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În conformitate cu prevederile art. 155, alin (3), lit. a) din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ, primarul este obligat să prezinte consiliului local un
raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unitătii administrativ –
teritoariale.
Publicarea acestui material este un gest firesc în contextul preocupării pentru o
reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă este unul din
instrumentele prin care Primăria comunei Bălţăteşti pune la dispoziţia cetăţenilor date
concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra
activităţii noastre în anul trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor
comunităţii locale.
Primarul ca autoritate a administraţiei publice locale, asigură respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederile Constituţiei,
punerea în aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.
Anul 2019 a fost unul greu nu numai pentru comuna Bălţăteşti, ci şi pentru
întreaga Românie.
În aceste condiţii mai mult decât dificile, activitatea Primăriei comunei
Bălţăteşti a trebuit să se adapteze noilor relaţii economice.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere
principalele direcţii şi investiţii în infrastructura, iluminat public, asistenţă socială,
siguranţă cetăţeanului, cultură, sănătate şi învăţământ în condiţiile în care conturilor
Primăriei comunei Bălţăteşti au fost greu încercate.
Se doreşte a se remarca buna colaborare pe care am avut-o în cursul anului
2019 atât cu membrii Consiliului Local cât şi cu aparatul de specialitate al primarului.
Potrivit competențelor acordate de lege, în exercitarea mandatelor de primar al
comunei Bălţăteşti, pe parcursul anului 2019 s-au emis un număr de 201 dispoziții de
primar pentru bunul mers al comunei.

Raportul pe domenii de activitate pe anul 2019 se prezintă astfel:
Învăţământul:
În comună funcţionează două şcoli şi două grădiniţe, Bălţăteşti şi Valea Seacă,
frecventând cursurile şcolare şi preşcolare un număr de 376 de elevi şi preşcolari,
repartizaţi astfel:
Bălţăteşti – 215 elevi şi 48 preşcolari
Valea Seacă – 73 elevi şi 40 preşcolari
În anul 2019 a fost asigurat necesarul de lemne pentru şcoli, cât şi transportul
elevilor la cele două şcoli, astfel încât învăţământul s-a putut desfăşura în condiţii
normale.
Biblioteca comunală a fost modernizată şi a funcţionat normal tot anul.
Sănătatea
La capitolul sănătate avem în comună doi medici de familie şi trei asistenţi
medicali, care îşi desfăşoară activitatea la Dispensarul Medical Uman din Bălţăteşti.
În completarea serviciilor medicale, funcţionează două farmacii private, două
cabinete stomatologice şi un laborator de tehnică dentară, care satisfac nevoile
cetăţenilor din comună.
În domeniul sanitar veterinar, domnul Dr. Duca Aurel şi tehnicianul, Rogojină
Culiţă, răspund cu succes serviciilor solicitate de către populaţie.
Am reuşit să facem demersuri pentru că şi în 2019 să avem angajaţi un număr
de 6 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, fapt ce îl consider foarte
important din punct de vedere al asistenţei sociale.
Cultura
Folclorul cu tradiţiile, obiceiurile şi portul popular reprezintă comori
inestimabile, care definesc identitatea unui popor, făcându-l unic, statornic şi
nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Toate elementele de cultură si tradiţiile
populare transmit valori şi creează punți de legătură între generaţii.
Această moştenire strămoşească trebuie dusă mai departe prin orice mijloace,
deoarece un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă fiilor săi, de aceea noi am
organizat manifestarea cultural – artistică „Bălţăteşti Oază de Sănătate şi
Cultură Românească” ediţia a 4 –a 2019 şi Festivalul de datini şi obiceiuri de
Anul Nou.
Menţionăm participarea ansamblului de arnăuţi la Festivalul de datini şi
obiceiuri Piatra Neamţ.

Starea economică
Analizând bugetul local pe anul 2019 putem constata următoarele:
Indicator
Venituri total
Impozitul pe venit din transferuri proprietăţi
imobiliare
Cote si sume defalcate din impozit pe venit
Impozit pe clădiri
Impozit pe terenuri
Impozit terenuri extravilan
Taxe judiciare de timbru
Sume defalcate din TVA
Impozite pe mijloace transport
Alte impozite si taxe locale
Venituri din concesiuni si închirieri
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi
Alte venituri( salubritate şi protecţie civilă )
Venituri din valorificarea unor bunuri
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei
Finantare PNDL
Sume alocate din buget AFIR pentru susţinerea
proiectelor
Sume primite de la UE – FEADR
Cheltuieli total
Autorităţi publice
Alte servicii publice
Dobânzi privind datoria publică
Transferuri pentru instituţiile de asistenţă socială
Ordine şi siguranţă publică
Învăţământ
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurări si asistenta sociala
Servicii de dezvoltare publica
Protecţia mediului
Transporturi
Excedent din care :
Sume pentru proiecte cu fonduri nerambursabile

