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RAPORT 

asupra starii economice, sociale ~i de mediu a comunei Reci in anul 2019 

Principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii 
autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in 
problemele de interes deosebit stau la baza administratiei publice in comuna Reci. 
Administratia Publica Locala gestioneaza un set de necesitati individuale si 
colective ale comunitatii, fiind un pol de comunicare, prin functia sa de autoritate 
organizatorica si decizionala a unei localitati. Solicitarile adresate Administratiei 
Publice Locale sunt materializate intr-un flux continuu de cereri, propuneri, 
scrisori, acte normative, autorizatii, certificate, programe, comenzi, contracte, 
reclamatii, alte documente, toate legate de tipurile de activitati curente din 
perimetrul respectivei comunitati. 

Primarul este ~eful administratiei publice locale. Primarul asigura 
respectarea intereselor generale ale cetatenilor si ale statului la nivelul comunei, 
garanteaza respectarea drepturilor si libertatilor acestora, dar si a prevederilor 
constitutionale si ale celorlalte legi sau acte emise de administratia centrala. 
Primarul reprezinta comuna in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si 
din strainatate,. 

Subiectele abordate in Consiliul Local, promovate prin hotarari de consiliu, 
au dovedit, pe deplin, meritul votului colectiv, gandirea complexa ~i cunoa~terea 
problematicii locale. 

Derularea rationala a evenimentelor sociale, economice, culturale, pe 
parcursul intregului an 2019, a slujit obiectivului principal pe care ~i 1-a propus 
Consiliul Local, adica acela de a oferi deopotriva satisfactii profesionale, realizari 
pe masura, inducand in vorbirea celor care reprezinta destinele judetului sau al 
tarii, cuvinte de apreciere pentru tot ceea ce s-a realizat. 



Cu siguranta ca punctele de vedere critice care au fost constructive ~i care 
au patrons in ideile avansate de catre consiliu, au contribuit, intr-o oarecare 

masura, la gasirea unor solutii de mediere, avand un scop unic: servirea 
cetateanului. 

Prezentarea ~i modelarea unei gandiri manageriale, a constituit la randul 
sau, o veritabila baza de date pentru proiectele de hotarari, pentru subiectele 
dezbatute in cadrul sedintelor de lucru. 

Managementul administrativ aplicat in primaria noastra a inteles ca 
functionarii publici, precum ~i pregatirea lor trebuie sa fie intr-un proces continuu 
de transformare in bine, un proces de perfectionare organizat cu inalt 
profesionalism, organizat atat de centrul regional de formare continua cat ~i de 
I.N.A. 

Cand fac referire la functionarii publici ma gandesc ca prin stradania, munca 
~i participarea acestora, se due la indeplinire toate activitatile legale, indispensabile 
pentru viata unei comunitati. De aceea consider ca pregatirea unui functionar 
public trebuie sa reprezinte, pe langa necesitate ~i obligatia legala, raspunderea 
pentru activitate revenind managerului administrativ, adica primarului. 

in anul ce s-a incheiat, solicitarile venite din partea cetajenilor au fost 
maxime, iar abordarea problemelor din anumite puncte de vedere a fost diferita, 
ceea ce a pus la lucru in mod foarte serios pe toti aceia care se aflau in contact 
direct cu cetateanul. 

CAP. I Starea economica 

Veniturile proprii la bugetul local 
Sigur, eel mai important capitol, despre care orice raport trebuie sa aiba date 

cat mai exacte, este acela al veniturilor la bugetul local, al politicii fiscale in raport 
cu celelalte politici economico-sociale, de administrare a acestor venituri potrivit 
legii ~i, nu in ultimul rand, de strategia elaborata privind cheltuirea acestora. 

Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele ~i alte 
venituri bugetare in exercitarea prerogativelor stabilite de lege, inseamna aplicarea 
unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, sau acordarea de facilitati acelora 
care, prin actiuni proprii, produc efecte pozitive in comunitate, participa la viata 
comunitatii, la imbunatatirea ei, la intretinerea ~i infrumusetarea domeniului 
public, schimband in bine inrati~area habitatului comun. 



VENITURI PROPRII 
Din care: 
Impozit pe venit 
Impozite si taxe pe proprietate 
Taxe pentru utilizarea bunurilor 
Alte impozite ~i taxe ti.scale 
V enituri din proprietate 
Venituri din prestari servicii si alte activitati 
V enituri din taxe administrative 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 
dispozitiilor legale 
Diverse venituri 

AL TE VENITURI 
Transferuri voluntare / donatii si sponsorizari 
Sume defalcat din TV A 
Subventii de la bugetul de stat 
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 
Subventii de la UE 

TOTAL VENITURI 

Structura cheltuielilor pe capitole se arata astfel: 
Autoritati publice si actiuni exteme 
Alte servicii publice generale 
Ordine publica si siguranta nationala 
invatamant 
Cultura , recreere ~i religie 
Asigurari ~i asistenta sociala 
Locuinte , servicii ~i dezvoltare publica 

Din care - iluminat public 
- Alimentare cu apa 
- Alte servicii 

Protectia mediului 
Transporturi 

Din care - Drumuri ~i poduri 
Strazi 

Agricultura, silvicultura, piscicultura ~i vanatoare 
TOTAL CHELTUIELI 

2.986.638 LEI 

1.325.885 
1.452.788 

114.939 
1.955 

26.993 
11.519 

0 

51.706 
853 

3.048.479 LEI 
9.428 

2.823.700 
140.170 
18.748 
56.433 

6.035.117 LEI 

1.320.043 

319.903 
398.455 

1.046.727 
539.347 

1.223.799 
77.843 

186.083 
918.223 
184.887 
650.585 
302.236 
348.349 

1.535 
5.685.281 LEI 



Cap. II -AGRICULTURA 

Numarul gospodariilor populatiei din comuna Reci : 
- localitatea Reci are 721 gospodarii cu populatie stabila s1 0 gasp.cu 
pers.straine. 
- localitatea Bita are 176 gospodarii cu populatie stabila s1 0 gasp.cu 
pers.straine. 
- localitatea Aninoasa are 200 gospodarii cu populatie stabila si 0 gasp.cu 
pers.straine. 
- localitatea Saciova are 93 gospodarii cu populatie stabila si 0 gasp.cu 
pers.straine. 

Persoane juridice inregistrate - 4 7 Reci 
Structura efectivelor de animale este urmatoarea: 

► bovine - 362 capete; 
► ovine - 2407 capete; 
► caprine - 35 capete; 
► cabaline - 104 capete; 

► porcine - 520 capete; 

► pasari - 2941 capete; 

► familii albine - 273. 
Tot ca o activitate a serviciului agricol din cadrul Primariei trebuie sa 

mentionez faptul ca in anul 20189s-au eliberat un numar de 29 certificate de 

producator. 

CAP. III. -STAREA SOCIAL.A 

Triiim intr-o societate aflata in continua mi~care, in care valorile ~1 

prioritatile se schimba rapid, in care ritmul de asimilare a noilor informatii este in 
continua cre~tere. 0 data cu preluarea componentelor europene ale unei societati 
civilizate am preluat ~i sistemul de protectie sociala. 

Abia acum invatam ca avem datoria de a ii ajuta pe cei aflati in nevoie, de a 
ii ajuta pe cei care nu gasesc drumul eel bun in viata, de a proteja pe cei care nu au 

nici o vina pentru situatia in care se afla ~i eel mai important de a nu ii judeca pe 
cei care , cu greu, au cerut ajutor unui sistem care acum face primii lui pa~i intr-o 
lume ce se dezvolta din mers ! 

