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CAPITOLUL I: STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A COMUNEI PIETROASA ÎN ANUL 

2019 

DESCRIERE LOCALITATE 

 Așezarea geografica si structura administrativ-teritorială 

 Comuna Pietroasa  este asezata in extremitatea estica a judetului Bihor, la poalele Muntilor 

Apuseni, ocupand  partea estica a depresiunii Beiusului, incadrandu-se intre urmatoarele coordonatele 

geografice:  

-la nord – paralela de 46°35’ 30” latitudine nordica 

-la sud – paralela de 46°40’ 18” latitudine nordica 

-la vest – meridianul de 22°24’ 11” longitudine estica 

-la est – meridianul de 22°48’ 35” longitudine estica 

Comuna este amplasata pe malurile Crisului Pietros si a vaii Craiasa, invecinandu-se la Nord cu 

comuna Budureasa, la Vest cu comuna Rieni si Buntesti, la Sud-Est cu judetul Alba, la Sud cu orasul 

Nucet si comuna Cimpani iar la est cu judetul Cluj. 

Teritoriul administrativ al comunei Pietroasa  se întinde pe o suprafata de 16.805 hectare, din 

care intravilan 431,18 hectare, teren arabil 1000 hectare, pasuni 1409 hectare, fanete 924 hectare,  

paduri si alte terenuri forestiere 12675 hectare, terenuri cu ape 257,52 hectare, cai de comunicatii 55 

hectare, terenuri degradate si neproductive: 53 hectare. 

Comuna Pietroasa beneficiaza de un relief variat. Campia porneste de la 154 m, trece lent peste 

terasele aluvionare din lunca Crisului Pietros urcand spre zone deluroase cu terase etajate, care fac 

trecerea pana la pajistile alpine de pe versantii abrupt ai masivelor Carligati cu altitudinea de 1692 m, 

Bohodei cu altitudinea de 1654 m, Magura Vanata cu altitudinea de 1641m, Biserica Motului cu 

altitudinea de 1466 m, Glavoiu cu altitudinea de 1426 m, etc .Mai mult de jumatate din teritoriul 

comunei este situate in zona colinara submontana cu penti de peste 12%. Zona de campie, asezata pe 

malul Crisului Pietros, care se  constituie din apele Bulzului, Galbenei si Aleului, fiecare dintre ele 

avand multe ramificatii spre munte, urca in medie cu o panta de 2-3%, pana la 280 m. 

Comuna Pietroasa are in componenta sa 7 sate si trupul Boga (care apartine satului Pietroasa) , 

si anume: 

-Pietroasa, satul resedinta de comuna, 

-satul Gurani- situate la 1 km fata de resedinta de comuna 

-satul Cociuba Mica- situat la 2 km distanta fata de resedinta de comuna 

-satul Chiscau-  situat  la 6 km distanta fata de resedinta de comuna 

-satul Magura- situat  la 7 km distanta fata de resedinta de comuna 

-satul Giulesti - situat  la 8,5 km distanta fata de resedinta de comuna 

-satul Motesti- situat  la 22 km distanta fata de resedinta de comuna 

Pietroasa ( implicit  trupul Boga ) este rang IV, iar satele Gurani, Cociuba Mica, Chiscau, Giulesti, 

Magura si Motesti sunt sate rangul V.  

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 

Cursuri de apă din localitate 

Regimul hidrografic se caracterizează prin oscilaţii mari de debite, respectiv printr-o perioadă de ape 

mari provenite din topirea zăpezii (martie) şi prin viiturile rezultate din ploile de primăvară (aprilie-

mai), precum şi debite mici, din perioadele mai secetoase (august-octombrie). 

Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul comunei sunt: Crișul Pietros (format din confluența 

Văilor Aleu și Boga) care strabate satele Pietroasa, Gurani și Cociuba Mică, valea Bălătruc, care 

strabate strada Vale din satul Pietroasa și Valea Crăiasa care străbate satele Giulești și Chișcău.  

 ASPECTE ADMINISTRATIVE  

Populaţia stabilă : 3150 locuitori  

POPULAŢIA  

Populaţia comunei Pietroasa, conform recensământului din 2011, este de 3150 locuitori, din care 1570 

bărbaţi și 1580 femei. reprezentând un procent de 50,5% şi respective 49,5%  

Structură etnică şi distribuţia pe culte religioase: 

Structura etnică a populaţiei conform recensământului din 2011: 

Români –2905; 

Rromi –245; 

Alte naţionalităţi –80–0,26%. 

Distribuţia pe culte religioase: 



Cult religios 

Ortodocşi    2770 

Reformaţi         2 

Baptişti           86  

Penticostali  259 

Adventiști       20 

Alte culte        12    

EDUCAŢIE 

În comuna exista 4 unitati de învatamânt, din care functionale in prezent: 4.  

Învatamântul prescolar este organizat in patru gradinite cu program normal, in urmatoale localitati: 

Pietroasa, Gurani, Cociuba Mica și Chiscau. 

Învatamântul primar si gimnazial îsi desfasoara activitatile în patru localitati Pietroasa, Gurani, 

Cociuba Mica, Chiscau : numarul elevilor fiind de 124 . 

Personalul didactic din învatamântul primar si gimnazial din comuna Pietroasa se structureaza astfel: 5 

cadre didactice în învatamântul prescolar, 8 cadre didactice în învatamântul primar si 11 cadre 

didactice in invatamantul gimnazial .  

Toate scolile au clase de predare în limba ramâna. Scolile sunt dotate cu calculatoare , acces la Internet 

în scolile Pietroasa si Chiscau. 

CULTURA 

Instituţii culturale  

In comuna exista un camin cultural, in satul Gurani. În prezent este demarata  documentația necesară în 

vederea construirii unui cămin cultural în satul Cociuba Mică. 

SĂNĂTATE 

In comuna Pietroasa functioneaa doua  cabinete medicale individuale: In satul Pietroasa CMI  Dr Tocut 

Floare-Maria si in satul Chiscau CMI Dr. Vidican Claudia-Gabriela. In satul Pietroasa există o 

farmacie cu program zilnic, luni-vineri, între orele 8,00-16,00. 

MEDIU 

Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor naturale, exterioare, necesare şi permanente vieţii în orice 

moment al ei. 

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite 

poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se 

găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică 

folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. 

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe masura 

evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din 

diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pamântului. 

Aceasta, pentru ca primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri 

urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.  

Protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico sociale şi are ca scop obţinerea unui 

mediu curat şi sănătos care să nu afecteze priorităţile de dezvoltare a generaţiilor viitoare, ca urmare 

este necesară asigurarea protecţiei mediului înconjurător, conservarea resurselor naturale, creşterea 

nivelului de educaţie şi de conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective. 

Un rol important în realizarea şi păstrarea unor condiţii optime pentru protecţia mediului atât în mediul 

urban, cât şi rural, îi revine administraţiei publice locale. 

Acestea au obligaţia conform legii, să înfiinţeze, să organizeze, să finanţeze servicii  

comunitare de utilităţi publice care au rolul de a îmbunătăţi nivelul de trai al comunităţilor respective, 

asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei, protejarea şi conservarea mediul natural.  

O problemă importantă a societăţii noastre este producerea unor cantităţi tot mai mari de deşeuri, fapt 

ce presupune o gestionare judicioasă a acestora în ceea ce priveşte colectarea, tratarea, reciclarea şi 

depozitarea deşeurilor. 

Gospodărirea deşeurilor 

Serviciului de salubrizare se realizează pe baza urmatoarelor principii: 

protecţia sănătăţii populaţiei, responsabilitatea faţă de cetăţeni, conservarea şi protecţia  

mediului înconjurător; dezvoltarea durabilă. 

Serviciul public de salubrizare prestează următoarele activităţi : 

precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale 



preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor 

Precolectarea deşeurilor menajere se face în europubele de 120 L. 

 

Precolectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi transportul acestora se efectuează pe baza 

CONTRACTULUI de prestări de servicii încheiat cu SC Edilul Beiuș. 

 

Economie si agricultura  

Economia  

Dupa anul 1989 în comuna au luat fiinta o serie de firme private, in domeniul comertului si prestarilor 

de servicii: prelucrarea lemnului, transport, turism, etc. 

Industria alimentara este reprezentata de: S.C. CRYPTON  S.R.L.,specializata în produse de 

panificatie.  

Agricultura  

Terenul agricol si conditiile naturale sunt prielnice agriculturii, fie ca este vorba de cultivarea 

cerealelor , legumelor, a pomilor fructiferi, sau de cresterea animalelor.  

Suprafata agricola ocupa 4418 ha, din care :  

-teren arabil – 1000 ha  

-pasuni – 1409 ha  

-fânete – 787 ha  

 Principalele culturi agricole sunt : porumbul, cartoful, legumele si zarzavaturile.  

 Fondul forestier este de 12675,3 ha. si este format, în majoritate, din diferite specii de foioase si 

conifere. Acesta a favorizat dezvoltarea unui bogat fond cinegetic, cu specii caracteristice zonei de deal 

si munte: caprior, iepure, vulpe, mistret, urs.  

 Cresterea animalelor este favorizata de o baza furajera corespunzatoare, principalele produse 

obtinute fiind: carnea de porc si vita, ouale, laptele.  

 Turism  

Potentialul turistic al comunei favorizeaza practicarea turismului montan, a turismului de week-end, de 

odihna, recreere si de agrement.  

 Prezenta padurilor care înconjoara comuna sau sunt situate în apropiere creeaza numeroase 

oportunitati pentru diversificarea ofertei turistice, impunandu-se doar realizarea de amenajari 

corespunzatoare valorificarii durabile a acestor resurse naturale.  Printre cele mai importante 

monumente sunt: Pietrele Boghii,Pietrele Galbenei, Piatra Bulzului, Pestera Ursilor, Pestera Focul Viu, 

Pestera Bortigului, Cetatile Ponorului, Saritoarea Bohodei, Platoul Padis, depresiunea Balileasa, platoul 

carstic “Lumea Pierduta”, Groapa de la Barsa, Poiana Florilor si altele. 

          Anual, Comuna Pitroasa este vizitată de peste zece mii de turiști, mulți dintre aceștia fiind cazați 

în pensiunile din Chișcău, Boga și Aleu. 

 

Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local al comunei Pietroasa în anul 2019 

Componenţa Consiliului Local al comunei Pietroasa 

 

1.BANCIU VIOREL                           -PER 

2.BANCIU AUGUSTIN                     -PER 

3.CORB GHEORGHE                        -PNL 

4.BUNDURUȘ VIOREL-ILIE           -PNL 

5.JULA COSTEL                                -PNL 

6.TOMUȚIU VASILE                         -PNL 

7. CRISTE FLORIN MARIUS           -PSD 

8.JULA CRĂCIUN                             -PSD 

9.LAZA IONEL ALIN                       -ALDE 

10.COSTE VIOREL                           -ALDE 

11.TĂRCĂIET ANDREI TIBERIUS -ALDE 

12.PÎLEA IOAN TRAIAN                  -PRU 

13.CORB VIOREL                             -PUNR 

 



În anul 2019 Consiliul Local Pietroasa s-a întrunit în 11 şedinţe din care 7 şedinţe ordinare, 2 şedinţe 

extraordinare și 2 de îndată. Toate ședințele ordinare au fost precedate de şedinţe ale celor două comisii 

de specialitate, iar după adoptarea Codului administrativ, atât cele ordinare cât și cele extraordinare. 

Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Pietroasa în anul 2019– 74. 

Acestea sunt enumerate în Raportul privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local 

 

 

Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei comunei Pietroasa 
În anul 2019 au fost emise un număr de 231 dispoziții ale Primarului comunei Pietroasa. 

 

VICEPRIMARUL COMUNEI PIETROASA  

 

 Articolul 225 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  prevede ”Fiecare 

consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții 

consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin 

grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale” .  

Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală, dar și o datorie morală, prin care se aduce la 

cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către administrația publică locală. 

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, activitatea viceprimarului s-a desfășurat având la bază 

atribuțiile stabilite prin fișa postului, în baza dispozițiilor Legii nr.215/2001 privind administrația 

publică locală republicată, modificată și completată, în vigoare până în data de 5 iulie 2019 și, ulterior 

datei de 5 iulie, în baza Codului administrativ, precum și a celorlalte acte normative în vigoare. 

Dintre activitățile desfășurate, enumăr: 

-salubrizarea comunei; lucrări privind menținerea curățeniei și proteciei mediului; 

-protecția socială; 

-menținerea în bună stare a rețelelor stradale; 

-deszăpezirea pe perioada iernii; 

-iluminatul public; 

-situații de urgență, etc. 

 Prin fișa postului am avut de îndeplinit anumite sarcini, dar în sfera de preocupare a 

viceprimarului sunt de fapt toate problemele comunei. Subordonat direct primarului, și înlocuitorul de 

drept al acestuia, viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele comunei, să se implice total în 

rezolvarea acestora. 

 Apreciez că și în anul 2019, volumul de muncă la Primăria comunei Pietroasa a fost mare. 

 Afirm cu toată convingerea că activitatea desfășurată, realizările avute în anul 2019, sunt rodul 

muncii în echipă, întrucât am beneficiat fe sprijinul angajaților Primăriei comunei Pietroasa. 

