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In conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare , primarul prezinta Consiliului Local un
raport annual in concordanta cu atributiile ce-i revin ca reprezentant al administratiei publice
locale .
Autoritatea publica locala utilizeaza resurse umane, materiale, financiare astfel incat sa
contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ si imbunatatirea relatiilor intre
administratie , societate civila si contribuabili.
Autoritatile din administratia publica locala trebuie sa de-a dovada de profesionalism si
etica la cele mai ridicate standarde, sa aiba transparenta in actul administrativ , sa fie flexibil si
adaptabil cerintelor individualizate ale cetatenilor, precum si responsabilitate fata de cetateni si
comunitatea locala.
CAPITOLUL I. FINANTE
La nivelul anului 2016 bugetul local al comunei Avram Iancu a fost de 6 417 635 lei ,
dupa cum urmeaza :
 veniturifiscale …………………………………….3 788 708 lei
 Sume defalcate din TVA …………………………2 745 234 lei
 Subventii din bugetul de stat ……………………… 724 123 lei
 Sume alocate din cote defalcate imp. venit ……. ….760 144 lei




Donatii si sponsorizari ……………………………… …...0 lei
Impozit pe venit ……………………………………
1 670 lei
Cheltuielile bugetului local au fost de 4 830 184 lei si cuprind :
 cheltuieli cu autoritatile publice locale …………… 786 509 lei
 servicii publice generale …………………………..
2 197 lei
 ordine publicasi siguranta nationala ………………. 5 363 lei
 cheltuieli cu invatamantul ………………………… 987 025 lei
 cheltuieli pentru cultura …………………………… 160 974 lei
 cheltuieli pentru asistenta sociala ………………… 782 317 lei
 Cheltuieli locuinte servicii si drzvoltare ………….. 56 211 lei
 Protectia mediului …………………………………. 69 336 lei
 Transporturi ………………………………………1 721 710 lei
Compartimentul fiscal inregistreaza un numar de 1842 pozitii rol , o lista de ramasita , dupa
cum urmeaza :
 Amenzi PF = 111 942 lei,amenzi PJ = 0 lei,Total = 111 942 lei
 Cladiri PF = 6 730 lei,cladiri PJ = 15 256 lei,Total = 21 986 lei
 Teren personae fizice = 28 704 lei,personae juridice = 0lei,Total = 28 704 lei
 Taxa mijloace de transport PF = 9673 lei,PJ = 8946 lei,Total= 18 619 lei,
 Salubritate6141 leiPF ,PJ =1201 lei Total =7 342 lei
 Afisaj =170 lei
 Taxa judiciara = 1.067 lei
 Total general ramasita la 31.12.2017 = 189 660 lei

CAPITOLUIL II. PROTECTIE SOCIALA.
In comuna Avram Iancu se asigura protectia sociala la un numar de 273 persoane
beneficiare de ajutor social, un numar de 30 persone cu handicap grav cu insotitor din care 4
copii cu dezabilitati : Cristea Denis Liviut , Lazar Elisabeta Maria , Leahu Iuliam Cristian.
S-au intocmit :
* 3 - dosare alocatii de sustinere a familiei
* 3 - dosare pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului
* 6 - dosare pentru alocatia de stat
* 38 - anchete sociale in vederea stabilirii gradului de handicap la copii si adulti
* 364 - anchete sociale in vederea monitorizarii venitului minim garantat conform Legii nr.
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare .
* 12 - planuri lunare de actiuni privind persoanele apte de munca beneficiari ai venitului
minim garantat .
* s-au solutionat un numar de 91 cereri pentru perioada noiembrie 2017 – martie 2018
privind acordarea ajutorului social pentru incalzirea locuintei si 71 cereri privind încalzirea cu
lemne .