La baza functionarii corecte a serviciului social stau legile care 

reglementeaza ~i legalizeaza actiunile venite in sprijinul comunitatii locale. Printre 
aceste legi enumeram : 
-Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 



- Hotararea de Guvem nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii; 
- Legea nr.272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului; 
- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului; 
- Legea nr. 47/2006 privind sistemului national de asistenta sociala; 
- Legea nr.217/2003 privind prevenirea ~i combaterea violentei in familie, etc. 
- Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
- Hotararea de Guvem nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 
familiei. 

Plecand de la prevederile legilor mat sus mentionate serviciul social a 
inregistrat ~i rezolvat mai multe cereri inregistrate, dupa cum urmeaza : 

• Au fost inregistrate 4 cereri noi pentru acordarea ajutorului social 
conform Legii 416/2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

• Nr.familii/persoane singure aflte in plata in anul 2019: 21, iar suma 
platita 66.300 lei ; 

• Pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu gaze naturale, lemne, carbuni 
sau combustibili petrolieri in sezonul rece 2019-2020 au fost preluate un 
numar de 2 cereri, iar suma platita 270 lei. 

• Au fost in plata un nr.de 10 asistenti personali, 

• Au fost efectuate 250 anchete sociale in anul 2019 

• Se achita contributia de la bugetul local pentru copii aflati in plasament 

• Conform Legii 61/1993, cu modificarile ~i completarile ulterioare, la 
serviciul de asistenta sociala s-au inregistrat cereri pentru intocmirea a 18 
dosare alocatii de stat pentru copii. 

Conform OUG 277 /2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare in anul 2019 au fost in plata: 30 familii 

►pe parcursul anului au fost monitorizati 6 copii care se afla in plasament 
familial ~i o persoana varstnica, beneficiar ai serviciilor sociale acordate de 
Caminul pentru persoane varstnice Haghig. 

► Conform OUG 111/2010, privind concediul ~i indemnizatia lunara pentru 
cre~terea copiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, s-au intocmit 14 
dosare. 
Alte demersuri ale serviciului social care au venit in sprijinul comunitatii 

locale sunt cele de consiliere. Au fost consiliate familii care se aflau in mijlocul 
scpara1ii lcgalc ~i de stabilirc a custodici minorului ( au fost consiliati atat parintii 



cat ~i minorul ). 0 altii categorie de familii care au beneficiat serviciului social 

pentru consiliere ~i asistenta au fost persoanele beneficiare de ajutor social. 

Un important capitol in munca asistentului social il ocupa protectia ~i 
interesul superior al copilului. In acest sens au fost intreprinse demersuri intense de 
depistare a familiilor cu multi copii, venituri mici, stare materialii precarii, a 
copiilor aflati in situatie de rise, de abandon ~colar, rise ridicat de abuz fizic, 
psihic, sexual, pentru prevenirea neglijarii ~i abuzului a fost instituirea de masuri 
speciale de protectie pentru minori ( instituirea masurii de plasament in regim de 
urgenta ). 

CAP. IV - STAREA CIVIL.A 

In unitiitile administrative teritoriale din tarii sau strainatate functioneazii un 

serviciu public de stare civila, menit sa coordoneze, sii inregistreze ~i sii elibereze 
diferite acte, desigur, de stare civila. 

Acest serviciu, in cadrul primariei noastre este dus la indeplinire de ofiterul 

de stare civilii delegat, aceastii functie, cu responsabilitati multiple ~i la dispozitia 
tuturor celor care fac solicitari 24 de ore din 24. Actele de stare civila sunt de o 

importanta covar~itoare pentru stabilirea identitati cetatenilor, a stiiri civile pe care 
o are, dar ~i de reprezentare in fata altor organe de stat din toata lumea. Dupa 

revolutie au apiirut o serie de modificari atat privind evidenta, inscrierea, forma 
actelor pana la aparitia Legii 119/1996 cand, cu aceasta lege organica, s-a intrat in 

linie dreapta in relatia dintre acest serviciu ~i cetatean. 
in decursul anului 2019 la serviciul de stare civila a primariei noastre au fost 

intocmite urmatoarele acte de stare civila: 