 In domeniul salubrizării, am ținut permanent legătura cu SC Edilul Beiuș SA, societate cu care 

Comuna Pietroasa a încheiat contract de salubrizare, urmărind îndeaproape activitatea de colectare a 

deșeurilor. Am participat de fiecare dată când a fost efectuată, la activitatea de degajare a deșeurilor 

menajere din satul de vacanță Boga. Am participat la toate activitățile de curățare a cursurilor de apă, a 

locurilor publice, organizând aceste activități cu beneficiarii de ajutor social și supraveghind activitatea 

acestora. 

 Domeniul situațiilor de urgență, un domeniu extrem de important în viața unei colectivități, este 

în coordonarea directă a viceprimarului comunei Pietroasa. Am întocmit planurile anuale și programele 

de activitate, analizate și aprobate de dumneavoastră și ulterior, de către instituțiile de resort. 

 Documentele întocmite pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, a protecției civile, a 

mobilizării în caz de necesitate au fost avizate în mod favorabil de către instituțiile județene abilitate. 

 În legătură cu situațiile de urgență am acționat pentru îndeplinirea sarcinilor ce îmi revin, 

ajutând-o pe d-na inspector Dolga Adriana Alina, șeful desemnat al SVSU, în ceea ce privește: 

planificarea muncii acestui serviciu, participarea la acțiuni de stingere a incendiilor (vegetație uscată, 

păduri). În cursul anului 2019 nu s-au înregistrat  incendii la gospodăriile populației. Am participat la 

toate activitățile de control tematic organizate de ISU Bihor în cadrul comunei Pietroasa. 

 În domeniul protecției sociale am planificat activități cu persoanele beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 și executarea lucrărilor planificate. Numărul beneficiarilor de ajutor social care au 

obligația prestării orelor de muncă, și acestea calculate în raport cu cuantumul venitului minim cuvenit 



conform fișei de calcul, este mic, așa că nu au putut fi realizate toate lucrările care ar fi fost necesare în 

cursul anului. 

 Am urmărit, în perioada în care a nins, să fie menținute în bună stare de circulație drumurile 

comunale și străzile, intervenind cu tractoarele pentru deszăpezire și împrăștierea materialului 

antiderapant. 

Iluminatul public a fost urmărit permanent, a fost asigurată funcționarea continuă a rețelelor de 

iluminat, înlocuindu-se în timp scurt corpurile de iluminat defecte. 

 Am participat la toate acțiunile de control efectuate în cadrul comunei, și la care a fost solicitată 

prezența delegaților Primăriei comunei Pietroasa, de către inspectori din cadul Gărzii de Mediu, Garda 

Forestieră, Direcția de Sănătate Publică, ISU, etc. 

 

 Sunt membru în ambele comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pietroasa; am 

participat la ședințele ambelor comisii pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înaintate acestora. 

     Am avut numeroase intalniri cu cetățenii comunei, în cercuri restranse, am discutat problemele 

expuse de  acestia si le-am expus ulterior, in cadrul sedintelor consiliului local. 

Mulțumesc tuturor angajaților Primăriei comunei Pietroasa, pentru sprijinul acordat, interesul și 

disponibilitatea de colaborare și îmi exprim speranța că activitatea mea a a răspuns celor mai multe din 

așteptările locuitorilor comunei. 

 

COMPARTIMENT CABINET DEMNITAR 

ATRIBUŢII: 

1. Ține legătura cu centrul de informare al cetăţenilor; 

2. Informează Primarul de problemele cetăţenilor; 

3. Ține agenda zilnică de lucru a Primarului; 

4. Participă la audienţe sau întâlniri oficiale sau ori de câte ori este nevoie; 

5. Redactează corespondenţa Primarului legată de problemele de imagine; 

6. Convocă şi organizează conferinţe de presă; 

7. Reprezintă, prin delegare Primarul la diferite manifestări oficiale, cu caracter cultural, ştiinţific, 

religios etc. 

8. Redactează communicate de presă şi ţine legătura cu mass-media şi T.V. 

9. Informează Primarul asupra articolelor şi emisiunilor din presa locală şi centrală, legate de 

activitatea Primăriei; 

10. Participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului Local; 

11. Ia parte la alte activităţi de prezentare şi protocol, în funcţie de necesităţi; 

12. Păstrează secretul profesional; 

13. Îndeplineşte şi alte sarcini date de către primar. 

 

Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de 

specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de 

Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului,  instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local . 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE  

Activitatile  compartimentului: 

- înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ, a creanţelor şi datoriilor, a plăţilor de casă şi a 

cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare precum şi a tuturor documentelor pe baza 

cărora s-au efectuat plăţi din bugetul local al comunei Pietroasa 

- întocmirea balanţei de verificare şi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv Registrul – 

jurnal, Registrul – inventar şi Cartea mare 

- verificarea şi centralizarea dărilor de seamă contabile a unităţilor finanţate din bugetul local 

- verificarea şi întocmirea situaţiilor financiare lunare 

- verificarea, centralizarea şi întocmirea lunară a situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal la nivelul comunei Pietroasa 

- elaborarea trimestrială şi anuală a dării de seamă contabile pentru comuna Pietroasa 



- evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a tuturor proiectelor cu finanţare nerambursabilă în care 

comuna Pietroasa are calitatea de beneficiar 

- verificarea la termenele stabilite, a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale a instituţiilor şi 

serviciilor cu finanţare din bugetul comunei Pietroasa respectiv: 

- întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale comunei Pietroasa la termenele 

stabilite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

- a urmărit ca plăţile efectuate să se încadreze în creditele bugetare aprobate 

- a întocmit fişele fiscale pentru toţi angajaţii Primăriei precum şi pentru consilierii locali 

- lunar, a calculat şi evidenţiat în contabilitate drepturile salariale ale angajaţilor Primăriei şi a 

viramentelor aferente 

- lunar a întocmit situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru comuna Pietroasa 

- a evidenţiat înregistrările în contabilitate şi a întocmit rapoartele financiare pentru  proiecte finanţate 

din fonduri europene nerambursabile. 

 

Activitatile compartimentului privind  Bugetul si  Controlul Financiar Preventiv :  

Având în vedere atribuţiile de serviciu şi obiectivele stabilite pe anul 2019, Compartimentul 

Contabilitate a realizat următoarele activități: 

- A fundamentat, estimat, propus şi urmărit evoluţia bugetului care s-a concretizat astfel: 

- Buget iniţial aprobat prin HCL 20/06.06.2019 Buget final rectificat prin Dispozitia primarului 

204/23.12.2019. 

 

Specificaţie Buget 

initial 

Buget 

31.12.2019 

Execuţie 

31.12.2019 

Execuţie 

31.12.2019 

% 

Buget local 7899500 8707650 4851279 4851279 42.24 

Venituri din activitatea 

autofinanţată 

90000 90000 230955 230955  

 

TOTAL BUGET GENERAL AL COMUNEI PIETROASA 8.797.650 lei 

Ø În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare, s-au luat măsuri imediate astfel 

ca, urmare a actelor emise de Guvernul României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Oradea sau de Consiliul Județean BIHOR, prin care s-au 

alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru investiții, majorări de cheltuieli materiale, s-au 

întocmit rapoarte fundamentate pentru rectificarea bugetului  UAT Pietroasa  precum și a bugetelor 

terțiare implicate. De asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în 

vederea asigurării utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății 

executive locale (primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte 

pentru rectificări și virări de credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 7 de 

rectificări din care 1prin Hotărâri ale Consiliului Local și 6 prin dispoziții ale ordonatorului 

principal de credite (primar). Consecință acestora a fost că de la un buget inițial planificat de 7899500 

lei, venituri s-a ajuns la un buget final planificat de 8707650 lei, iar la cheltuieli de la 8702780 lei la 

4517249 lei. 

- a propus spre rectificare bugetul local al comunei Pietroasa, astfel: 

  

Rectificarea I prin HCL   44 / 19.07.2019 cu suma de 41 mii lei, la partea de Venituri La cap 42.14.00 

,,Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar  '' se majoreaza  

prevederile trim.III cu suma de 41 mii lei, 

cat si la partea de Cheltuieli   la cap 65.03.02  Invatamant primar cod 71.01.00 Constructii , se 

majorează prevederile trim.III , cu suma de 41,00 mii lei  . 

Rectificarea II prin  Dispozitia Primarului   nr129 / 09.08.2019, rectificare intre articole 

Rectificarea  III prin Dispozitia Primarului   nr131 /04.09.2019, rectificare intre articole 

Rectificarea IV prin Dispozitia Primarului nr   142/26.09.2019  , cu suma de 162 mii lei,atât la partea 

de venituri 

La cap 42.02.28 ,,subventii  primite din Fondul de interventie'' se majorează prevederile trim.III cu 

suma de 162 mii lei 

 cât si la partea de Cheltuieli   



la cap 84.03.01 ,,Drumuri si poduri ,, cod 20.02.00 Reparatii,, se majoreaza prevederile trim.III , cu 

suma de 162 mii lei. 

 

Rectificare V prin Dispozitia Primarului nr 171/07.11.2019 ,   rectificare intre articole 

 Rectificarea VI  prin HCL nr  47/ 23.10.2019 cu suma de 394,15 mii lei, atat la partea de Venituri  

la cap 43.31.00 ,,Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din FNDR 2014-2020    

'' se majorează  prevederile trim.IV cu suma de 31,85 mii lei. 

la cap 48.04.03 ,, Prefinantare '' se majorează  prevederile trim.IV cu suma de 266,30 mii lei. la cap 

04.02.05 ,,Sume repartizate din Fondul la dispoziția consiliului județean ''  se majoreaza prevederile 

trim IV cu suma de 92 mii lei 

la cap 11.02.06 ,, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ''  se majoreaza 

prevederile trim III cu suma de 4 mii lei 

 cat si la partea de Cheltuieli,   

 - la cap 70.02.02 ,, Locuinte, servicii si dezvoltare  cod 58.04.02 ,, Finanțare externă nerambursabilă,, , 

se majorează prevederile trim.IV , cu suma de 298,15 mii lei. 

  -  la cap 67.03.07  ,, camine culturale ''  se majoreaza prevederile trim IV cu suma de 92 mii lei 

  - la cap 51.01.03 ,, Autoritati executive '' cod 20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare  '' se majoreaza prevederile trim III cu suma de 4 mii lei       

 

Rectificarea VII prin Dispozitia primarului nr  204/ 23.12.2019 cu suma de suma de 211 mii lei, la 

partea de Venituri la cap 11.02.06 ,, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ''  se 

majoreaza prevederile trim IV cu suma de 211 mii lei  ,cat si la partea de Cheltuieli   

 - la cap 51.01.03 ,, Autoritati executive '' cod 20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare  '' se majoreaza prevederile trim IV cu suma de 30 mii lei 

  - la cap 51.01.03 ,, Autoritati executive '' cod 20.30.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare  '' se majoreaza prevederile trim IV cu suma de 30 mii lei 

  - la cap 68.02. cod 10.01.01,, Salarii de baza'' se majoreaza prevederile trim IV cu suma de 30 mii lei 

- la cap 70.02.02 ,, Locuinte, servicii si dezvoltare  cod 20.01.03 ,, Iluminat public,, , se majorează 

prevederile trim.IV , cu suma de 30 mii lei. 

  - la cap 70.02.02 ,, Locuinte, servicii si dezvoltare  cod 20.30.30 ,, Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii,, , se majorează prevederile trim.IV , cu suma de 40 mii lei. 

  - la cap 74.02.02 ,, Protectia mediului '' cod 20.01.04 ,,Salubritate  '' se majoreaza prevederile trim IV 

cu suma de 51 mii lei 

Ø A verificat, analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de 

rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul comunei Pietroasa; 

Ø A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi 

cheltuielilor bugetului general al comunei Pietroasa, funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de 

perioada de realizare a cheltuielilor; 

Ø A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plăţilor de casă pentru 

comunei Pietroasa, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local 

al comunei Pietroasa 

Ø Trimestrial sau după caz lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea 

deschiderilor de credite; 

Ø A întocmit proiectul bugetului pe anul 2019 şi estimarea bugetară pe anii 2020-2022; 

Ø A verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite, bugetele 

instituţiilor/serviciilor publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii; 

s-a întocmit lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru 

activitățile Primăriei, precum şi a instituţiilor care se finanţează din bugetul local,care se depune la 

AJFP Oradea; 

- s-au întocmit lunar situaţia privind contul de execuţie al bugetului instituţiei 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii – venituri (Anexa 9) şi situația privind 

contul de execuţie al bugetului instituţiei finanţate din venituri proprii şi subvenţii – 

cheltuieli (Anexa 7), pentru activităţile Primăriei şi a instituţiilor subordonate 

(unităţile de învăţământ), care s-au depus la AJFP Oradea; 



- s-a întocmit lunar situaţia privind datele din bilanţ pentru activităţile Primăriei şiinstituţiilor 

subordonate (unităţile de învăţământ,), 

care se depun la AJFP Oradea; 

- s-a întocmit situația plăților restante pentru activităţile Primăriei şi instituţiilorsubordonate (unităţile 

de învăţământ, care se 

depun la AJFP Oradea; 

- s-a întocmit bilanţul anual şi situaţiile financiare pentru anul 2019 şi s-au depus la 

AJFP Oradea; 

- s-a întocmit contul de execuţie a bugetului instituțiilor publice, cap. 61;65;74, la 

31.12.2019, care s-a depus la AJFP Oradea; 

- s-a întocmit situaţia “Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanțări, 

precum şi soldurile conturilor de cheltuială din Contul de rezultat patrimonial la 

31.12.2019”, care s-a depus la AJFP Oradea; 

- trimestrial s-a întocmit bilanţul contabil al Primăriei şi situaţiile financiare care se depun în termen de 

30 de zile de la încheierea trimestrului de referință la AJFP 

Oradea însoţite de raport de analiză; 

- s-au depus in sistemul ForExeBug situații financiare trimestriale și lunare, bugete,recepții; 

- s-au întocmit  ordine de plată pentru cheltuieli de personal, cheltuieli 

materiale, transferuri şi cheltuieli de capital; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de 

unitatea administrativ-teritorială; 

- s-au întocmit lunar statele de plată pentru salariaţii Primăriei, centralizatoare 

pentru fiecare activitate în parte. 

