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RAPORT ANUAL 

privind starea economică, socială şi de mediu, precum şi gestionarea bunurilor unităţii 
administrativ-teritorială a comunei Poian. Jud. Covasna, pe anul 2020 

 
 

Stimaţi consilieri, 

având in vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. (b) şi alin. (3) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administraiv, prin care „primarul prezintă consiliului local, 

în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale...”, şi art. 289 alin.(1) din aceeaşi act 

normativ, unde se prevede deasemenea că „Toate bunurile aparţinând unităţilor 

administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autorităţii deliberative i se 

prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra situaţiei gestionării 

bunurilor.”, vă prezint un raport pentru luare la cunoştiinţă activitatea întregului 

colectiv de administrare din cadrul comunităţii noastre. 

Cum vă este cunoscut, consiliul local – în calitatea sa de organ deliberativ, s-a 

străduit ca problemele dezbătute în şedinţe şi prin hotărârile adoptate, să contribuie la  

buna gospodărire a localităţilor comunei, la administrarea domeniului public şi privat, 

precum şi a cetăţenilor. 

Primarul, în calitatea sa de autoritate executivă, ca şef al serviciilor 

administraţiei - formând aparatul său propiu – a urmărit asigurarea îndeplinirilor  

Legilor, Hotărârilor Guvernului, a Ordonanţelor Guvernamentale în vigoare, precum şi 

ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local Poian. 

Privitoare la starea economico-socială și de mediu a comunei noastre, sunt foarte 

importante şi relevante de menţionat următorele date statistice: 

-pe raza comunei se află în prezent un număr de 6 unităţi comerciale din care: 4 în 

Poian şi 2 în localitatea Belani, independenţi şi asociaţii familiale, meşterşugari până la 

medici veterinari şi umani,- cunoscuţi de dvs.  
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În domeniul agricol – ca domeniul de bază a activităţii economice a comunei 

noastre - ţin să remarc că până în prezent  există  două asociaţii zootehince, din care 

una în localitatea Belani, şi una in localitatea Poian.   

- sunt 16 gospodării cu atestat de producător pentru care s-a eliberat un număr de 21 

carnete de comercializare, fiind prelungit și 25 atestate și carnete eliberate in anii 

anteriori, astfel, după declaraţiile capilor gospodăriilor s-au obţinut următoarele 

producţii la hectar la principalele produse agricloe: 

- la grâu:   3.200 kg. 

- la orzoaică  1.800 kg. 

- la ovăz   2.000 kg. 

- la sfecla de zahăr 40.000 kg. 

- la cartofi toamnă 16.000 kg. 

La sfârşitul anului 2020, efectivul de animale se prezintă destul de acceptabil, 

arătând o tendinţă de descreştere faţă de anul 2019 (descreștere ușoară, 

nesemnificativă față de anul precedent), astfel: 

     2019     2020 

- bovine   270 cap.   267 cap. 

- vaci cu lapte  168 cap.   166 cap. 

- ovine,caprine  5416+317 caprine  5225+322 caprine 

- porcine   597 cap.   595 cap. 

- cabaline   168 cap.   132 cap. 

În cadrul localităţilor comunei noastre, sunt propietari ai următoarelor maşini şi 

utilaje agricole : 

- camioane    1 buc. 

- camionete    1 buc. 

- autocare/microbuze  19 buc. 

- autovehicule <12 to  15 buc. 

- tractoare agricole  30 buc. înmatriculate  şi 93 înregistrate  

- combine autopropulsate  19 buc. 
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- autoturisme   461 buc. 

La ora actuală,  au fost puşi în posesie cu Titluri de Propietate, un număr total de 

1437 de beneficiari la care se adaugă 30 titluri eliberate in anul 2020 pentru terenuri 

intravilane, urmând finalizarea restituiriilor ca urmare a finalizării procedurii de 

inventariere a terenurilor, conform Legii nr. 165/2013.  

In anul 2020, colectivul de organizare şi urmărire a activităţii de păşunat a 

organizat păşunatul după cum urmează: au fost eliberate 12 autorizaţii de păşunat 

pentru ovine (din care 1 din Belani), şi 6 autorizaţii de păşunat pentru bovine (4 din 

Belani). 

În cadrul asistenţei sociale, in anul 2020 aveam încadraţi un număr de 10 

asistenţi personali contractuali pentru persoane cu handicap, şi au primit indemnizaţii 

pentru plata asistentului personal un număr de 9  persoane. 

Ajutoarele sociale le primesc la finele anului 2020 - un număr de 4 familii. 