► acte de na~tere 1 transcriere; 
► acte de casatorie inregistrate 3 din care 1 transcriere; 

► acte de deces inregistrate 20 din care 0 transcriere. 
in cadrul activitatii des:fa~urate in acest serviciu sau mai eliberat un numar de 

30 certificate de stare civila dupa cum urmeaza: 
► certificate de na~tere - 4 
► certificate de casatorie - 5 
► certificate de deces -21 

Tot in acest serviciu s-au mai eliberat un numar de 9 extrase pentru uzul 
organelor de stat. 



CAP. V- SANATATEA 

In comuna Reci functioneaza un Cabinet medical familial cu un medic de 
medicina generala ~i 2 cadre medicale. in paralel cu acestea functioneaza 2 
fannacii care asigura medicamente necesare tratarii anumitor afectiuni scurtand 
astfel drumul bolnavului spre celelalte farmacii din mun. Sf.Gheorghe. 

CAP. VI - CULTURA 

In cursul anului 2019 s-au organizat diferite activitati si programe cultural
artistice si sportive avand ca scop principal dezvoltarea si ridicarea nivelului 
cultural-artistic si sportiv pe raza Comunei Reci. 

Calendarul programelor cultural-artistice s-au desfasurat cu participarea 
tuturor fonnatiilor culturale care activeaza in comuna, respectiv: Fanfara Kovacs 
Andras-Reci. 

In cursul anului 2019 s-au organizat diferite activitati si programe cultural
artistice dintre care mentinez urmatoarele: 
- in cursul lunii februarie - Bal mascat organizat de scolile din Reci, Aninoasa, 
Bita, Saciova, Comolau 
- in cursul lunii martie- comemorarea Revolutiei din 1848 in satele apaqinatoare 
ale comunei Reci, 

- in cursul lunii mai -zilele de tineret organizat de ATSC Reci 

-in cursul lunii iunie - Ziua copiilor organizat in scolile din satele apaqinatoare ale 
comune1 
- in cursul lunii iulie - intalnirea fanfarelor organizat de Fanfara Kovacs Andras 
Reci 
- in cursul lunii august - Zilele comunei Reci organizat de Primaria ~i ATSC Reci 
- in cursul lunii septembrie,octombrie,noiembrie - Bal de struguri-organizat 
separat in fiecare sat al comunei de tinerii din sat. 
- in cursul lunii decembrie - Concert de Craciun cu participarea Fanfara Kovacs 
Andras. 

CAP. VII - ACTIVITATEA ADMINISTRA TIV A 

Administratia publica locala a~a cum este definita in caqile de specialitate 
functioneaza dupa programul descentralizarii serviciilor publice, a autonomiei 
locale ~i a respectarii legalitatii reprezentand o intreaga configuratie in relatiile ce 
se stabilesc in intreg sistemul cu cetateanul. 



Structura diferii de la un compartiment la altul ~i este determinatii, in mare 
parte, de sarcinile pe care trebuie sii le indeplineascii fiecare. 

in acestii perioadii de un an de zile am ciiutat solutii in permanenta pentru a 
putea adopta rapid intreaga activitate la schimbarile ce s-au produs in sistem ~i 
pentru a nu intarzia in rezolvarea cerintelor colectivitatii locale. 

Semnificativ in acest sens sunt numeroasele hotiirari de consiliu care au fost 
adoptate ~i anume 70 ~i care toate la un loc au fost adoptate in propoqie de 100% 
in unanimitate de ciitre cei prezenti. 

Consiliul locals-a intrunit in 12 ~edinte ordinare, in 3 ~edinte extraordinare. 
In tot acest an au fost emise un nr.129 de Dispozitii ale primarului care de 

data aceasta reprezintii rodul unei munci serioase. 