- s-au eliberat adeverințe pentru angajații Primăriei; 

- s-a întocmit lunar declaraţia 112 privind cheltuielile de personal, care se depune 

până la data de 25 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit lunar cercetarea statistică S1-Lunar ”Ancheta asupra câștigurilor 

salariale”, situație care se depune la Direcția Județeană de Statistică până la data de 15 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit cercetarea statistică S3-Anual ”Costul forței de muncă în anul 2019”, 

situație care se depune la Direcția Județeană de Statistică în fiecare an pentru 

anul anterior; 

- s-a întocmit cercetarea statistică referitoare la cheltuielile efectuate pentru 

deplasările oficiale în anul 2019; 

- s-a efectuat plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada 

noiembrie 2018 – martie 2019; 

- încasările impozitelor şi taxelor locale,  s-au depus la 

Trezoreria Beius și s-au întocmit chitanțe colectoare şi registre de casă pentru 

acestea; 

- s-au efectuat, ori de câte ori a fost necesar, plăţi de casă pentru diverse cheltuieli; 

- s-au întocmit, ori de câte ori a fost necesar, diverse situaţii cerute de AJFP Oradea,DSP, Camera de 

Conturi Bihor şi alte instituţii; 

- arhivarea documentelor elaborate; 

- realizarea şi întreținerea relațiilor cu Trezoreria şi cu băncile 

Activitatea de control financiar preventiv: 

Controlul financiar preventiv propriu, se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile 

publice şi/sau patrimoniul public. 

Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal: 

– angajamentele legale şi angajamentele bugetare; 

– deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

– modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, 

inclusiv prin virări de credite; 

– ordonanţarea cheltuielilor; 

– constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare; 

– concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 



– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

– alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

ACTIVITĂŢILE  COMPARTIMENTULUI 

1. În cursul anului 2019 nu s-au constatat operaţiuni care să nu întrunească condiţiile pentru a se refuza 

motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. 

2. În cursul anului 2019 s-au întocmit şi verificat angajamente bugetare, legale şi ordonanţări, pentru: 

- Cheltuieli de personal în valoare de 1897653 lei, 

- Bunuri şi servicii în valoare de 2019489 lei, 

- Cheltuieli cu asistenţa socială în valoare de 319454lei, 

- Proiecte de finanţare fonduri externe în valoare de 108528 ei, 

-sustinerea cultelor în valoare de 23000 

- Cheltuieli de capital în valoare de 262026lei, 

- Rambursari de credite in valoare de 3 lei. 

Cheltuielile pe 2019 s-au efectuat în următoarea structură(pe activități): 

 

► Autorități Publice(Primărie) – 2.030.848 lei 

► Învățământ – 212.268 lei 

► Sănătate – 3028 lei 

► Cultură, sport, religie, recreere – 150.836 lei 

► Asistență socială – 758.131 lei 

► Locuințe, servicii și dezvoltare publica – 274.622 lei 

► Proiecte cu finantare din fonduri externe-108.528 lei 

► Protecția mediului – 162.746 lei 

► Transporturi(modernizare străzi) – 908.658 lei; 

ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI privind stabilirea impozitelor, taxelor şi a altor 

venituri datorate bugetului local de către contribuabilii - persoane fizice. 

 

ü Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării; 

ü Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto, clădire şi teren datorat de către 

contribuabilii persoane fizice; 

ü Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de 

transport, clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în 

termen legal; 

ü Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport, clădiri şi teren; 

ü Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru 

contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât comuna Pietroasa, care au dobândit un mijloc de 

transport de la un contribuabil, persoană fizică, cu domiciliul în Pietroasa; 

ü Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor mijloacelor de transport în alte localităţi; 

ü Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este 

cazul, conform prevederilor legale; 

ü Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de 

atestare fiscală, conform prevederilor legale ; 

ü Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflată în evidenţa compartimentului; 

ü Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale, 

în termenul prevăzut de lege; 

ü Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile 

ale contribuabililor persoane fizice, conform OG 92/2003 (Poliţie, Parchet, Judecătorie, Executori 

Judecătoreşti, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Primării, etc). 

Ø Rezultate: Inspectorii din cadrul compartimentului stabilire impozite, taxe şi alte venituri – persoane 

fizice au soluţionat documente care privesc : 

· Roluri clădire - 1425; 

· Roluri teren - 1500; 

· Roluri teren extravilan - 986; 

· Roluri mijloace de transport - 663 ;  



Ø Prin Deciziile de impunere emise în anul 2019, s-au stabilit obligaţii fiscale în valoare totală de 

882169 lei, din care: 

– impozit cladiri:232099 lei 

– impozit pe teren: 312232 lei 

– impozit/taxa auto:337838lei 

 

ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI privind stabilirea impozitelor, taxelor şi a altor 

venituri datorate bugetului local de către contribuabilii - persoane juridice. 

Personalul cu atribuţii de stabilire impozite, taxe şi alte venituri persoane juridice, au soluţionat 

documente  care privesc: 

· Dobândiri auto; 

· Cereri radieri auto; 

· Cereri recalcul-declaraţii rectificative- impozite şi taxe locale 

· Declaraţii impunere impozite şi taxe locale 

· Cereri eliberare certificate de atestare fiscală; 

· Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii 

reale a situaţiei fiscale. 

Ø ﾎn cadrul compartimentului au fost gestionate: 

- 14 roluri clădiri 

- 29 roluri teren 

-20 roluri teren extravilan 

- 22 roluri mijloace de transport 

- 11 terenuri şi spaţii concesionate/închiriate 

 

URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ - PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 

1. A organizat activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni, conform clauzelor contractuale şi a 

transmis modul de calcul agenţilor economici; 

2. A desfăşurat activitatea de urmarire  asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor, 

persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, după caz. 

3. A fost întocmit un număr de 930 instiintari de plata si un numar de 200 somaţii   de plata. 

 S-au debitat şi somat 200 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi 

juridice; 

 Activitatea de casierie 

Prin casierie se efectueaza o serie de operatiuni de incasari si plati. 

In anul 2019 s-au eliberat un numar de 2860 chitante fiscale prin care s-a incasat : 

- IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE  – 57958 RON 

- IMPOZIT IMPOZIT CLADIRI PERS JURIDICE-9804 RON 

-IMPOZIT TEREN PERS FIZICE -53907 RON 

-IMPOZIT TEREN PERS JURIDICE-3295 RON 

-IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN-74542 RON 

-IMPOZIT MJT PERS FIZICE -120005 RON 

-IMPOZIT MJT PERS JURIDICE -40966 RON 

-VENITURI DIN CONCESIUNI-104859 RON 

-VENITURI DIN AMENZI- 40700 RON 

-ALTE VENITURI -165665 LEI 

 In anul 2019 s-au efectuat plati in numerar  prin ridicarea acestor sume pe baza filei de CEC  de 

la Trezoreria Beius. Numerarul ridicat a fost folosit pentru : 

- plata salariilor 

- plata cheltuielilor materiale 

- plata delegatiilor 

- plata ajutoarelor de incalzire a locuintei 

- plata ajutoarelor de urgenta 

 

 



 

Obiectivele propuse pentru anul 2019: 

− respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât maifidel elementele 

patrimoniale ale instituţiei la realizarea dărilor de seamătrimestriale; 

− prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară a serviciilor implicate în gestionarea 

creditelor bugetare pentru o urmărire şi o realizare cât maiperformantă a obiectivelor propuse; 

− urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole, articole şi 

alineate, precum şi realizarea rectificărilor bugetare ale anului în curs; 

− îmbunătăţirea manualului de proceduri , cu actualizarea la zi, conformlegislaţiei în vigoare. 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 În vederea realizarii achizitiilor publice, autoritatea contractantă are infiintat un compartiment 

intern specializat in domeniul achizitiilor, care in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind 

privind achiziţiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, vizează îndeplinirea următoarelor : 

 obiective  
-întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii 

contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

-elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente  

ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

-elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza 

necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

-îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

-aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

-realizează achiziţiile directe; 

și 

 atribuții : 

1. Culegerea, stocarea, prelucrarea și difuzarea informațiilor ce privesc programele de finanțare 

nerambursabilă. 

2. Implicarea comunităţii locale în planificarea şi implementarea procesului de dezvoltare. 

3. Accesarea permanentă a internetului și studierea publicațiilor de specialitate. 

4. Colaborează și oferă suport documentar și analitic serviciilor care pun în aplicare programele de 

dezvoltare durabilă a comunei. 

5. Identifică proiecte și programe în baza propunerilor primite de la compartimentele Primăriei, 

organizații din sectorul privat profit și non-profit și de la Primar, Viceprimar si Consiliul local. 

6. Facilitarea schimbului informațional și promovarea localității în beneficiul comunității locale.  

7. Evaluarea oportunităților de asociere ale Primăriei cu organizații din sectorul privat și cele 

neguvernamentale.Pe baza propunerilor de asociere identificate se întocmește o listă de proiecte 

și programe finanțate sau cofinanțate din bugetul local. 

8. Întocmirea corespondenței între administrația locală și instituțiile ce au în componență birouri de 

integrare europeană. 

9. Identificarea surselor de finanțare locală, în parteneriat public-privat sau din cadrul programelor 

de finanțare ale Uniunii Europene pe linii de dezvoltare precum: sănătate publică; urbanism- 

locuințe- mediuînconjurător; protecția familiei-copilului; educație publică; mediu economic- 

locuri de muncă; infrastructură locală. 

10. Elaborarea, planificarea și urmărirea implementării unor programe anuale de dezvoltare locală, 

cu obiective  clare  

precum dezvoltarea unui mediu economic competitiv, dezvoltarea durabilă a serviciilor publice 

locale, dezvoltarea și protejarea mediului înconjurător, reducerea polarizării sociale.  

11. Identificarea problemelor economice și sociale care intră sub incidența asistenței 

programeloreuropene de integrare,  

naționale și regionale. 



12. Elaborarea unui studiu strategic de dezvoltare locală pentru comună. 

13. Asigurarea managementului implementării strategiei. 

14. Elaborare și management de proiecte. 

15. Asistarea Consiliului Local în pregătirea hotărârilor. 

16. Iniţierea şi susţinerea unor relaţii de înfrăţire cu localităţi din tară şi străinătate. 

17. Participarea la toate activităţile cu caracter operativ, de instruire sau de perfecţionare.  

18. Acordarea, în limita posibilităţilor profesionale, de asistenţă şi sprijin în activităţi de dezvoltare, 

atât personalului din primărie şi consiliului local, cât şi oricărui factor din comunitate care 

solicită aceasta. 

19. Analizarea posibilităţilor şi oportunităţilor de extindere sau replicare a unor activităţi întreprinse 

şi la nivelul celorlaltor comunităţi în care activează facilitatori comunitari. 

20. Iniţierea şi susţinerea, după caz, a unor parteneriate sau colaborări cu celelalte primării implicate 

în proiect sau între anumiţi agenţi de dezvoltare (întreprinzători particulari, ONG-uri) din cadrul 

acestora. 

21. Analizarea profilului economic şi social al comunei şi participă la elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală şi la programarea financiară anuală a priorităţilor de dezvoltare. 

22. Colaborarea cu specialişti la efectuarea studiilor şi analizelor care au drept scop dezvo ltarea 

locală, precum şi la întocmirea diferitelor programe economice şi sociale şi a planului local de 

investiţii. 

23. Sprijinirea dezvoltării relaţiilor de colaborare cu Instituţiile Uniunii Europene, organizaţii 

similare din statele membre şi alte state, cadru în care promovează valorile locale. 

24. Sprijinirea implementării şi monitorizării derulării instrumentelor financiare PHARE, FEADR, 

etc. în vederea accelerării gradului de accesare a fondurilor externe, a transparenţei şi legalităţii 

utilizării acestora. 

25. Coordonarea, în baza mandatului dat de primar, acţiunile care au drept scop promovarea 

normelor comunitare privind colaborarea transfrontaliertă şi constituirea euroregiunilor, 

încurajând iniţiativele locale în domeniu, conform legislaţiei române. 

26. Sprijinirea eforturilor de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare şi a 

transparenţei utilizării lor. 

27. Iniţierea, întocmirea şi implementarea împreună cu alţi specialişti din cadrul primăriei sau 

colaboratori din afara instituţiei, proiecte cu finanţare externă pe programele în care instituţia 

este eligibilă. 

28. Identificarea posibilităţilor de colaborare cu alte regiuni europene în domenii de interes reciproc 

pentru promovarea programelor cu finanţare europeană, precum şi realizarea legăturilor cu 

Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean şi organismele europene respective.  

29. Elaborarea planului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor existente la 

nivel local. 

30. Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în 

cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs. 

31. Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în lege.  

32. Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. 

33. Constituirea şi păstrarea dosarelor achiziţiilor publice. 

34. Îndosarierea, legarea și numerotarea dosarelor de achiziții publice din cadrul Primăriei comunei 

Pietroasa pe care le are în primire și le predă personalului responsabil cu arhiva spre păstrare, cu 

borderourile prevăzute de lege. 

