la domnul Primar Șulumberchean Ștefan care mi-a prezentat încăperea Biblioteci, după 
care în zilele următoare  am aerisit și igienizat  încăperile bibliotecii.  

 Am verificat în registrul fondului de carte  intrări/ieșiri un număr de 5658 de cărți 
/publicați   și am înregistrat numărul acestora și în calculator.  

 Am împrumutat utilizatorilor publicații. 
 Am inventariat vesela Căminului Cultural Bârghiș și igienizarea incintei Căminului 

Cultural Bârghiș. 
 Prin fița postului am atribuția de  persoana responsabilă cu înregistrarea și introducerea 

datelor funcționarilor publici și ai aleșilor locali în platforma Agenției Naționale de 
Integritate. 

 Am eliberat copii/ documente cerute de către angajați Primăriei Comunei Bârghiș din 
arhiva primăriei. 

 Încarc  documente și anunțuri pe site-ul Primăriei Comunei Bârghiș. 
 Descărcarea și imprimarea Certificate covid-2019 a solicitanților care sau adresat 

Primăriei Comunei Bârghiș. 
 Prin responsabilitățile care îmi revin o parte din programul meu se justifică prin fișa 

postului la Compartimentul Asistență Socială unde am efectuat următoarele sarcini: 
 

- sprijin în efectuarea listelor de distribuție a produselor de igienă și alimente prin programul 
P.O.A.D. și la distribuiri acestora. 

- am efectuat anchete sociale cu privire la ajutoarele sociale, alocațiile de susținere a familiei 
și alocații de stat pentru eligibilitatea acestora. 

- am participat la două ședințe online cu privire la ajutoarele de încălzire conform noi Legi cu 
reprezentanții A.J.P.I.S. Sibiu și Ministerului Muncii cu privire la normele de aplicare. 

- am consiliat și sprijinit persoanele vulnerabile fără studii cu privire la documentele necesare 
depuneri dosarului de ajutor de încălzire. 

- am introdus prin „Adobe” cererile completate de către solicitanți pentru procesarea veniturilor 
și a membrilor familiei a dosarelor depuse. 
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- am sprijinit și învățat totodată împreună : completarea dosarelor de alocație de stat, alocației 
de susținere a familiei, indemnizație de creștere a copilului până la 2 ani și cuantumurile 
stabilite prin lege pentru prestațiilor sociale în vigoare conform Legii și criteriile de 
acordare/neacordare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

                                   Întocmit, 

Referent Bibliotecar- Vîștea Maria 
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NR. 1900/16.03.2022 

 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV DESERVIRE 

2021 

 

 

 

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

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

 Au fost săpate fântâni în pașunatele din satul Vecerd 

 Lucrări efectuate cu buldexcavatorul în urma închirieri acestuia. 

 Am întins pietriș pe străzile din satul Vecerd. 

 Am întins pietriș pe străzile din satul Apoș. 

 Am amenajat si curățat spațiile verzi în comuna si satele aparținătoare . 

 Am curățat șanțuri în satul Bârghiș precum si in satele apartinatoare. 

 Lucrări de reparatii poduri in comuna Barghis. 

 Lucrări de întrținere a utilajelor. 

 Lucrari de stingere a incendilor de vegetatie pe raza comunei Barghis. 

 Lucrări de întreținere a drumurilor agricole din comună. 

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

 

 
 
 
 

MUNCITOR CALIFICAT BULDOEXCAVATORIST  

RĂSTOACĂ LUCIAN 
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NR. 1902/16.03.2022 

 

 

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

 Am întins pietriș pe drumul satuli Vecerd. 

 Am întins pietriș pe drumul  satuli Ighișul Vechi, Zlagna 

 Efectuarea lucrărilor de curățenie a șanțurilor in comuna Bârghiș. 

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

 Dezăpezirea pe timp de iarnă a drumurilor comunale. 

 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 
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NR. 1899/16.03.2022 

 

 

 

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

 Am întins pietriș pe drumul satuli Vecerd. 

 Am întins pietriș pe drumul  satuli Ighișul Vechi, Zlagna 

 Efectuarea lucrărilor de curățenie a șanțurilor in comuna Bârghiș. 

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

 Dezăpezirea pe timp de iarnă a drumurilor comunale. 

 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 

STOICA IOAN COSMIN 
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NR. 1903/16.03.2022 

 

 

 

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

 

 Am desfășurat activități de întreținere si curatare a panourilor de afisaj; 

 Am desfășurat activități de întreținere si curatare zilnica a birourilor, coridoarelor, 
scărilor, mobilierului, ferestrelor (de cate ori este nevoie); 

 Am desfășurat activități de întreținere si curatare zilnica a toaletelor cu materiale și 
ustensile folosite numai în aceste locuri; 

 Am desfășurat activități de întreținere a spatiului verde din incinta primariei Barghis. 

 Am desfășurat activități de întreținere si curățenie în Arhiva și Biblioteca primăriei; 

 Am desfășurat activități de întreținere si curățenie în Căminele Culturale de pe raza 
comunei. 

 Am desfășurat activități de curierat si ori de câte ori a fost necesar am anuntat cetățenii  
să se prezinte la primărie; 

 La sfârșitul programului am verificat instalația de apă, am controleat ferestrele, am stins 
luminile si am verificat geamurile semnalând imediat orice neregulă; 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARD 

ANDREI NICOLETA 

 

 