Serviciul de Paza 

Modalitiitile de efectuare a pazei in mediul rural se stabilesc prin hotarare a 
consiliului local dupa consultarea prealabila a locuitorilor, in formele prevazute de 
lege, conform acordului cetatenilor pronuntata in cadrul adunarilor locuitorilor 
paza comunala a fost efectuata din anul 2014 cu paznici de noapte angajati. in 
urma demisionarii paznicilor de noapte, Primaria comunei Reci a incheiat contract 
de prestari servicii de paza cu S.C. NB STAR SECURITY S.R.L., care asigura 
paza comunala pe teritoriul administrativ al comunei Reci. 

in ansamblu putem afirma ca nu au fost evenimente ie~ite din comun pe raza 
comunei noastre, in comparatie cu alte localitati care sunt mult mai expuse unor 
riscuri, dar este bine cape viitor, odata cu adoptarea masurilor propuse sa eradicam 
orice situatie neplacuta. 

CAP. VIII- URBANISM 

La nivelul Primariei Reci nu exista personal cu atributii de urbanism, astfel 
toate certificatele de urbanism ~i autorizatiile de construire/demolare sunt emise de 
catre Pre~edintele Consiliului Judetean Covasna prin Directia de Urbanism, 
pnmane Comunei Reci revenind atributii de acordare de A vize 
favorabile/nefavorabile, bazate pe deciziile comisiei de urbanism din cadrul 
consiliului local. 

in anul 2019 au fost acordate 35 avize pentru Certificate de Urbanism, 
respectiv pentru Autorizatii de Constructie/Demolare. 



CAP. IX MEDIU 

Factorii de mediu care influenteaza viata populatiei se impart in mai multe 
categorii de referinta: - pe de o parte factorii poluanti care dauneaza mediului sub 
anumite fonne ~i imprejurari, pe cealalta parte, factorii care impiedica altemarea 
continua a acesteia. 

Daca ne raportam la comuna Reci, putem spune ca am avut, avem ~i, 
probabil vom mai avea, aceea poluare a aerului provocate de om. 

A vem ins a o categorie de factori poluanti din cauza unei intelegeri gre~ite 
din partea locuitorilor, foarte des raspandite in a~ezarile rurale ~i acestea sunt 
legate de aprinderea voita a diferitelor materiale fie ele vegetale, sau de alta natura, 
fie pentru un scop anume sau doar pentru distrugere, factor ce este foarte greu de 
controlat, intrucat se produce instantaneu ~i, in marea majoritate pe timpul noptii. 

Din acest punct de vedere aproape ca nu se mai poate interveni ~i, de aceea, 
cre~te pericolul unui dezastru cauzat de lipsa de supraveghere a focului. 

- Colectarea de~eurilor menajere din gospodariile populatiei se realizeaza de 
catre S.C.TEGA S.A, prin contract de delegare realizat de A.DJ. Eco-Sepsi in care 
Comuna Reci este membru fondator; 

- Dezvoltarea infrastructurii cailor de rulare prin asfaltarea strazilor in 
totalitate, impiedicand astfel poluarea cu praf ~i alte particule daunatoare; 

- Cosmetizarea arborilor ~i inlocuirea celor batrani pentru redarea in 
atmosfera a oxigenului rezultat din fotosinteza; 

- Inierbarea tuturor spatiilor aflate pe domeniul public, in vederea retinerii 
particulelor de praf din atmosfera ~i a unui ambient pe masura; 

Toate aceste masuri pot conduce intr-un timp relativ scurt la obtinerea de 
rezultate pozitive menite sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor 
no~tri care au dreptul sa traiasca intr-un mediu curat ~i nepoluat, sa respire aer 
curat. 

PRIMAR, 
DOMBORA Lehel - Lajos 