Drepturi
Realizări
constatate / credite
definitive
9.174.225
8.635.517
4.740

4.740

1.236.554
166.375
201.784
82.019
37.137
2.521.000
341.264
48.288
121.901
61
338.834
30.760
11.272

1.236.554
141.063
153.238
60.858
17.965
2.521.000
174.045
46.876
96.497
61
101.925
13.716
11.272

12.856

12.856

3.580.808

3.580.808

84.281

84.281

253.640
15.526.514
1.787.554
15.000
5.220
20.000
197.330
243.000

253.640
8.557.975
1.731.971

1.628.250
520.900
351.220
42.000
8.233.000

623.981
515.537
338.812
39.388
4.390.714
5.033.011
4.233.406

5.216
20.000
197.278
226.697

Principalele investiţii în anul 2019
În anul 2019 comuna Bălţăteşti a beneficiat de investiții majore, vizibile pentru
toți cetățenii, prin derularea de proiecte pentru infrastructură și alimentare cu apă în
pofida insuficiențelor bănești ale bugetului local, astfel :
• Lucrări de întreținere drumuri comunale, balastări, în valoare de 96.686 lei.
• S-au efectuat lucrări de întreţinere a iluminatului public prin achiziționarea
de lămpi pentru iluminat stradal și alte materiale, în valoare de 160.000 lei.
• S-au organizat Zilele Comunei Bălţăteşti, ediţia a 4 –a, în valoare 35.000
lei;
• S-a organizat Festivalul de datini si obiceiuri de Anul Nou, în valoare
20.000 lei;
• S-a efectuat iluminat festiv, în valoare de 4600 lei;
• S-au oferit pachete cadou pentru şcolarii şi preşcolarii comunei, în valoare
de 10000 lei;
• S-a achiziţionat material antiderapant, în valoare de 3000 lei.
• Modernizare Cămin Cultural Bălţăteşti in valoare de 78.000 lei fara TVA
• S-a turnat beton asfaltic – intersectie Strada Băilor DN 15 C, acces
dispensar – DN 15 C, în valoare de 20945.04 lei fara TVA
• Achizitionare Buldoexcavator Caterpillar 428F prin PNDR(GAL), în
valoare de 318.280 lei fără TVA.
• Calibrare şi decolmatare albie Pârâu Valea Arini şi Valea Seacă, în valoare
de 50.000 lei fără TVA
• Realizare instalaţie electrică pentru Parcul din centrul comunei, în valoare
de 6721 lei fara TVA
• Extindere reţea apă Strada Vaii Valea Seacă, în valoare de 46.233,43 lei
fără TVA şi reparatii sistem rutier în valoare de 16.043,61 lei fara TVA
• Reparatii pod Strada Pajiştei Valea Seacă în valoare de 33.388,32 lei fără
TVA
La nivelul anului 2019 se aflau în derulare cu finanțare de la M.D.R.A.P.
proiectele de investiții:
• „Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare satele Bălţăteşti şi Valea
Seacă” în sumă de 4.113.460 lei fără TVA
• Rest de executat „Modernizare drumuri în localitatea Bălţăteşti, Amenajare
şi sistematizare verticală parcare la Şcoala cu clasele I-VIII Bălţăteşti, comuna
Bălţăteşti, judeţul Neamţ” în sumă de 214.797 lei fără TVA
• Modernizare drumuri de interes local (asfaltare ) prin PNDL - pe o lungime
de 5,9 km , în suma de 5.161.300 lei fără TVA
• Modernizare drumuri de interes local (asfaltare ) prin PNDR - pe o lungime
de 4.875 km, în sumă de 4.314.626 lei fără TVA
• Achiziţie de dotări echipamente corporale şi necorporale pentru Căminul
Cultural Bălţăteşti, în suma de 1.078.000 lei fără TVA