35. Organizarea licitaţiilor pentru concesiuni. 

36. Păstrarea secretului profesional. 

37. Participarea la licitațiile organizate de Comuna Pietroasa. 

38. Îndeplinirea şi altor sarcini date de conducerea Primăriei. 

 

Încadrare legală 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 HOTĂRÂREA Nr. 395/02.06.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 



 Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale. 

 Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale 

 Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

 Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajișt ilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 

34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică 

 Hotărârea nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

 Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, 

cu modificările și cmpletările ulterioare. 

 

 

 I.Activitatea compartimentului de Achiziții Publice se desfășoară în domeniul organizării și 

deșfășurării procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii 

și de lucrări. Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se 

obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciului sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui 

contract de achiziție publică. 



1. OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 
TITLUL PROIECTULUI Stadiul actual 

Valoarea totală a 

contractului de finanțare 

 
FEADR CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 

ÎN COMUNA PIETROASA 

 

În derulare 

2.762.127,13 lei 

FEADR ACHIZIȚIE UTILAJE ÎN COMUNA PIETROASA, 

JUDEȚUL BIHOR 
În derulare 

720.669,95 lei 

FEADR ÎNFIINȚARE PIAȚĂ LOCALĂ PRIN LANȚURI SCURTE 

DE APROVIZIONARE ÎN COMUNA PIETROASA 
 

În curs de selectare 

- 

 

 

 

2. OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL 
 

DENUMIRE ACHIZIȚIE PROCEDURA 

APLICATĂ 

COD CPV PRESTATOR Nr. /DATA 

ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI/

COMENZII 

STADIUL 

SERVICIULUI 

VALOAREA 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII FĂRĂ TVA 

ȘI ACTE ADIȚIONALE 

Serivicii de inventariere și evaluare 

patrimonială, COMUNA 

PIETROASA 

 

Achiziție directă 

79419000-4 - 

Servicii de consultanta 

in domeniul evaluarii 

(Rev.2) 

38251875 

HWB 

CAPITA 

DA22878576/25.

04.2019 
FINALIZAT 124.500 

Lucrări de construcții cămin 
cultural în comuna Pietroasa, sat 

Cociuba Mică, județul Bihor 

 

Achiziție directă 

45210000-2 - 
Lucrari de constructii 

de cladiri (Rev.2) 

19199665 SC 
ALEMAR 

SRL 

DA24751540/19.12.2

019 

ÎN CURS DE 
EXECUȚIE 

448.279,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 3.ACHIZIȚII DIRECTE 

3.1. SERVICII 
DENUMIRE ACHIZIȚIE PROCEDURA 

APLICATĂ 

COD CPV PRESTATOR Nr. /DATA ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII/SEAP 

STADIUL 

SERVICIULUI 

VALOAREA 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII FĂRĂ 

TVA ȘI ACTE 

ADIȚIONALE 

Servicii de întocmire documentații cadastrale 

comuna Pietroasa”,(drumul de acces spre Peștera 
Urșilor, loturi aflate în proprietatea comunei 

Pietroasa conform HCL nr.53/27.12.2018 privind 

aprobarea întocmirii unor documentații cadastrale) 

 

Achiziție directă 71354300-7 - 

Servicii de cadastru 
(Rev.2) 

S.C. ȘTEFANIA 

TURISM S.R.L 

DA22501663/01.03.2019 FINALIZAT 5.750 

Servicii de formare profesională-Curs Acreditat 

Responsabil Protectia Datelor 

Achiziție directă 80000000-4 - 

Servicii de 

invatamant si 

formare profesionala 

(Rev.2) 

36138927 EXPERT 

DIPLOMATIC 

TRAINING 

DA22965497/08.05.2019 FINALIZAT 890 

Servicii PREVENIRE SI PROTECTIE SSM-

Primăria comunei Pietroasa 

Achiziție directă 71317000-3 - 

Servicii de 

consultanta in 

protectia contra 
riscurilor si in 

controlul riscurilor 

(Rev.2) 

33413259 Dumitru 

Edison PFA 

DA22995536/15.05.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

5.160 

Servicii de elaborare plan de marketing, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 79413000-2 - 

Servicii de 

consultanta in 

gestiune marketing 

(Rev.2) 

29529019 

EUROGECON SRL 

DA23295994/18.06.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

18.094,84 

Servicii de întocmire documentație economică 

pentru lucrări de reparații , comuna Pietroasa 

Achiziție directă 71322100-2 - 

Servicii de estimare 

pentru lucrari 

publice (Rev.2) 

36355896 S.C. 

EXDEPRO S.R.L. 

DA23447817, 

DA23447819 /08.07.2019 

DA23451432/09.07.2019 

DA24170965/23.10.2019 

DA24657038/13.12.2019 

FINALIZAT 7.500 

Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta, 

Primăria comunei Pietroasa 

Achiziție directă 79823000-9 - 

Servicii de tiparire si 
de livrare (Rev.2) 

RO11071295 

SODEXO PASS 
ROMANIA 

DA23502255/15.07.2019 FINALIZAT 0,02 

Servicii de înregistrare sistematică a imobileleor 

pe sectoare cadastrale, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 71354300-7 - 

Servicii de cadastru 

(Rev.2) 

RO 28510492 

TOPOGEOTERM 

DA23551005/23.07.2019 FINALIZAT 134.436 

Servicii privind antemasuratorile, intocmirea listei 

de cantitati si devize necesare pentru lucrări 

Achiziție directă 71242000-6 - 

Pregatire de proiecte 

si proiectare, 

estimare a costurilor 

(Rev.2) 

 

41054962 CET BH DA23551918/24.07.2019 FINALIZAT 3.110 



Servicii de formare profesională, Primăria 

comunei Pietroasa 

Achiziție directă 80530000-8 - 

Servicii de formare 

profesionala (Rev.2) 

RO33269758 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP 

DA23584027/29.07.2019 

DA23589381/01.08.2019 

DA23623780/05.08.2019 

FINALIZAT 2.470,59 

Servicii de cazare pentru formare profesională, 

Primăria comunei Pietroasa 

Achziție directă 55110000-4 - 

Servicii de cazare la 

hotel (Rev.2) 

RO33269758 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP 

DA23584477/30.07.2019 

DA23589853/01.08.2019 

DA23624021/06.08.2019 

FINALIZAT 15.895,24 

Achiziție servicii de deratizare, dezinfecție și 

dezinsecție comuna Pietroasa 

Achiziție directă 90923000-3 - 

Servicii de deratizare 
(Rev.2) 

90921000-9 - 

Servicii de 

dezinfectie si de 

dezinsectie (Rev.2) 

RO8694579 

MALLINE IMPEX 

DA23670781, 

DA23670889, 
DA23670972/13.08.5019 

FINALIZAT 15.311,6 

Achiziție servicii de intocmire documentație 

tehnico-economică, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 71322100-2 - 

Servicii de estimare 

pentru lucrari 

publice (Rev.2) 

35892921 GMR 

GLOBAL 

SOLUTIONS 

DA23741305/28.08.2019 

DA23783173/09.09.2019 

DA23815685/10.09.2019 

DA23913393/23.09.2019 

DA24039770/08.10.2019 

DA24071577/11.10.2019 

DA24247937/30.10.2019 
DA24525228/28.11.2019 

DA24789973/24.12.2019 

FINALIZAT 19.500 

Servicii de consultanta achizitii publice 

(conf.Leg.nr.98/2016) - ACHIZITII PROIECTE 

FONDURI UE 

Achiziție directă 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

41176404 ATRIUM 

MANAGEMENT 

DA23778030/04.09.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

24.000 

Servicii de închiriere utilaj pentru lucrări publice 

(excavator 18 to) pentru comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45500000-2 - 

Inchiriere de utilaje 

si de echipament de 

constructii si de 

lucrari publice cu 

operator (Rev.2) 

36275134 MATFIL 

CONSTRUCT SRL 

DA23913628/27.09.2019 FINALIZAT 9.900 

Servicii de întreținere Sistem de supraveghere 

video, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 50343000-1 - 

Servicii de reparare 
si de intretinere a 

echipamentului 

video (Rev.2) 

25076900 SC 

TOTAL BLUE SRL 

DA24010195/02.10.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

6.000 

Servicii de întocmire documentație PUZ, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 71400000-2 - 

Servicii de urbanism 

si de arhitectura 

peisagistica (Rev.2) 

37676932 

BHPROINV 

DA24163219/21.10.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

8.000 

Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic Achiziție directă 71328000-3 - 

Servicii de verificare 

a proiectelor de 

structuri portante 

(Rev.2) 

 

32085137 

ARHIPLAN 

CONSULT 

DA24292503/07.11.2019 FINALIZAT 15.480 



Servicii privind identificări și trasări pe U.A.U.-ri, 

respectiv pe numere topografice,com.Pietroasa 

Achiziție directă 71351810-4 - 

Servicii de 

topografie (Rev.2) 

31919587 

STEFANIA 

TURISM SRL 

 

DA24304027/12.11.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

24.600 

Servicii de salubrizare pentru persoane fizice în 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 90511000-2 - 

Servicii de colectare 

a deseurilor 
menajere (Rev.2) 

RO 8274621 

EDILUL 

DA24393851/18.11.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

7.644 

Servicii de salubrizare în comuna Pietroasa pentru 

persoane juridice, instutii publice și Boga 

Achiziție directă 90511000-2 - 

Servicii de colectare 

a deseurilor 

menajere (Rev.2) 

RO 8274621 

EDILUL 

DA24393982/18.11.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

5.764 

Servicii întocmire documentație tehnică obținere 

autorizații de gospodarire a apelor, com. Pietroasa 

Achiziție directă 71321300-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

materie de instalatii 

de apa si canalizare 

(Rev.2) 

18919083 

ROMATAS 

CONSTRUCT 

DA24475426/26.11.2019 FINALIZAT 4.000 

Servicii de întocmire antemăsurători pentru 

reparatii drum comunal și poduri, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 71251000-2 - 

Servicii de 

arhitectura si de 
masurare (Rev.2) 

RO 3249643 

COSTA V.O.C. 

IMPEX 

DA24622668/06.12.2019 FINALIZAT 2.000 

Achiziție serviciu lunar salvare date (backup), 

gazduire site web, portal web asistenta retele si 

hardware, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 72600000-6 - 

Servicii de asistenta 

si de consultanta 

informatica (Rev.2) 

36909541 SC 

METATRONNETW

ORKING SRL-D 

DA24685771, 

DA24686244, 

DA24686382, 

DA24686497/13.12.2019 

FINALIZAT 13.200 

Servicii cadastrare clădiri publice, drumuri 

comunale, vicinale și ulițe, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 71351810-4 - 

Servicii de 

topografie (Rev.2) 

41054962 CET BH DA24723547/19.12.2019 FINALIZAT 100.000 

Servicii de reactualizare PUG și regulament local 

de urbanism, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 71410000-5 - 

Servicii de urbanism 

(Rev.2) 

21938484 S.C. 

ARTPLAN 

CONSULTING 

S.R.L. 

DA24737034/19.12.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

134.035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.2. FURNIZARE PRODUSE 

DENUMIRE ACHIZIȚIE PROCEDURA 

APLICATĂ 
COD CPV OFERTANT 

 
Nr. / DATA ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII/SEAP 

VALOAREA 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII FĂRĂ 

TVA ȘI ACTE 

ADIȚIONALE 

Achiziție pachet ulei motor john deer și filtru 

pentru Primaria comunei Pietroasa 

Achiziție directă 09211100-2 - Uleiuri 

pentru motoare 

(Rev.2) 

RO 24446150 Sc Coriada 

Spedition Srl 

DA22175173/ 03.01.2019 361,35 

Achiziție material antiderapant -nisip, sare 

(20%) pentru Primaria comunei Pietroasa 

Achiziție directă 14211000-3 - Nisip 

(Rev.2) 

RO 26293010 SC GIOP 

CONSTRUCTII SRL 

DA22220312/17.01.2019 6.250 

Achiziționare Pachet utilaje electrice 

Bosch/Makita, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 42900000-5 - Diverse 

utilaje de uz general si 

special (Rev.2) 

RO 18729461 PROUTIL DA22321780/31.01.2019 1932,77 

Achiziționare CARTUS COMPATIBIL 

PANTUM PA-210 NEGRU 

Achiziție directă 30125100-2 - Cartuse 

de toner (Rev.2) 

RO 9403236 EURODATA SERV 

SRL 

DA22322533/31.01.2019 342,86 

Furnizare laptop Primăria comunei Pietroasa Achiziție directă 30213100-6 - 

Computere portabile 
(Rev.2) 

36909541 SC 

METATRONNETWORKING 
SRL-D 

DA22597549/15.03.2019 4724,66 

Achiziție dezinfectanțiClorom tablete 

200/cutcomuna Pietroasa 

Achiziție directă 24455000-8 - 

Dezinfectanti (Rev.2) 

RO 28493251 SC ADECOR 

PROD SRL 

DA22612283/19.03.2019 

DA23917927/23.09.2019 

880 

Achiziționare containere pet-uri, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 45223100-7 - 

Ansamblu de structuri 

metalice (Rev.2) 

RO37337499 ECO MIHIS 22.04.2019 12.000 

Achiziție pachet papetărie pentru Primăria 

comunei Pietroasa 

Achiziție directă 30192700-8 - 

Papetarie (Rev.2) 