CAPITOLUL III. SANATATE

In comuna functioneaza un Cabinet Medical Uman care deserveste cele 33 de sate
apartinatoare comunei cu 1 medic si 3 asistente de medicina generala :
 numarul de pacienti inscrisi la medical de familie 1.379
 s-au efectuat vaccinari la un numar de 84 copii
 s-au inregistrat in anul 2017 , 16 nasteri si 12 Gravide
 inregistram 0 cazuri de TBC si 2 cazuri de diabet
CAPITOLUL IV EDUCAȚIE SI CULTURĂ
Educația este asigurata prin 2 școli ( Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, și Școala
Primară Târsa) și 2 gradinite ( GPN Avram Iancu și GPN Târsa) cu un numar de 16 cadre
didactice - 2 educatoare, 3 învatatori si 11 profesori ( 8 titulari și 8 suplinitori calificați).
 elevi inscrisi la invatamantul primar = 52 ( promovati 52)
 elevi inscrisi in invatamantul preprimar = 27 prescolari
 elevi inscris la invatamantul gimnazial = 62 ( promovati 62 )
 la examenul pentru Evaluare Națională 2017 la clasa a VIII a , s-au inscris 12 elevi
promovati 5, cu un procent de promovabilitate de 41,6 %.
In anul școlar 2017/2018 ambele scoli și grădinițe au fost dotate cu toate materialele
necesare desfășurării in bune condiții a procesului de învățământ.
Transportul elevilor pe ruta Târsa, Incești si Vidrișoara a fost asigurat de catre microbuzul
școlii cu un program si un traseu stabilit de catre Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant.
Pe perioada sezonului rece școlile au fost aprovizionate cu lemne de foc pentru încălzit.
Referitor la Cultură avem la nivelul comunei o biblioteca care are in dotare 11.738 volume
carti iar personalul participa anual la cursuri de perfectionare, deasemenea in cursul anului 2011 a
fost introdus Biblionet .
Pe linie culturala am organizat in luna iulie Targul de fete de pe Muntele Gaina Editia
2017.
Formatia de tulnicarese a fost prezenta in toate spectacolele scotand in evidenta traditia
comunei noastre .

CAPITOLUL V. PROTECTIA MEDIULUI

Primarul a fost instruit la nivel judetean de catre reprezentanti ai Ministerului
Mediului,Gopodaririi Apelor, privind sarcinile ce-i revin in caz de inundatii si alte pericole pe
toata raza comunei .

La nivelul institutiei exista Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta care
impreuna cu autoritatile locale actioneaza in vederea luarii de masuri privind protejarea vietii
cetatenilor si a bunurilor ce le apartin .
Nu s-au inregistrat inundatii,nu s – au inregistrat alunecari de teren , dar avem in
atentie puctele cu posibilitatea de a se produce astfel de fenomene sa fie monitorizate . Au
existat cateva incendii , pajisti arse , necontrolate
In cadrul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului au fost emise un
numar de 2 autorizatii de construire si 5 certificate de urbanism, 10 avize acorduri .

CAPITOLUL VI. AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA
In anul 2010 s-au completat registrele agricole pentru perioada 2014 – 2018 cu un
numar de 1023 pozitii de rol cu o suprafata totala de 9719 ha. din care :
* arabil = 213
ha,
* pasune = 2631
ha,
* fanete = 1513
ha,
* livezi = 2
ha,
* paduri = 4248
ha,
* alte suprafete = 1112 ha.
S- au eliberat un numar de 757 adeverinte rol agricol , 11 certificate de producator
S-au inregistrat 11 contracte de vanzare – cumparare terenuri ,
S-au realizat actiuni sanitar veterinare la gospodariile populatiei .
La nivelul comunei inregistram un numar de 749 bovine, 167 oi, 12 capre 774
porcine, 2848 pasari si 497 familii de albine. Operatorul insamantator a efectuat un numar de 62
insamantari artificiale , si a intocmit situatiile lunare ce cuprind activitatea de reproductie.
CAPITOLUL VII. INFRASTRUCTRURA .











In anul 2017 au avut loc urmatoarele lucrari la nivelul comunei Avram Iancu :
Lucrari de construire la proiectului ,,Modernizare drum vicinal Târsa-Cândești km 0+0,00 km 6+0,00 km în comuna Avram Iancu.
S-a aprobat si este in faza de licitatie a proiectului tehnic ,, Modernizare și înființare
drumuri forestiere în comuna Avram Iancu, jud. Alba".
S-au reparat drumurile vicinale acolo unde au fost necesare.
Reabilitare Scoala Gimnaziala ,, Avram Iancu " din comuna Avram Iancu- s-a semnat
contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii .
Reabilitare scoala primara Tarsa si dotare pentru activitatii recreeative , este terminat
studiul de fezabilitate (DALI).
Infiintare centru comunitar socio-educativ in satul Tarsa , comuna Avram Iancu.
Modernizare drum Comunal DC 91 Avram Iancu- Tarsa.
Este in faza de licitatie Planul Urmanistic General si Regulamentul Urbanistic Local.
Amenajamentul pastoral, faza de masuratori topografice si predat hartile la Directia
Agricola (OSPA)
Reparații drumuri forestiere.