Din punct de vedere a stării civile, în anul 2020, la capitolul “Naşteri” n-a fost 

inregistrată nici un copil, in localitate nefiind nici o naştere, deoarece mamele nasc în 

municipiul Tg. Secuiesc; la capitolul “Căsătorii”  au fost înregistraţi numai 3 acte de 

căsătorie, iar la capitolul “Decese” au fost înregistraţi un număr de 21 cazuri. 

Ca activtăţi financiare vă pot raporta că am avut la bugetul local pe 2020 un 

venit total pe comună planificat de 3.516.780 lei, şi s-a realizat un cunatum de 

3.378.847 lei, cea ce reprezintă un procent de 96 %  faţă de prevederi. De cheltuit, am 

cheltuit un procent de 84%,  astfel fiind planificat 7.182.580 lei şi plătit 6.047.608 lei 

rezultând că am acumulat banii publicii judicios, cheltuind raţional îndeplinind o parte 

din sarcinile trasate pentru  anul 2020.  

Vă enumăr mai jos câteva dintre obiectivele propuse şi definitivate în anul 

precedent care reflectă pe deplin că s-a activat îndeajuns pentru ca viaţa social-

economică a comunei noastre să prospere astfel: 

- s-au curăţat şanţuri şi rigole, drumurile şi străzile comunale au fost remediate prin 

împrăştierea cu piatră spartă; 
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- au fost montate in mai multe locuri rigole de scurgere și au fost montate tuburi in 

unele zone ale localității; 

- drumurile agricole au fost intreținute și monitorizate permanent in vederea 

intervenirii in caz de necesitate; 

- au inceput lucrările de inregistrare sistematică cadastrală a unor parcele agricole 

din comună, eliberând un număr de 260 Carte Funciară pentru aceste terenuri, iar 

inregistrarea sistematică și intabularea terenurilor continuă și cu alte parcele din 

comună; 

- s-au finanţat programele şi acţiunile culturale şi educative, precum și unitățile de 

cult prin program de finanţare a asociaţilor şi fundaţilor din comună, dar fiind un 

an dificil din cauza pandemiei, o parte din sprijinul financiar acordat nu a fost 

folosită de către beneficiari; 

- acţiunea de salubrizare s-a desfăşurat în condiţiile cerute de normele europene, 

dându-se în gestiune societăţilor de resort, colectându-se organizat și fiind 

continuată colectarea selectivă a deșeurilor; 

- pe străzile localităţilor comunei s-a continuat schimbarea corpurilor de iluminat 

vechi cu cele economice, şi in mod regulat au fost schimbate becurile arse; 

- in luna februarie, o delegație din partea primăriei a făcut  vizită in localitatea 

infrățită Pilisszentkereszt din Ungaria, participând la programe destul de incărcate 

şi efectuând schimb de experienţă in mai multe domenii; s-au continuat consultările 

cu conducerea localității Lesenceistvand precum și cu reprezentanții instituțiilor 

acestei localități in vederea incheierii unui  contract de infrățire intre localități; 

- in cadrul programului Leader, s-a finalizat achiziția utilajelor, care sunt deja in 

folosința primăriei, urmând a se depune un nou proiect pentru un utilaj special 

pentru stingerea incendilor;  

- reabilitarea străzilor, respectiv asfaltarea străzii ”Falualja”, ”Borviz” și 

”Kozepszer” s-au finalizat, fiind dat in exploatare; 

- este in curs elaborarea PUG al com. Poian, documentaţiile fiind predate la 

instituţiile implicate in vederea avizării acesteia, după care se va aproba de către 
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consiliul local; din acest motiv s-au amânat anumite investiții pentru care se 

necesită elaborare PUZ, care sunt in curs de realizare;  

- s-a realizat lucrarea de renovare exterioară și interioară in clădirea Școlii Primară 

”Tuzson Janos” Belani și schimbarea ferestrelor și ușei de intrare, parțail sprijinit 

de Consiliului Județean Covasna prin proiect de finanțare; 

- s-a inițiat lucrarea de reabilitare și schimbare a mobilierului urban din parcurile de 

joacă a comunei; 

- s-a reabilitat o parte a drumurilor agricole prin intinderea și cilindrarea 

materialului rezultat din reabilitarea străzilor comunale, respectiv transoprtul, 

imprăștierea, intinderea și cilindrarea pământului; 

- s-a realizat canalizarea menajeră la căminul cultural Belani prin montarea unui 

bazin/rezervor de apă;  

În relaţia cu consiliul local, ţin să vă aduc la cunoştiinţă că pe parcursul anului 

2020 au fost ţinute un număr de 12 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare, datorită 

stringenţei realizării acoperirii definitivă a deficitului bugetar și utilizării excedentului 

bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, pentru revizuirea salariilor și 

rectificării bugetului local. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat un număr de 43 de 

Hotărârii. 