• Realizare Studiu de fezabilitate pentru Reţea de distribuţie gaze naturale, in
valoare de 80.000 lei fara TVA.
Compartimentul de taxe și impozite s-a preocupat de colectarea taxelor și
impozitelor datorate de cetățenii comunei pentru anul 2019 și anii anteriori, s-au
instituit un număr de 26 popriri, s-au emis un număr de 157 de înştiinţări de plată şi
un număr de 385 somaţii de plată, un număr de 244 titluri executorii, un număr de
348 confirmări procese – verbale de amendă, un număr 136 adrese bunuri şi s-au
eliberat un număr de 673 certificate de atestare fiscală.
În ceea ce privește încasările în anul 2019 s-a înregistrat un total de 8635517
lei din care 101925 lei reprezentând total încasări din amenzi.
S-au înregistrat 257 autoturisme şi s-au radiat 251 autoturisme.
Activitatea la Registru agricol s-a concretizat prin:
• În anul 2019 s-a actualizat completarea registrelor agricole, precum şi
înscrierea în programul de calculator în procent de 100%.
• S-au înregistrat un număr de 1518 poziţii de rol agricol, din care tip I –
1970, tip II – 490, tip III – IV – 58
• S-au eliberat un număr de 25 carnete de comercializare si atestate de
producător în urma avizelor de specialitate, necesare producătorilor agricoli.
• S-au întocmit şi eliberat un număr de 15 certificate de atestare a proprietăţii.
• S-au înregistrat un număr de 168 acte de proprietate, contracte de vânzare –
cumpărare, partaje succesorale şi sentinţe civile
• S-au modificat şi actualizat un număr de 550 poziţii de rol agricol.
• S-a răspuns la un număr de 55 cereri şi adrese
• S-au înaintat un număr de 18 raportări şi centralizatoare statistice.
• S-au eliberat un număr de 65 dezbateri succesorale necesare cetăţenilor la
Birouri Notariale, Instanţele de judecată, alte instituţii.
• S-au înregistrat un număr de 55 contracte de arendare între cetăţeni.
• S-au eliberat un număr de 620 adeverinţe, proprietarilor de terenuri
necesare cetăţenilor pentru subvenţia pe teren
• S-au eliberat un număr de 1224 adeverinţe la solicitarea cetăţenilor pentru
dosare de alocaţii pentru susţinerea familiei, dosare de bursa, dosare de ajutoare
sociale, dosare de rechizite şcolare, dosare de acordare a ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu combustibili solizi (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri), eliberarea
cărţii de identitate şi alte instituţii publice.
Lucrările importante realizate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 în anul 2019,
au fost următoarele:
• Decolmatarea, desfundarea, curăţarea şi înlăturarea depunerilor şi a
resturilor rămase ca urmare a apei rezultate din precipitaţii
• Lucrări de tăiere a copacilor şi resturilor vegetale de pe marginea
drumurilor comunale şi săteşti

• Lucrări de executare rigole, şanţuri de scurgere a apei provenite din
precipitaţii
• Activităţi de strângere selectivă a deşeurilor refolosibile şi nefolosibile de
pe drumurile comunale şi săteşti
• Lucrări de tăiere a resturilor vegetale din albia pâraielor pentru evitarea
inundaţiilor
• Lucrări de strângere a peturilor (sticle din plastic), resturi menajere din albia
pâraielor comunei
• Lucrări de întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din comună, a
parcului, a monumentului eroilor din centrul civic al comunei
• Curăţarea pomilor ornamentali, a gardurilor vii din zona centrală a comunei,
a şcolilor, dispensarului, poliţiei
• Semănat, plantat flori pe aleile şi străzile centrului civic al comunei
• Executat lucrări de tăiere şi depozitare a lemnelor de foc, necesare pentru
încălzirea şcolilor, dispensarului medical uman, postului de poliţie şi a primăriei, din
comună
• Curăţirea, stropirea şi întreţinerea pomilor ornamentali şi fructiferi din
curţile şcolilor, poliţiei, dispensarului
• Lucrări de gospodărire a instituţiilor publice din comună
• Activităţi specifice de igienizare şi întreţinere a şcolilor din comună
pregătitoare începerii anului şcolar 2019 – 2020
• Activităţi de sprijinire şi întreţinere a unor persoane în vârstă, bolnave,
izolate sau a altor categorii, fără posibilităţi financiare
• Activităţi de împădurire a terenurilor agricole, degradate în zonă, care
prezintă pericol de alunecare
• Întreţinerea zoanelor de-a lungul drumurilor, cosirea resturilor vegetale şi
depozitarea lor în locurile repartizate
• Igienizarea fântânilor din comună
• Lucrări de igienizare, curăţire pomi, plantat flori în cimitire
• Lucrări de igienizare a instituţiilor publice din comună
• Lucrări de curăţire (deszăpezire) a aleilor pietonale şi parcului civic din
centrul civic
• Activităţi de deszăpezire a scărilor aferente şcolilor, în suprafaţă de 350 mp
• Activităţi de deszăpezire şi împrăştiere a materialului antiderapant pe
drumurile şi uliţele comunale, unde nu are acces utilajul de deszăpezire
Privind activitățile de protecția mediului la nivelul comunei Bălţăteşti au fost
făcute demersuri pentru informarea cetățenilor cu privire la respectarea normelor
legale de protecție a mediului prin afișarea de panouri în zonele unde este interzisă
depozitarea deșeurilor.