RO 29431710 SC SIND SANSA 

SRL 

DA22955065/08.05.2019 

DA23855841/19.09.2019 

3.010,72 

Achiziție pachet consumabile imprimante 

pentru PRIMARIA COMUNEI PIETROASA 

Achiziție directă 30125100-2 - Cartuse 

de toner (Rev.2) 

RO 29431710 SC SIND SANSA 

SRL 

DA22955449/08.05.2019 

DA23856148/19.09.2019 

2.520 

Achziționare echipament de protectie, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 18143000-3 - 

Echipamente de 

protectie (Rev.2) 

RO9594489 EUROSECMUN DA23119479/27.05.2019 432,78 

Achiziționare pneuri pentru autoturismul 

Renault Kadjar din dotarea Primăriei comunei 

Pietroasa 

Achiziție directă 34351100-3 - Pneuri 

pentru autovehicule 

(Rev.2) 

RO7760933 VANCOL COM SRL DA23408176/03.07.2019 3.152 

Achiziționare anvelope MICHELIN 18.4-26 

INDUSTRIALE pentru Primăria comunei 

Pietroasa 

Achiziție directă 34351100-3 - Pneuri 

pentru autovehicule 

(Rev.2) 

RO7760933 VANCOL COM SRL DA23409075/03.07.2019 8.114 

Achiziționare registre agricole 2015-2019 
Primăria comunei Pietroasa 

 

Achiziție directă 22900000-9 - Diverse 
imprimate (Rev.2) 

RO 1465985 ROTAREXIM S.A. DA23445130/05.07.2019 151,26 

Achiziționare carburant comuna Pietroasa 

(motorină și benzina) 

Achiziție directă 09134200-9 Motorină 

09132000-3 Benzină 

5316374 

SC REF COMEXIM SRL 

01.2019 12.2019 84.033,61 

Achiziție pachet elemente de joacă, comuna 

PIETROASA 

Achiziție directă 37535240-1 - 

Tobogane pentru 

terenuri de joaca 

(Rev.2) 

RO26011674 NORDINOVA SRL DA23608040/01.08.2019 

DA23781341/04.09.2019 

1.565,12 



Achiziție oglindă rutieră 80 cm , Primăria 

comunei Pietroasa 

Achiziție directă  RO 28940350 DNC 

GENERATOR IMPEX 

DA23609470/01.08.2019 369,75 

Achiziție bănci stradale , comuna Pietroasa. Achiziție directă 34928400-2 - 

Mobilier urban 

(Rev.2) 

34279628 

GABRIELALEONARDO-CAMI 

DA23986544/02.10.2019 9.000 

Achiziționare camere supraveghere video 

independente, comuna Pietroasa. 

Achiziție directă 32323500-8 - Sistem 

video de supraveghere 

(Rev.2) 

25076900 SC TOTAL BLUE 

SRL 

DA24041398/10.10.2019 4.800 

Achiziționare birou cu usa si sertar cu 
yala(1100x600x800), Primăria comunei 

Pietroasa 

Achiziție directă 39130000-2 - 
Mobilier de birou 

(Rev.2) 

RO 16188785 Almimob SRL DA24131317/17.10.2019 924,38 

Achziționare pachet urne mobile 

PREZINDENȚIALE 2019, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 44617000-8 - Cutii 

(Rev.2) 

RO36707364 MITALIS 

QUALITY TEAM SRL 

DA24146501/18.10.2019 1.365 

Achiziționare și montare tâmplărie PVC la 

Școala Primară nr.1GuraniGrupuri sanitare, 

com.Pietroasa 

Achiziție directă 44221000-5 - 

Ferestre, usi si articole 

conexe (Rev.2) 

RO 22355870 S.C. TERMOTAVI 

S.R.L. 

DA24237394/29.10.2019 21.799,07 

Achiziționare pachet stingătoare și verificare, 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 35111320-4 - 

Extinctoare portabile 

(Rev.2) 

RO20630272 SUBITO DA24646969/10.12.2019 570 

Achiziționare set masa (masa +banci), 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 39121200-8 - Mese 

(Rev.2) 

19199665 SC ALEMAR SRL DA24789702/24.12.2019 60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. LUCRĂRI 
DENUMIRE ACHIZIȚIE PROCEDURA 

APLICATĂ 

COD CPV EXECUTANT Nr. /DATA 

ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII/SEAP 

STADIUL 

LUCRĂRII 

VALOAREA 

CONTRACTULUI/ 

COMENZII FĂRĂ TVA ȘI 

ACTE ADIȚIONALE 

Lucrări de reparații și extindere la 

platforma betonată din satul de vacanță 

Boga, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233141-9 - Lucrari 

de intretinere a 

drumurilor (Rev.2) 

19199665 SC 

ALEMAR SRL 

DA22169633/03.01.2019 FINALIZAT 50.380 

Lucrări de modernizare rețele telefonie și 

internet din incinta Primăriei comunei 

Pietroasa 

Achiziție directă 45314320-0 - Instalare 

de cabluri de retele 

informatice (Rev.2) 

25076900 SC 

TOTAL BLUE SRL 

DA22430169/22.02.2019 FINALIZAT 7.500 

Lucrări montare sistem de supraveghere 

in comuna Pietroasa 

Achiziție directă 35120000-1 - Sisteme 

si dispozitive de 

supraveghere si de 

securitate (Rev.2) 

25076900 SC 

TOTAL BLUE SRL 

DA22958027/9.05.2019 FINALIZAT 32.445,16 

Lucrări de reparații la căminul cultural 

din satul Magura , comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45453000-7 - Lucrari 

de reparatii generale si 
de renovare (Rev.2) 

RO41257606 

MARIO EDY 
CONSTRUCT SRL 

DA23447822/09.07.2019 FINALIZAT 37.995,49 

Lucrări de reparații gard la cimitirul din 

satul Gurani, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45223100-7 - 

Ansamblu de structuri 

metalice (Rev.2) 

18751787 PLUS 

INSTAL S.R.L. 

DA23511864/23.07.2019 FINALIZAT 91.588,68 

Reparații conductă de apă DN125 în 

comuna Pietroasa, județul Bihor. 

Achiziție directă 45232100-3 - Lucrari 

auxiliare pentru 

conducte de apa 

(Rev.2) 

RO 15497154 

VUTAN 

INSTALATII S.R.L. 

DA23572641/30.07.2019 FINALIZAT 6931,39 

Lucrări de reparații drumuri secundare, 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233220-7 - Lucrari 

de imbracare a 

drumurilor (Rev.2) 

RO28539812 

ZUBLI DESIGN 

DA23610964/07.08.2019 FINALIZAT 437.903,48 

Lucrări de amenajare rigole și zid de 

sprijin în sat Chișcău, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233141-9 - Lucrari 

de intretinere a 

drumurilor (Rev.2) 

19199665 SC 

ALEMAR SRL 

DA23788017/06.09.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

440.422 

Lucrări de amenajare grupuri sanitare la 

Școala Primară nr.1, sat Gurani, comuna 
Pietroasa. 

Achiziție directă 45453000-7 - Lucrari 

de reparatii generale si 
de renovare (Rev.2) 

RO41257606 

MARIO EDY 
CONSTRUCT SRL 

DA23830882/16.09.2019 FINALIZAT 33.967,91 

Lucrări de reparații drumuri și 

acostamente în sat Gurani-Pietroasa, 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233140-2 - Lucrari 

de drumuri (Rev.2) 

RO 15497154 

VUTAN 

INSTALATII S.R.L. 

DA23845936/16.09.2019 FINALIZAT 448.216,08 

Lucrări de execuție rigole betonate în sat 

Măgura, comuna Pietroasa, județul Bihor 

Achiziție directă 45233140-2 - Lucrari 

de drumuri (Rev.2) 

36275134 MATFIL 

CONSTRUCT SRL 

DA24041678/11.10.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

80.711,57 

Lucrări de reparații interioare la Școala 

Gimanzială nr.1 Pietroasa, comuna 

Pietroasa, județul Bihor 

 

Achiziție directă  45453000-7 - Lucrari 

de reparatii generale si 

de renovare (Rev.2) 

RO 22355870 S.C. 

TERMOTAVI 

S.R.L. 

DA24071307/14.10.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

166.973,12 

Amenajare centrală termică la Grădinița 

cu program normal Chișcău, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 45453000-7 - Lucrari 

de reparatii generale si 

de renovare (Rev.2) 

20822049 GOLDIS 

VIOREL 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

DA24116564/21.10.2019 FINALIZAT 46.652,43 



Lucrări de reparatii la instalatia electrica 

de iluminat public, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 50232100-1 - Servicii 

de intretinere a 

iluminatului public 

(Rev.2) 

RO 16376681 

ELESAL S.R.L. 

DA24131179/16.10.2019 

DA24678378/11.12.2019 

FINALIZAT 12.111,05 

Reabilitare drumuri si realizarea unui 

capac carosabil in sat Cociuba Mică, 

comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233140-2 - Lucrari 

de drumuri (Rev.2) 

RO 15497154 

VUTAN 

INSTALATII S.R.L. 

DA24148826/28.10.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

188.709,82 

EXECUTIE INSTALATIE DE 
ILUMINAT ARHITECTUAL, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 71318100-1 - Servicii 
tehnice de iluminat 

natural si artificial 

pentru cladiri (Rev.2) 

RO 16376681 
ELESAL S.R.L. 

DA24263095/04.11.2019 
DA24677672/11.12.2019 

FINALIZAT 16.717,96 

Lucrări de reparații la Școala Primară nr.1 

din sat Gurani, comuna Pietroasa, județul 

Bihor 

Achiziție directă 45453000-7 - Lucrari 

de reparatii generale si 

de renovare (Rev.2) 

RO41257606 

MARIO EDY 

CONSTRUCT SRL 

DA24322486/07.11.2019 FINALIZAT 178.859 

Lucrări de reparații și extindere rețea de 

apă Chișcău-Moțești, comuna Pietroasa, 

județul Bihor. 

Achiziție directă 45232150-8 - Lucrari 

pentru conducte de 

alimentare cu apa 

(Rev.2) 

20822049 GOLDIS 

VIOREL 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

DA24333223/15.11.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

25335,27 

Lucrări de execuție instalație electrică de 

iluminat festiv 2019- 2020, comuna 

Pietroasa 

Achiziție directă 31527200-8 - Iluminat 

exterior (Rev.2) 

RO 16376681 

ELESAL S.R.L. 

DA24586085/05.12.2019 FINALIZAT 50.757,87 

Lucrări de reparații rigole și trotuare în 

sat Moțești, comuna Pietroasa, județul 
Bihor 

Achiziție directă 45233120-6 - Lucrari 

de constructii de 
drumuri (Rev.2) 

19199665 SC 

ALEMAR SRL 

DA24593270/09.12.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

437.477 

Achiziție lucrări de reparații poduri în 

urma calamităților, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45221119-9 - Lucrari 

de constructii de 

renovari de poduri 

(Rev.2) 

RO 14520887 ECO 

PIRO 

DA24687658/13.12.2019 FINALIZAT 125.505,37 

Lucrări de montare corpuri de iluminat 

LED 30W, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45316110-9 - Instalare 

de echipament de 

iluminare stradala 

(Rev.2) 

RO 16376681 

ELESAL S.R.L. 

DA24715928/17.12.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

363.375 

Lucrări de reparații drumuri și 

acostamente în sat Moțești, comuna 

Pietroasa, județul Bihor 

Achiziție directă 45233142-6 - Lucrari 

de reparare a 

drumurilor (Rev.2) 

18419851 SC 

BOZGA SRL 

DA24750751/18.12.2019 FINALIZAT 436.714,21 

Lucrări de reparații DC 255 Pietroasa–

Chișcău, comuna Pietroasa 

Achiziție directă 45233142-6 - Lucrari 

de reparare a 

drumurilor (Rev.2) 

RO 14520887 ECO 

PIRO 

DA24789622/23.12.2019 ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

439965,01 

 

 

 

 

 

 
   



 II. Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice s-a desfăşurat în domeniul organizării şi 

desfăşurării procedurilor de concesiune bunuri proprietate publică. Astfel, în cadrul 

compartimentului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de 

concesionare, respectiv , la finalizarea acestora se întocmeşte dosarul concesiunii pentru fiecare 

contract de concesiune  încheiat. 

În decursul anul 2019 nu s-au încheiat  contracte de concesiune . 

 

 
 III. Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice s-a desfăşurat în domeniul organizării şi 

desfăşurării procedurilor de concesiune a unor imobile având destinația de pajiște din domeniul 

public al comunei Pietroasa.   În decursul anului 2019, în baza cererilor beneficiarilor contractelor 

de concesiune s-au adus modificările solicitate, respectând astfel  prevederile Ordonanței de 

urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a HG 1064/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
  

 IV. Pe lângă atribuțiile aferente activităților expuse mai sus, compartimentul de achiziții 

publice, prin personalul propriu, duce la indeplinire situațiile ce i se repartizează spre soluționare și 

le comunică în termen răspunsul. 

 

 

COMPARTIMENT URBANISM 

 In vederea respectarii prevederilor Legii nr.50/1991 si a HG 839/2009 privind normele de 

aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, în anul 2019 certifcatele și autorizațiile de construire de Înstituția 

Arhitectului-Consiliul Județean Bihor. 

 Tot în anul 2019 a fost încheiată convenția cu Asociația Comunelor din România . 

 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

MISIUNEA: Compartimentul  funcţionează sub autoritatea Primarului comunei Pietroasa şi are ca 

responsabilitate dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de asistenţă şi îngrijire comunitară. 

 

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

      Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la 

drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, conform legislaţiei în vigoare. 