În ceea ce mă priveşte ca primar, precum şi activitatea şi atribuţiile funcţiei pe 

care o deţin, în exerciţiul  funcţiei de demnitar, pe parcursul anului 2020  am emis un 

număr de 108  dispoziţii. 

În final, prin relatarea stărilor de fapte şi cifre, am încercat să înfăţişez cât mai 

realist şi  mai concret, starea economico-socială a comunei noastre, fără a avea 

pretenţia că am reuşit să abordez absolut toate aspectele.  

Referitor la gestionarea bunurilor unităţii administrativ-teritorială a comunei 

Poian, vă fac cunoscut că potrivit prevederilor art. 289 din Codul administrativ, 

primarul prezintă consiliului local un raport asupra situației gestionării bunurilor. 

Conform acestor prevederi, răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc 

patrimoniul unității administrativ-teritoriale revine conducătorului acestuia. Constituie 
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patrimoniul comunei bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și privat 

al acestuiea, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Potrivit 

aceleiași act normativ, unitățile administrativ-teritoriale, respectiv consiliul local 

exercită posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public, in limitale și in condițiile legii. 

Prin hotărârea nr. 13/2017 a fost modificat și completat inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei, prin care s-au schimbat unele elemente de 

identificare (lungimea străzilor), au fost incluse unele străzi și drumuri agricole precum 

și terenuri situate in extravilan, hotărâre  care in anul 2020 nu a suportat modificări, și 

urmând a fi atestat prin hotărâre de Guvern.  

In ceea ce privește domeniul privat al comunei, acesta este alcătuit din bunurile 

mobile și imobile, altele decât cele cuprinse in domeniul public, intrate in proprietatea 

comunei prin modalitățile prevăzute de lege. Situația din anul 2020 a bunurilor ce 

aparțin domeniului public și privat date in administrare, folosință, inchiriate unor 

instituții sau persoane juridice sau fizice, s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale 

in vigoare, incheindu-se in acest sens contracte, in baza hotărârilor consiliului local. 

Astfel, sunt date in chirie unele locații către persoane juridice sau fizice, respectiv 

cabinet veterinar, stomatologie, și o persoană fizică, fiind un caz social unic. Totodată a 

fost inchiriată o suprafață totală de 732,6 ha pășuni către persoane fizice și asociații, 

crescători de animale, care in anul 2020 a generat un venit total de 449.452 lei, 

reprezentând chiria pe anul 2020 și unele rămășițe aferent anului 2019, cu dobânzile 

aferente.  

Prin dispoziția primarului nr. 105/2020 a fost desemnată comisia de inventarierea 

a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar  din patrimoniul comunei Poian, a 

Consiliului local, a  Căminelor culturale şi a Bibliotecii comunei Poian, având ca scop 

principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de activ și pasiv al comunei și 

se fac demersuri pentru reeevaluarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, precum 

și reevaluarea valorilor unor obiective din inventarul public, iar pentru elementele care 

sunt amortizate complect se va propune casarea lor. In acest sens se va iniția un proiect 
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de hotărâre privitoare la însuşirea inventarului şi a propunerii spre casare a unor 

obiecte de inventar sau mijloace fixe, care se va supune spre aprobare și insușire de 

către consiliul local. Pe baza procedurii de inventariere și a datelor prezentate de 

comisia de inventariere, in anul anterior raportării, a rezultat faptul că operațiunea a 

fost finalizată și materializată in termenul legal, nu s-au constatat diferențe sau lipsuri. 

Față de cele prezentate mai sus pot spune, că in anul 2020, gestionarea bunurilor din 

domeniul public și privat al comunei Poian s-a realizat in mod corespunzător și legal, 

asigurându-se prin aparatul de specialitate administrarea și păstrarea coreapunzătoare 

a acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Totodată, vă rog să faceţi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-

sociale şi a creşterii nivelului de trai a locuitorilor comunei noastre, iar în ceea ce mă 

priveşte pe mine personal, vă asigur că executivul, cu sprijinul aparatului meu, ce 

constă din toţi salariaţii primăriei,  vom depune toate eforturile  şi interesul în scopul 

îndeplinirii cu mai multă eficienţă a atribuţiilor ce ne revin. 
 

 
Poian,  la 26 ianuarie 2021. 

 
 

Primarul comunei Poian, 
PÁLL ENDRE 

 

 