Teritoriul administrativ al comunei este în suprafață totală de 3470 ha din care
intravilan 640 ha şi extravilan 2830 ha și are în componență trei sate Bălţăteşti, Valea
Arini şi Valea Seacă, cu o populație de 4438 locuitori, 1914 gospodării şi 1431
locuinţe.
Pentru conservarea şi protecția mediului în comună, în anul 2019, ca şi în anii
anteriori, s-au ecologizat cursurile de apă din comună, șanțurile, s-au curățat arborii și
arbuștii de pe marginea drumurilor din comună, s-au luat măsuri pentru interzicerea
formării de depozite de gunoi pe raza comunei Bălţăteşti (pâraie, locuri virane).
În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălţăteşti există un
funcționar desemnat cu problemele de mediu precum și compartimentul
administrativ-gospodăresc în subordinea viceprimarului care coordonează în mod
direct serviciul de salubrizare asigurând colectarea și transportul deșeurilor solide
rezultate din activitățile menajere ale cetățenilor de pe întreg teritoriul comunei
Bălţăteşti.
Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în anul 2019 contractul care este în
curs de derulare cu firma de salubritate SC ROSSAL SA, preia săptămânal deșeurile
menajere și cele selective de la populație și de la societățile comerciale de pe raza
comunei.
La nivelul comunei Bălţăteşti au fost făcute demersuri pentru informarea
cetățenilor cu privire la respectarea normelor legale de protecție a mediului prin
afișarea de panouri în zonele unde este interzisă depozitarea deșeurilor, respectarea
zilelor de ridicare a gunoiului menajer precum și a colectării selective pe
platformele special amenajate.
Amintim locuitorilor comunei că plata serviciului de salubritate reprezintă o
prioritate.
Pentru creşterea calităţii vieţii în comuna, se vor pune în practică concluziile
desprinse din seminariile și întrunirile pe tema dezvoltării durabile și de mediu, la
care primarul comunei și reprezentantul de mediu au participat în anul 2019.
Consider ca starea mediului în comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va
desfășura în sensul sporirii calității mediului fiind aceea de conștientizare a populației
pentru menținerea unui mediu curat, pentru colectarea selectiva a deșeurilor din
comuna si pentru reciclarea deșeurilor refolosibile.
Pe linie de registratură, corespondență și relații cu publicul în anul 2019 au fost
înregistrate 5718 de documente în registrul de intrare ieșire a corespondenței, au fost
puse la dispoziție spre studiere dosare sau pentru folosință copii ale unor documente
și informaţii de interes public și a fost trimisă corespondență către persoanele fizice,
juridice și instituțiile colaboratoare prin intermediul Poștei Romane precum și prin email (poșta electronică).
Pe această linie s-a urmărit asigurarea unei gestionări corecte a fluxului de
documente din cadrul primăriei, asigurarea unei comunicări corecte și
asigurarea de răspunsuri în termenele prevăzute de legea în vigoare, precum și
maximul de transparență de care instituția trebuie să dea dovadă.
În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 79 de acte şi fapte de stare civilă,
astfel:

• acte de născuţi – 6 (transcrieri ale actelor înregistrate în străinătate)
• căsătorii – 28
• decese – 45
S-au eliberat un număr de 148 de certificate de stare civilă, după cum urmează:
• 42 certificate de naştere
• 46 certificate de căsătorie
• 60 certificate de deces
Verificarea activităţii de stare civilă s-a realizat în anul 2019, de către
personalul cu responsabilitate în acest domeniu, din cadrul Direcţiei Judeţene de
Evidenţă Informatizată a Persoanei Neamț, ocazie cu care s-a verificat întreaga
activitate.
Nu au fost consemnate probleme sau alte încălcări ale legii, pe această linie.
Compartiment Juridic
Compartimentul juridic a reprezentant Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Bălţăteşti, Primarul Comunei Bălţăteşti, Consiliul Local al Comunei
Bălţăteşti, Primăria Comunei Bălţăteşti şi Comisia Locală a Comunei Bălţăteşti de
aplicare a legii fondului funciar, într-un număr 10 de dosare, având ca obiect: fond
funciar, acţiune în constatare, contestaţii la executare, divorţ, pretenţii, litigii cu
profesionisti, înlocuire amendă cu munca în folosul comunităţii, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în diferite grade de jurisdicţie, altele soluţionate.
Obiectivul activităţii consilierului juridic a fost acela de a promova acţiuni în
justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei şi de a uza toate căile de atac conferite
de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.
Instituţia noastră, pe plan juridic, a desfăşurat următoarele activităţi/realizări în
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019:
• Asigurarea reprezentării cu profesionalism şi răspundere în faţa instanţelor
judecătoreşti;
• Soluţionarea competentă şi, de regulă, cu respectarea termenului de 30 de
zile stabilit ca obiectiv pentru anul 2019, a cererilor, adreselor, petiţiilor repartizate
spre soluţionare;
• Asigurarea cu profesionalism şi răspundere de asistenţă juridică de
specialitate compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• Asigurarea unor servicii de calitate materializate printr-un comportament
profesionist, ţinută morală demnă şi corectă în relaţiile cu cetăţenii, asigurându-se
acestora respectul necesar şi urmărindu-se o rezolvare transparentă, achitabilă şi un
tratament egal pentru toţi;
• S-au întocmit răspunsuri adreselor judecătoreşti în vederea soluţionării unor
litigii;
• S-a acordat asistenţă juridică pentru întocmirea corectă a contractelor ce se
încheie la nivelul instituţiei;

• Au fost îndeplinite orice alte sarcini şi atribuţii date în competenţă potrivit
dispoziţiilor legale.
În anul 2019 în cadrul compartimentului de asistenţă socială s-au înregistrat:
• 37 dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii.
• 4 dosare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
• 2 dosare pentru acordarea venitului minim garantat.
• 15 dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
• 2 dosare pentru acordarea stimulentului de inserţie pentru creşterea
copilului.
• 77 dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) .
• 15 dosare pentru acordarea stimulentului educaţional sub formă de
tichete sociale pentru grădiniţă.
• 59 de anchete sociale pentru obținerea şi reevaluarea certificatelor de
încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte sau a copiilor.
• 43 de anchete sociale pentru diferite instituţii publice.
• 21 de anchete sociale pentru obținerea de burse sociale pentru elevi sau
studenţi.
• 79 dispoziții de stabilire, suspendare, modificare și încetare pentru
beneficiarii de alocații pentru susţinerea familiei şi venitul minim garantat,
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi (lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri) şi acordarea stimulentului educaţional sub
formă de tichete sociale pentru grădiniţă.
• 14 de anchete sociale pentru obținerea sprijinului financiar în cadrul
programului național Bani de Liceu.
S-au acordat ajutoare de urgenţă unui număr de 4 persoane în sumă de 3900
lei şi s-au ajutat persoanele vârstnice şi bolnave cu material lemnos pentru încălzirea
locuinţei proprii.
Pe linie de urbanism au fost desfăşurate următoarele activități după cum
urmează:
• 30 certificate de urbanism eliberate pentru construire,
• 18 autorizaţii pentru construire.
Pe linie de cadastru au fost întocmite un număr de 4 documentații în vederea
eliberării titlurilor de proprietate.
Pe linie de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către S.V.S.U.
reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în
vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor
de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor
şi valorilor.

Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
Dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor este în general bună, la
acesta data, pentru intervenţie sunt asigurate mijloace si materiale după cum urmează:
• 1 motopompă pentru evacuarea apei;
• 13 costume de protecţie;
• 5 pichet de incendiu echipate complet cu furtune tip C, tip B, reducţie, ţeavă
refulare.
• 18 stingătoare cu praf şi CO2;
• 10 măşti contra gazelor
• 13 caşti de protecţie, 10 brâie, 10 perechi de cizme, 10 perechi de bocanci,
10 pelerine pentru ploaie ;
Cu aceste mijloace avute la dispoziţie suntem obligaţi să intervenim în
eventualitatea unor Situaţii de Urgenţă, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi a
bunurilor materiale, de la instituţii şi gospodăriile populaţiei.
În anul 2019 S.V.S.U. Bălţăteşti a participat la 5 acţiuni de intervenţie
împreună cu Detaşamentul de pompieri din Târgu Neamţ.
Şeful S.V.S.U. a participat împreună cu elevii la concursurile tehnico –
aplicative şi a participat cu 11 voluntari la concursurile profesionale organizate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ.
Prin activitatea conjugată a funcţionarilor publici, a personalului contractual şi
a membrilor Consiliului Local, s-a acţionat constant şi în limita bugetului existent
pentru buna gestionare a activităţii economice şi social edilitare.
Materialul prezentat este o sinteză a activităţii administraţiei publice locale in
decursul unui an, care reflectă starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ teritoriale.
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