Activitatea compartimentului: 

     Întocmeşte documentaţia necesară persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor, 

conform legislaţiei 

- s-au efectuat 41 anchete sociale pentru persoanele care au solicitat evaluarea în cadrul Serviciului 

de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea încadrării într-un grad de 

handicap 

-   s-au efectuat 9 anchete sociale pentru minori 

-  s-au preluat şi transmis catre AJPS 1 dosar în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru 

creşterea copilului cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani 

- însoţirea şi asistarea persoanelor vîrstnice la notar public. 

Alte activităţi 

    Preluare şi procesare a  cererei de acordare  a subvenţie  încălzire locuinţă 

   - oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari; 

   - activităţi de arhivare 



Serviciul Prestaţii Sociale 

   - furnizare informaţii necesare pentru solicitanţii de material lemnos pentru încălzirea locuinţei 

privind condiţiile legale ce trebuie îndeplinite pentru aprobarea acestui drept şi punerea la dispoziţia 

acestora a listei cu documente şi formularele tip necesare întocmirii dosarului; 

  -.verificarea şi înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere şi a documentelor 

anexate pentru acordarea/modificarea/încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie 

termică/gaze naturale/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

   -   anchete sociale efectuate pentru toţi beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 

energie termică/gaze naturale/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

ÎN DOMENIUL  PRESTAŢIILOR  SOCIALE  

MISIUNE: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate, prin acordarea prestaţiilor 

sociale prevăzute de lege, în vederea asigurării nevoilor sociale, creşterii calităţii vieţii şi favorizării 

incluziunii sociale a acestora. 

Activitatea desfăşurată 

   Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav, conform Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. În cursul anului 

2019 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 19 persoane si un numar de 18 

asistenti personali pentru persoanele cu handicap  pentru care a fost alocată suma totală de 733 633 

lei/ lună . 

   Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă 

pe perioada sezonului rece, respectiv 01.01.2019 – 31.03.2019 şi 01.11.2019-31.12.2019 

Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică/gaze 

naturale/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

 

TOTAL 2019 

Ianuarie 2019 -  0 dosare- 0 lei 

Februarie 2019-  0 dosare – 0 lei 

Martie 2019       0 dosare -  0 lei 

Noiembrie 2019 - 52 dosare- 11730 lei 

Decembrie  2019-0 dosare – 0 lei 

     Îtocmirea raport statistic privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie 

termică/gaze naturale/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

     Deplasarea pe teren (solicitarea actelor de identitate, explicarea motivului vizitei şi a 

documentelor solictate, discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). 

  Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 

   Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 

    Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii, şeful, alte instituţii, cu beneficiarul, 

alte persoane). Îniţierea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate, obţinerii 

adeverinţelor de venit, obţinerii drepturilor. 

     Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar 

Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti, obigaţia de 

a asigura frecventarea cursurilor şcolare 

- Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 

- Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie.  

      Asistenţa şi Protecţia Socială  a Copilului şi Familiei în anul 2019, cu privire la alocaţia de stat 

şi la indemnizaţia/stimulentul lunar/stimulent de inserţie pentru creşterea copilului conform 

prevederilor legale: 

- stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii 

- stabilirea dreptului la indemnizaţia/stimulentul lunar/stimulentul de inserţie pentru creşterea 

copilului 

Activitatea desfăşurată în perioada ianuarie – decembrie 2019 

Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 

   -24 dosare întocmite şi transmise la AJPS în cursul anului 2019 



Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 

 -31 dosare întocmite şi transmise la AJPS în cursul anului 2019 

 

      Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat 

(modalitatea de completare a cererii, acte necesare pentru întocmirea dosarului, instituţii care 

trebuie să elibereze anumite documente, termenele care trebuie respectate, etc) şi orice alte 

informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 

AJUTOARE SOCIALE 2019 

Nr.cereri noi înregistrate 

 -2 

Nr.dosare aprobate 

 -2 

Total dosare VMG în luna Dec 2019 

 -17 

Ajut. urgenţă –0 

Ajutoare urgenţă număr -0 

Ajutoare înmormântare - 0 

Prestaţii Sociale 

Întocmirea raport statistic L egea 416/2001 

 -12 

Nr. cereri noi înregistrate ASF 2019 

-10 dosare  

Numar total beneficiari alocaţie pentru sustinerea familiei 2019 

 -19 dosare 

 

 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ŞI CADASTRU 

MISIUNEA:  
-Identificarea, evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Primăriei Pietroasa, 

Finalizarea aplicării legilor fondului funciar , -Evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol  

 

OBIECTIVE:  
Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate 

publică sau privată a Primăriei Pietroasa. 

Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar. 

ATRIBUŢIILE compartimentului:  

Avind în vedere atribuţiile compartimentului REGISTRUL AGRICOL precum şi cele prevăzute in 

fişa postului, în anul 2019 s-au îndeplinit următoarele sarcini :  

-întreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent  

-s-au întocmit şi eliberat certificate de producător agricol ;  

-s-au completat pe cererile pentru diverse adeverinţe depuse de cetăţeni la Registratură, date din 

registrul agricol cu privire la componenţa gospodăriei, suprafeţele de teren, curţi construcţii, arabil, 

suprafaţa construită a clădirii, etc.  

-s-a acordat audienţă tuturor cetăţenilor proprietari de imobile care au solicitat acest lucru; 

-au fost sprijiniti cetăţenii in vederea întocmirii documentaţiei pentru accesarea Măsurilor 141 şi 

6.1;  

-s-au redactat şi eliberat adeverinţe conform datelor din registrul agricol pentru C.I., C.A.S, 

procurarea de telefoane mobile, adeverinţe pentru case si teren necesare la OCPI, pentru utilităţi, 

etc.  

-s-au întocmit şi înregistrat contractele de arendă; 

- s-au preluat și afisat ofertele de vânzare  ale terenurilor agricole situate in extravilanul comunei, s-

au intocmit și depus dosarele pentru vânzarea terenurilor agricole situate  in extarvilan la Direcția 

pentru Agricultură județeană Bihor. 



-verificarea în teren şi completarea de chestionare statistice privind culturile vegetale şi efectivele 

de animale deţinute de persoanele fizice înscrise în Registrul Agricol; 

-întocmirea dărilor de seamă statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică şi Direcţia 

Judeţeană pentru Agricultură.  

-deplasarea în teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de 

înlocuire a animalelor afectate de enzotii.  

Acte emise şi eliberate:  

1. Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol  

2. Adeverinţe pentru încadrarea terenului în intravilan  

3. Adeverinţe pentru A.P.I.A în vederea depuneriii cererii unice de sprijin pentru suprafaţă  

4. Eliberare atestate și  carnete pentru comercializarea produselor din sectorul agricol 

5. Eliberări adeverinţe diverse conform cu Registru Agricol 

6. Înregistrare şi verificare contracte arendă 

7. Adrese corespondenţă 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI AGRICOL ȘI CADASTRU  

RAMURA CADASTRU 

În cadrul compartimentului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:  

-este membru în comisia locală de fond funciar; 

-participă la lucrările comisiei locale de fond funciar; 

-analizează cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentând propuneri 

pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre 

validare Instituției Prefectului Județului Bihor; 

-realizează corespondența cu petenții și/sau cu alte instituții, conform măsurilor dispuse de către 

comisia locală; 

-gestionează arhiva comisiei locale, cât și alte documente depuse în baza legilor fondului funciar; 

-întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite și documentația 

prevăzută de legislația în vigoare învederea punerii în posesie și eliberării titlurilor de proprietate și 

înmânează titlurile de propriete persoanelor îndreptățite;  

-asigură întocmirea și înaintarea documentației spre verificare la OCPI Bihor, în vederea scrierii 

titlurilor de proprietate; 

-întocmește adeverințe privind încadrarea terenurilor în tarlalele și parcelele existente în planurile 

cadastrale ale UAT Pietroasa; 

-colaborează permanent cu compartimentele aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pietroasa; 

-colaborează la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei 

Pietroasa; 

-constituie și exploatează baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor(terenuri și clădiri) 

ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Pietroasa. 

 

Încadrare legală: 

-Legea nr.18/1991 a fondului funciar,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatiii mobiliare,republicată,cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ,cu modificările și completările ulterioare 

-HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 

modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor; 

-OG nr.28/2008 privind registrul agricol; 

-Legea nr.287/2009 privind Codul Civil; 

-Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire in natură sau 

echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist; 



-Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.18/1991; 

-OUG nr.57/2019 privind Codul adminstrativ. 

 

          Raportul compartimentului de agricol și cadastru-ramura cadastru face  referiri la modul 

în care s-a desfășurat activitatea compartimentului în anul 2019: 

-eliberarea de adeverințe pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, identificări 

terenuri, petiţii, diverse sesizări analizate și soluționate; 

- adrese către instituţii pentru aflarea terenurilor deținute pe UAT-Pietroasa  în vederea întocmirii 

situaţiei statistice a terenurilor; 

- identificări cu cartea funciară veche, planuri de încadrare în zonă; 

- verificare avize tehnice, adrese parcelare, procese verbale de vecinătate; 

- extrase planuri legea 18/1991; 

-instrumentarea unui nr. de 73 de dosare pentru obținerea titlurilor de proprietate în baza Legii 

nr.18/1991, modificată și completată de Legea nr.231/2018; 

-întocmire adrese înaintare, copii procese verbale, copii titluri de proprietate, copii anexe; 

- s-a răspuns la adresele care s-au repartizat în ceea ce privește dosarele de instanţă; 

- participarea la ședințele de fond funciar  în vederea eliberării titlurilor de proprietate conform  

Legii nr.18/1991, modificată și completată de Legea nr.231/2018; 

- -informarea persoanelor fizice și juridice cu privire la legile proprietăţilor. 

- editare planuri de amplasament și delimitare a imobilelor; 

- verificare în baza de date OCPI a situaţiei întabulărilor domeniului public; 

-digitizarea terenurilor cetățenilor comunei Pietroasa în vederea depunerii cererilor unice de plată 

pentru anul 2019 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 

-s- a răspuns tuturor solicitărilor care au venit din partea persoanelor fizice și juridice; 

- răspunsuri la eventualele adrese , reclamatii , solicitari venite prin registratura comunei Pietroasa; 

- verificarea din punct de vedere cadastral al dosarelor pentru obtinerea Ordinului Prefectului; 

-elaborarea rapoartelor de specialitate la diversele proiecte de hotărâri ce țin de activitatea 

compartimentului; 

-participarea la elaborarea inventarului bunurilor domeniului public și privat al comunei Pietroasa. 

 

 

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI ARHIVĂ 

Obiective 

 Satisfacerea nevoilor cetățenilor comunității referitoare la informare și rezolvarea 

problemelor, câștigarea încrederii acestora prin reducerea birocrației, a timpilor de acces la 

servicii și obținere a documentelor emise de primărie. 

 Realizarea arhivării documentelor Primăriei la timp și în cele mai bune condiții.  

Atribuții generale 
 Asigură relația directă a Primăriei cu cetățeanul și acordă sprijin cetățenilor în îndeplinirea 

formalităților cerute de lege. 

 Întocmește, la cererea publicului, documente pe baza evidențelor existente în Arhiva 

Primăriei. 

 Asigură relaționarea și comunicarea directă cu cetățenii, prin serviciul de registratură și prin 

preluarea apelurilor telefonice. 

 Asigură comunicarea în exterior a informațiilor sau dispozițiilor date de către superiorii 

ierarhici, din ordinul și numai cu acordul acestora, în scopul informării cetățenilor sau a 

instituțiilor interesate. 

 Primește, distribuie, preia și transmite corespondența spre și dinspre compartimentele 

Primăriei. 

 Ridică și decontează timbrele poștale folosite la expedierea corespondenței. 

 Conduce evidența notelor telefonice. 

 Păstrează registrul inventar și pune Ia dispoziția salariaților documente din arhivă conform 

registrului inventar. 



 Asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal. 

 Asigură circulația documentelor adresate Primăriei și Primarului precum și Comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de Primar. 

 Respectarea standardelor de control intern managerial. 

 

 

 

Relaţiile interne sunt următoarele: 

PRIMAR: 

 transmite: corespondenţa înregistrată la nivelul compartimentului, lista cu persoanele 

înscrise în audienţă, mapa cu documente ce necesită semnătura primarului, rapoarte 

solicitate; 

 primeşte: dispoziţii, corespondenţa cu rezoluţia primarului ce urmează a fi distribuită 

serviciului, biroului şi compartimentelor de specialitate, mapa Primăriei cu documentele 

semnate, anual dispoziţiile primarului pentru arhivare, corespondenţa pentru expediere prin 

poştă. 

 

VICEPRIMAR: 

 transmite: corespondenţa înregistrată la nivelul compartimentelor ce intră în sfera de 

competenţă a acestuia, lista cu persoanele înscrise în audienţă, mapa cu documente ce 

necesită semnătura viceprimarului, rapoarte solicitate; 

 primeşte: corespondența cu rezoluţia viceprimarului ce urmează a fi distribuită pe 

compartimente, mapa cu actele semnate ce urmează a fi eliberate; corespondenţa pentru 

expediere prin poştă. 

  

SECRETAR: 

 transmite: corespondenţa înregistrată la nivelul compartimentelor ce intră în sfera de 

competenţă a acestuia, lista cu persoanele înscrise la audienţă, mapa cu documente ce 

necesită semnătura secretarului; 

 primeşte: corespondenţă destinată expedierii prin poştă, note interne destinate 

compartimentelor. 