CAPITOLUL VIII . ORDINE PUBLICA

In cursul anului 2017 la nivelul postului de Politie Avram Iancu au existat un numar
de 3 agenti de politie ,. Aceasta institutie si-a desfasurat activitatea in conformitate cu
prevederile legale privind organizarea si functionarea politiei precum si in baza ordinelor,
dispozitiilor si regulamentelor interne . Activitatea s-a axat pe rezolvarea solicitarilor cetatenilor
, in numar de 42 cereri.
Au fost solutionate un numar de 23 dosare penale, dintre care 1 dosare cu autori
necunoscuti descoperiti ulterior dupa savarsirea faptelor si mai sunt in lucru un numar de 0
dosare. Au fost aplicate 77 sanctiuni contraventionale privind ordinea si linistea publica .
Colaborarea cu organele de Politie este foarte buna , ceea ce ne dorim si pe viitor .

CAPITOLUL IX . STATISTICA

Comuna Avram Iancu numara in prezent 1585 de personae strcturate pe categorii
de varsta :
 0 – 6 ani = 56
 7 – 15 ani = 154
 16 – 20 ani = 160
 21 – 60 ani = 654
 peste 60 ani = 561
Structura pe sexe :
 barbati = 802
 femei = 722
Numar sedinte consiliul local / 2017 = 21, din care , sedinte extraordinare = 24 si sedinte de
indata = 5
Numar hotarari adoptate /2017 = 111
Numar dispozitii emise de primar/2017 = 264
Deschideri proceduri succesorale/2017 = 17
Numar casatorii / 2017 = 7
Numar decese /2017 = 17
Numar audiente/2017 primar = 254
Numar audiente/2017 secretar = 246
Atat hotararile emise cat si dispozitiile au fost communicate in termen Institutiei Prefectului –
Judetul Alba, pentru exercitarea controlului de legalitate , iar comisiile de specialitate ale
consiliului local s-au intrunit in sedinte de lucru in fiecare luna .

CAPITOLUL X . RELATII CU PUBLICUL

Compartimentul de ralatii cu publicul solutioneaza si inregistreaza toate cererile
adresate, cat si modul de solutionare a acestora precum si diversele acte ale Institutiei cu termen de
rezolvare , astfel in anul 2017 s-au solutionat dupa cum urmeaza :
 s-au solutionat 45 cereri catre cetateni
 s- au inregistrat 527 cereri de eliberare a adeverintelor de rol agricol
 s –au inregistrat 205 cereri eliberare certificate fiscale
 s –au inregistrat 27 cereri inregistrari numere carute , motoscutere si tractoare .
 s –au inregistrat 624 adrese eliberate din oficiu si trimise la diverse institutii pentru
solutionare
 s –au inregistrat un numar de 268 adrese sosite de la institutii (Prefectura, Consiliul
Judetean, Insp. Pentru Situatii de Urgenta, Directia Protectiei Copilului,Directia Apelor, Oficiul
de Pensii,Directia de Sport si Tineret, etc.)
Cetatenii au solicitat sprijin in solutionarea unor probleme personale, ajutoare
financiare, ajutoare sociale, propuneri de reabilitari de drumuri, extindere iluminat public,
ajutoare de incalzire, in solutionarea unor litigii.
Referitor la programul de audiente al primarului au fost inregistrate 130 persoane ,
problemele ridicate in majoritatea lor aduse la cunostinte au fost cele legate de :
 solicitarea sprijinului material pentru reabilitari de locuinte, anexe,grajduri,
 diverse cereri pentru marcari material lemons din propietate , cat si din propietatea comunei
Avram Iancu.
 solicitari legate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor in construire
 solicitari privind fondul funciar
 deranjamente cu privire la intreruperea curentului electric , etc.
Primaria dispune in present de :
 10 calculatoare
 2 copiator Xerox
 10 imprimante
 acces la internet
Toate acestea duc la cresterea performantelor si a calitatii serviciilor, optimizarea
fluxului informational, reducerea duratei medii de prelucrare a informatiilor , cresterea
securitatii, cresterea gradului de confidentialitate si cresterea nivelului de calificare a
personalului .

Intocmit,
Primar- Sandu Heler