  

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI: 

 transmite: pe bază de opisuri zilnice corespondenţa înregistrată, corespondenţa returnată, 

note de audienţă, note interne; 

 primeşte: răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poştă, copia răspunsurilor la 

notele de audienţă, note interne, anual documente destinate arhivării. 

  

Relaţiile externe ale compartimentului sunt cu: 

CETĂŢENII: 

 transmite: informatii privind procedura ce trebuie urmată pentru soluţionarea cererilor ce 

intră în competenţa primăriei şi a consiliului local; fluturaşi informativi privind actele 

necesare a fi anexate cererilor în vederea obţinerii de autorizaţii, certificate, adeverinţe, 

autorizaţii, avize, răspunsuri prin ghişeu, răspunsuri, adrese expediate prin poştă. 

 primeşte: petiţii şi solicitări de informaţii de interes public. 

 

PRIMĂRIILE DIN ŢARĂ: 

 colaborare privind activitatea serviciilor de relaţii cu publicul pentru o cât mai bună 

desfăşurare a activităţii. 

 

INSTITUȚII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL: 

 transmite: informaţii, note de audienţă; 



 primeşte: petiţii, răspunsuri la note de audienţă. 

 

ARHIVELE NAŢIONALE: 

 transmite: nomenclator acte pentru avizare; proces-verbal selecţionare; 

 primeşte: nomenclator arhivistic avizat, aprobare distrugere documente selecționate, 

procese-verbale de control. 

 COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ: 

 transmite: adrese, cereri privind trimiterile poștale, corespondența Primăriei și a Consiliului 

Local. 

 primeşte: corespondența primăriei, consiliului local, adrese, cereri privind trimiterile poștale 

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE: 

 transmite: informaţii privind modul de implementare a legislaţiei, răspunsuri la petiții și 

solicitări de informaţii publice; 

 primeşte: petiţii şi solicitări de informaţii de interes public. 

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 

Misiunea 

1. Verifică și avizeză contractele economice diverse, contractelor de angajare și alte documente 

adiționale și corespondență; 

2. Asigură consultanță de specialitate compartimentelor din cadrul instituției; 

3. În vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale primarului, ale Consiliului Local şi ale 

Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, asigură asistenţă, consultanţă şi 

reprezentarea acestora în instanţă în dosarele civile şi comerciale în raporturile lor cu institutii 

de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină şi redactează 

documentele depuse la dosarul cauzelor; 

4. Întocmește acțiunile în justiție: civile, penale și în contecios, reprezentare juridică și susținerea 

acestora la instanțele de fond, de apel și recurs din toată țara; 

5. Întocmește, cercetează și instrumentează dosarele de litigii de muncă; 

6. Prelucrare/informare legislație nou apărută, pe domenii de activitate și specific unitate ; 

7. Reprezentarea unității în fața instanței judecătorești în situația unor litigii ; 

8. Înregistrează cauzele în registrul special de evidenţă a cauzelor şi urmăreşte derularea lor; 

9. Urmărirea respectării legalității în cazul încheierii, modificării și desfacerii contractelor de 

muncă; 

10. Prezintă informări scrise la solicitarea conducerii instituţiei Primăriei Pietroasa; 

11. Se preocupă continuu în vederea creşterii profesionalismului prin perfecţionare, studierea 

Monitorului Oficial, utilizarea biroticii; 

12. Soluţionează cererile ce îi sunt repartizate, în termen legal, pe care le înaintează conducerii spre 

semnare; 

13. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce rezultă din actele normative noi și a sarcinilor de serviciu 

transmise de Consiliul Local, Primar, Secretar. 

14. Întocmește referate de specialitate privind avizarea diverselor proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local; 

15. Informează angajaţii şi conducerea Primăriei comunei Pietroasa cu privire la modificările 

legislative apărute; 

16. Participă la şedinţele de Consiliu Local; 

17. Participă la lucrările comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar; 

18. Asigură emiterea dispoziţiilor specifice activităţii în domeniu şi comunicarea acestora celor 

în drept; 

19. Participă la acţiuni de predare – preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al 

comunei comunei Pietroasa; 

20. Participă la acţiunile dispuse de către conducerea Primăriei comunei Pietroasa (concursuri, 

instructaje, consilii etc); 



21. Asigură elaborarea documentaţiilor pentru darea sau luarea în administrare, folosinţa gratuită, 

vânzare sau în patrimoniu, altor instituţii publice sau oricăror alte operaţii privind bunurile din 

domeniul public şi privat al comunei comunei Pietroasa; 

22. Asigură transmiterea corectă şi la timp a corespondenţei si a sesizărilor primite; 

23. Soluţionează cererile ce îi sunt repartizate, în termen legal, pe care le înaintează conducerii spre 

semnare; 

24.Gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea 

corespunzătoare. 

 

                  Activitatea Compartimentului Juridic pe anul 2019 s-a desfașurat astfel: pe rolul 

instanțelor de judecată s-au aflat, în curs de soliționare, un numar  de 39 de dosare, la care s-a 

asigurat asistența juridică corespunzătoare și reprezentarea în instană. 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE PE ANUL 2019 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse Umane 

rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice. 

În cadrul compartimentului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:  

-întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor și a promovărilor din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa și răspunde de organizarea în condiții 

optime a procedurilor specifice concursurilor-recrutarea și selecția candidaților pentru funcții 

publice și contractuale; 

-răspunde și se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a 

instituției, în mass-media locală și la sediul acesteia; 

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și 

întocmește documentațiile privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale; 

-efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu, 

și/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată și determinată, precum și acordarea 

tuturor drepturilor prevăzute de legislația privind funcția publică și de legislația muncii pentru 

personalul din aparatul de specialitate; 

-întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici, precum și 

de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale; 

-colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fișelor de post, răspunde și ține 

evidența acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform 

prevederilor legale. 

-întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi 

de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale; 

-redactează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar; 

-elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară; Răspunde de aplicarea 

prevederilor din acesta; 

-participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate 

alături de Serviciul Juridic, pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local; 

-întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a 

funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare; 

-răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării 

Primarului; răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de 

perfecţionare profesională; 

 

Încadrare legală: 

 Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii ,actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare  

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare  

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 Ordin MMJS nr.2169/2018; 

 Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice , cu modificările și completările ulterioare  

 HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OUG nr.57/2019 privind codul administrativ; 

 

          Raportul compartimentului de resurse umane face  referiri la modul în care s-a desfășurat 

activitatea compartimentului în anul 2019: 

-reprezentarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Pietroasa în relația cu sindicatul reprezentativ; 

-colaborarea permanentă cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

 

 În cursul lunii mai 2019 a fost organizat concurs de recrutare în vederea ocupării funcției 

publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment 

Urbanism din cadrul instituției , în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008-privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici. În urma promovării concursului ocupându-se postul din cadrul 

compartimentului Urbanism. 

În cursul lunii  septembrie 2097, s-a organizat concursuri de recrutare în vederea ocupării funcțiilor 

publice de execuție de: Inspector clasa I, grad profesional debutant-Compartiment contabilitate, 

Inspector clasa I, grad profesional debutant -Compartiment protecția mediului, din cadrul instituției 

noastre, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008-privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici și prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. În urma 

promovării concursurilor s-au ocupat cele 2 posturi vacante scoase la concurs. 

 

La nivelul compartimentului Resurse Umane au fost întocmite şi susţinute documentaţiile de 

specialitate în vederea promovării următoarelor Hotărâri ale Consiliului Local: 

a) HOTĂRÂREA nr. 45/23.10.2019 –privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitae al Primarului comunei Pietroasa; 

b) HOTĂRÂREA nr. 60/05.12.2019 – privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasa ; 

c) HOTĂRÂREA nr. 61/05.12.2019-privind aprobarea regulamentul de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasa; 

 

 În cursul lunii noiembrie 2019, s-au demarat procedurile în vederea organizării concursului 

de recrutare pentru data de 08/01/2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector, 

clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabilitate, în conformitate cu prevederile H.G. 

nr. 611/2008-privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și prevederile OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. În urma promovării concursurilor s-a ocupat postul vacant 

care s-a  scos la concurs. 

 



 Pe tot parcursul anului au fost organizate concursuri de ocupare a funcţiilor vacante.La toate 

aceste concursuri compartimentul Resurse Umane a asigurat: 

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere; 

- organizarea și desfăşurarea probelor de concurs; 

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 

- demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi. 

 

Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, în 

vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea 

carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa 

dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor 

publici cât şi a personalului contractual din cadrul instituţiei noastre. 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIA MEDIULUI ,PROTECŢIE CIVILĂ, PSI 

I Activitatea privind protecţia mediului 

 Activităţile  acestui compartiment s-au derulat pe fondul respectării angajamentelor şi 

alinierii la politicile de mediu ale Uniunii Europene. 

 Pentru comunităţile europene mediul reprezintă ansamblul elementelor care, în 

complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul , ambianţa şi condiţiile vieţii oamenilor, astfel cum 

există sau cum sunt percepute.  

 Problema majoră a localităţii este curăţenia albiei cursurilor de apă, eliminarea definitiva a 

depozitelor clandestine de gunoi şi convingerea cetăţenilor de a depozita deşeurile menajere în 

tomberoane pentru a fi colectate de firma de salubrizare .  

 Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, în scopul salubrizării localităţilor componente ale comunei noastre , 

acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor 

economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.  

 În anul 2014, aceste activităţi au constat în: 

  ● Preluarea şi soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor pe linie de mediu primite 

de la cetăţeni; 

  ● Urmărirea şi asigurarea îndeplinirii de către utilizatorii din comuna Pietroasa a 

Planului judeţean de gestionare a deşeurilor prin: 

 ►    informarea locuitorilor comunei Pietroasa cu privire la modul de gestionare a 

deşeurilor, 

 ►   menţinerea curăţeniei căilor publice – carosabil şi trotuare  

 ►    menţinerea curăţeniei spaţiilor verzi a parcurilor şi zonelor verzi aferente căilor publice  

 

 ►  verificarea respectării de către operatorului de salubritate a prevederilor din contractul 

încheiat de către autoritatea locală cu acesta, 

 ►   somarea agenţilor economici care nu au contractat activitatea de colectare a deşeurilor 

să încheie contracte cu operatorul de salubritate; 

  ● Preluarea de la S.C. Edilul Beius SA a serviciului de colectare a deșeurilor 

municipale ; 

  ● Identificarea şi lichidarea depozitărilor ilegale de deşeuri; 

  ● Coordonarea unor acţiuni de salubrizare a cursurilor de apă ; 

  ● Corespondenţa cu autorităţile specializate în domeniu (Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bihor, Garda de Mediu, Direcţia Apelor Crişuri) 

 ►   transmiterea diferitelor raportări, situaţii, informaţii solicitate de către aceste instituţii, 

 ►    respectarea dispoziţiilor primite de la aceste instituţii; 



  ●Participarea, împreună cu organele de poliţie, la depistarea persoanelor care nu 

respectă legislaţia de mediu; 

  ● Participarea, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă 

la lichidarea arderilor  necontrolate de vegetaţie; 

 

 

Activitatea pe linie de stare civilă are ca drept principal obiect de activitate, înregistrarea actelor şi 

faptelor de stare civilă, precum şi eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor care au 

domiciliul, reşedinţa sau sunt născuţi, căsătoriţi sau decedaţi pe raza de competenţă teritorială al 

comunei Pietroasa, toate acestea în vederea servirii cu promptitudine a cetăţenilor şi soluţionarea 

cererilor acestora în maximă operativitate, în termenele legale 

 Obiective propuse pentru anul 2019 pe linie de evidenţa persoanelor :  

 - respectarea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de stare civilă;  

 - însuşirea tuturor normelor, legilor si dispoziţiilor pe linie de stare civilă prin prelucrarea 

acestora; 

  - soluționarea în termenul procedural a plângerilor privind omisiunile, înscrierile greşite, 

precum şi orice alte erori din listele electorale permanente, sub îndrumarea directă a primarului 

comunei Pietroasa ; 

 - îmbunătăţirea continuă a pregatirii profesionale ale personalului, prin studierea şi însuşirea 

legislaţiei şi a noutăţilor legislative în materie de stare civilă;  

 - colaborarea în bune condiţii a serviciului de evidenţa persoanelor cu instituţiile statului;  

 - înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi eliberarea certificatelor de stare 

civilă cetăţenilor care au domiciliul, reşedinţa sau sunt născuţi, căsătoriţi sau decedaţi pe raza de 

competenţă teritorială, toate acestea în vederea servirii cu promptitudine a cetăţenilor şi 

soluţionarea cererilor acestora în termenele legale, astfel că s-au întocmit, la cerere sau din oficiu 

potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie, deces şi divorţ şi s-au eliberat certificate doveditoare;  

 - atribuirea Codurilor Numerice Personale, pe baza listelor de coduri precalculate;  

 -întocmirea publicaţiilor pentru căsătorii şi dispunerea afişării lor pe site –ul primăriei, în 

termenele prevăzute de lege; 

  - eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă la cererea, sau din oficiu, autorităţilor şi 

instituţiilor abilitate, precum şi dovezi (anexa 9) privind înregistrarea unui act de stare civilă, la 

cererea persoanelor fizice şi juridice, la cerere sau prin corespondenţă;  - înscrierea menţiunilor de 

căsătorie, divorţ, deces, în condiţiile legii şi metodologiei în vigoare, pe marginea actelor de stare 

civilă, aflate în păstrare şi comunicări de menţiuni pentru înscrierea în registre, exemplarul I şi II, 

după caz;  

  -întocmirea buletinelor statistice de naştere, căsătorie, deces şi de divorţ, în conformitate cu 

normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimitem lunar Direcţiei Judeţene de Statistică 

Oradea; 

  - înaintarea la Consiliul Judeţean Bihor, Direcția de Evidență a Persoanelor Bihor, 

exemplarul II, al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data cand toate filele din 

registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;  

 - trimiterea, din oficiu, Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţa Persoanelor la 

domiciliul/declarat al părinţilor, situaţia înregistrării a nou – născuţilor/copil născut mort, 

comunicările nominale pentru născuţii vii, precum şi comunicările cetăţenilor români cu privire la 

modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, pentru a fi operate în 

baza de date ;  

 - întocmirea şi trimiterea, din oficiu, din 10 în 10 zile, situaţia înregistrării căsătoriilor cu 

privire la regimul matrimonial ales, împreună cu extrasele pentru uz oficial de pe actele de căsătorie 

către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale – C.N.A.R.N.N  Infonot București;  

 - centralizarea situaţiilor de evidenţă privind înregistrările decedaţilor şi trimiterea 

S.P.C.L.E.P. de domiciliu din cadrul Serviciilor publice comunitare locale de evidenţa persoanelor, 

respectiv a buletinelor persoanelor decedate-anulate ori declaraţiile din care să rezulte că persoanele 

decedate nu au avut acte de identitate, din 10 în 10 zile, pentru a fi operate în baza de date;  



 -trimiterea, din oficiu, lunar, a situaţiilor înregistrării persoanelor decedate la Camera 

Notarilor Publici de pe raza de domiciliu al decedaţilor;  

 -întocmirea şi eliberarea la cerere, sau din oficiu, peroanelor îndreptăţite, livretelor de 

familie, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege; 

  -actualizarea datelor din livretele de familie, ori de cate ori a fost necesar, la cererea 

reprezentantului familiei, precum şi retragerea şi anularea livretului de familie, în caz de divorţ şi 

eliberarea unui nou livret de familie, persoanelor îndreptăţite cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

lege ; 

  - întocmirea şi asigurarea efectuării operaţiunilor administrative pentru schimbarea numelui 

/ prenumelui pe cale administrativă, precum şi de transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă 

procurate din străinătate; 

  - promovarea din oficiu sau la cerere a acţiuniilor pentru rectificarea, completarea, 

modificarea sau anularea actelor de stare civilă, în condiţiile prevăzute de lege; 

  -la solicitarea instanţelor judecătoreşti s-au făcut verificări cu privire la anularea, 

completarea, rectificarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii 

pe cale judecătorească şi a înregistrării tardive a naşterii; 

  -la cererea persoanelor îndreptăţite s-a eliberat Anexa 24 -Sesizarea pentru deschiderea 

procedurii succesorale;  

 -trimiterea, din oficiu, la Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date - 

Bucureşti, extrase-pentru uz oficial- de pe actele de căsătorie sau deces, în cazul în care un cetăţean 

străin, s-a căsătorit sau a decedat pe raza administrativ teritorială a comunei Pietroasa şi fapta a fost 

înregistrată, în termen de 5 zile; 

  -asigurarea oficierea căsătoriilor într-un cadru solemn, prevăzut de lege şi cu respectarea 

întocmai a celorlalte condiţii prevăzute de lege; 

  - acordarea, conform cererilor depuse premii pentru 50 de ani de căsătorie, neântreruptă; 

  -întocmirea situaţiilor statistice pentru înregistrarea nou-născuţilor, deceselor, căsătoriilor, 

divorţurilor, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial, anual pe linie 

de stare civilă.  

 

Activitatile serviciului din perioada ianuarie – decembrie 2019  

 Pe parcursul anului 2019 principalele activităţi în acest domeniu de activitate au constat în: 

 

 1.Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, a actelor de naştere, de căsătorie şi 

de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare. 

 

 Înregistrări Naşteri 

- s-au înregistrat 4 acte de naştere din străinătate - transcrieri (în dublu   

exemplar); 

 Înregistrări Căsătorii 

  - s-au înregistrat 16 acte de căsătorii (în dublu exemplar); 

 Înregistrări Decese 

  - s-au înregistrat 31 acte de deces (în dublu exemplar), dintre care 1(unu) pentru 

cetățeni straini)  

  - s-au eliberat adeverinte de inhumare. 

 

 2. Înscrierea menţiunilor, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate în 

păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I 

sau II, după caz. 

 - s-au operat un număr de 178 de menţiuni, modificare în acte de stare civilă, din care 

primite de la alte localităţi 47, operate atât primite cât şi cele rezultate din actele întocmite, 

comunicate la ex.II 131 si comunicate la alte localitati 45; 

 - s-au operat şi întocmit menţiunile de divorţ în baza sentinţelor judecătoreşti; 

  



 3. Întocmirea certificatelor de stare civilă 

   -s-au eliberat 30 certificate de naştere. 

  - s-au eliberat 27 de certificate de căsătorie; 

  -s-au eliberat 32 de certificate de deces. 

 

 4. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor publice, 

precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor 

fizice sau juridice. 

 - la cererea instanţelor de judecată, poliţiei, birourilor notariale publice şi a altor instituţii 

publice s-au întocmit şi expediat extrase de uz oficial din actele de stare civilă; 

 - la cerere sau în baza adreselor sosite de la alte primării s-au eliberat duplicate de naştere, 

căsătorie, deces ; 

 

 5. Actualizarea livretelor de familie; 

 – În cursul anului 2019 s-au eliberat peste 16 livrete de familie ;  

 

 6. Întocmirea sizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma 

persoanelor decedate care au deţinut în proprietate, la data decesului, bunuri imobile, având 

ultimul domiciliu în comuna Pietroasa şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici 

pentru competentă soluţionare, după o prealabilă verificare la Registrul Agricol,  

 – s-au întocmit 31 sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma 

persoanelor decedate în comuna Pietroasa, foste cu ultimul domiciliu în comuna Pietroasa şi care au 

deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile; 

 – s-au întocmit 2 sesizări, de pe urma persoanelor decedate în comuna Pietroasa, dar care au 

avut ultimul domiciliu în alte localități. 

 

 7. Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor, precum 

şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ. 

 – În cursul anului 2019, nu s-au înregistrat cereri de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale 

administrativă, prin acordul soţilor. 

 

 8. Înregistrarea cererilor privind rectificări de acte de stare civilă           

 S-au întregistrat un număr de 3 cereri pentru rectificare a actelor de stare civilă, prin 

Dispoziţia primarului comunei Pietroasa, data în baza art.57/1 şi art.58 din legea 119/1996, 

modificată şi actualizată. 

 Toate actele au fost întocmite în baza certificatelor constatatoare de naştere, deces şi a 

certificatelor prenupţiale eliberate de unităţi sanitare. Actele de transcriere s-au înregistrat în baza 

aprobării D.E.P Bihor si a Dispoziţiei primarului comunei Pietroasa . 

 S-au trimis statistici lunare, trimestriale și semestriale cu datele statistice privind aplicarea 

prevederilor Legii 119/2006. 

 

 9.  Înregistrarea cererilor privind eliberarea de extrase multilingve     

 - s-au întregistrat un număr de 2 cereri pentru eliberarea de extrase multilingve de pe acteler 

de naștere . 

       

Avem in gestiune : 

  - Certificate de nastere / casatorie/ deces;  

  - Extrase multilingve de nastere / casatorie/ deces;  

    - Arhiva de stare civilă a comunei Pietroasa  din perioada 1895 – 2020  constând într-un 

număr de 99  registre de nastere / casatorie/ deces/divorț.  

 

Nu au fost dispuse măsuri la controlul anual din data de 19.09.2019 efectuat de inspectorii de 

specialitate ai D.E.P. Bihor, nefiind constatate abateri în acest domeniu.  



 

COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIA MEDIULUI ,PROTECŢIE CIVILĂ, PSI 

 

 

I Activitatea privind protecţia mediului 

 Activităţile acestui compartiment s-au derulat pe fondul respectării angajamentelor şi 

alinierii la politicile de mediu ale Uniunii Europene. 

 Pentru comunităţile europene mediul reprezintă ansamblul elementelor care, în 

complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul , ambianţa şi condiţiile vieţii oamenilor, astfel cum 

există sau cum sunt percepute.  

 Problema majoră a localităţii este curăţenia albiei cursurilor de apă, eliminarea definitiva a 

depozitelor clandestine de gunoi şi convingerea cetăţenilor de a depozita deşeurile menajere în 

tomberoane pentru a fi colectate de firma de salubrizare .  

 Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, în scopul salubrizării localităţilor componente ale comunei noastre , 

acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor 

economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.  

 În anul 2019, aceste activităţi au constat în: 

  ● Preluarea şi soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor pe linie de mediu primite 

de la cetăţeni; 

  ● Urmărirea şi asigurarea îndeplinirii de către utilizatorii din comuna Pietroasa a 

Planului judeţean de gestionare a deşeurilor prin: 

 ► elaborarea Planului local de gestionare a deşeurilor, 

 ► întocmirea regulamentului propriu al serviciului de salubritate, 

 ► propunerea introducerii obligativităţii colectării deşeurilor şi predării acestora 

cătreoperatorul de salubritate autorizat,  

 ► propunerea instituirii unei taxe de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiat 

contracte individuale cu operatorul de salubritate, 

 ► propunerea instituirii unei taxe de salubrizare reduse pentru utilizatorii care asigură 

colectarea selectivă a deşeurilor municipale, 

 ► informarea locuitorilor comunei Pietroasa cu privire la modul de gestionare a 

deşeurilor, 

 ► menţinerea curăţeniei căilor publice – carosabil şi trotuare  

 ► menţinerea curăţeniei spaţiilor verzi a parcurilor şi zonelor verzi aferente căilor publice  

 

 ► verificarea respectării de către operatorului de salubritate a prevederilor din contractul 

încheiat de către autoritatea locală cu acesta, 

 ► somarea agenţilor economici care nu au contractat activitatea de colectare a 

deşeurilor să încheie contracte cu operatorul de salubritate; 

  ● Preluarea de la S.C. Edilul Beius SA a serviciului de colectare a deșeurilor 

municipale ; 

  ●  Identificarea şi lichidarea depozitărilor ilegale de deşeuri; 

  ● Coordonarea unor acţiuni de salubrizare a cursurilor de apă ; 

  ● Corespondenţa cu autorităţile specializate în domeniu (Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bihor, Garda de Mediu, Direcţia Apelor Crişuri) 

 ►transmiterea diferitelor raportări, situaţii, informaţii solicitate de către aceste 

instituţii, 

 ► respectarea dispoziţiilor primite de la aceste instituţii; 

  ●Participarea, împreună cu organele de poliţie, la depistarea persoanelor care nu 

respectă legislaţia de mediu; 

  ● Participarea, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă 

la lichidarea arderilor necontrolate de vegetaţie; 



 

SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI 

 Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 

măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul 

executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de 

management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi 

consecinţele producerii unor incendii sau explozii 

 Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia 

persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă 

 Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, 

alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii 

 Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre 

 

Activitatea de protecţia civilă  

 In cursul anului 2019 principalul obiectiv al compartimentului de Protecţie civilă a fost 

indeplinirea atributiilor specifice .  

Principalele activitati si acte intocmite privind situaţiile de urgenţă în anul calendaristic 2019 

sunt:  
 ► S-a propus consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;  

 ► S-a propus fondurile din buget necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;  

 ► S-a condus exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă ;  

 ► S-a urmărit şi controlat modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către 

administratorul acestora;  

 ► S-a urmărit realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare 

şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;  

 ► S-a răspuns permanent de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de 

protecţie civilă;  

 ► S-a exercitat un număr de 9 controale privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie 

civilă în plan local;  

 ► S-au evectuat exerciţii de de avertizare şi alarmare conform graficelor de instruire.  

 ► S-a gestionat, depozitat, întreţinut şi conservat tehnica, aparatura şi materialele de 

protecţie civilă.  

 ►Sau efectuat 10 de controale privind aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor 

în domeniul specific.  

 ► S-a propus includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de 

apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor, şi 

echipamente de protecţie specifice.  

 ► S-a îndrumat şi controlat activitatea de apărare împotriva incendiilor şi s-a analizeazat 

respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare.  

 ► S-a prezentat conducerii, semestrial ,raportul de evaluare a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor.  

 ► S-a acordat sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru  situaţii 

de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor( duă şedinţe ordinare ale CLSU).  

 ► A fost elaborareat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor si s-a asigurat aplicarea 

acestuia;  

  ► S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 

adunărilor sau al manifestărilor publice şi azilelor oraşului;  

  ► S-a asigurat realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a 

sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;  

 ► S-a întocmit analiza anuală privind dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva 

incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;  



  ►S-au realizat prin prin mijloacele avute la dispoziţie, activităţile de informare şi educaţie 

antiincendiu a populaţiei ; 

 ►Alte activităţi prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii 

locale.  

 

   În concluzie, 

 Apreciem că starea economică, socială şi de mediu a comunei Pietroasa, înregistrează un 

trend ascendent, pozitiv, în ceea ce priveşte depăşirea problemelor majore cu care se confruntă 

comuna, administraţia publică locală având experienţa şi resursele necesare pentru atingerea 

obiectivelor pe care şi le propune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


