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                               INTRODUCERE 
           

           Tecuciul este al doilea centru urban ca mărime și importanță din județul Galați, 

după orașul reședință de județ. Este un municipiu de rangul II, conform PATN, având un 

rol de echilibru în teritoriu, exercitând un rol polarizator în raport cu o zonă rurală extinsă 

din partea de vest a județului Galați, ce numără aproape 160.000 de locuitori.   

           Deciziile în gestionarea banului public implică o responsabilitate majoră pentru că 

nevoile sunt foarte diversificate iar prioritizarea trebuie să aibă la bază o fundamentare 

bazată pe considerente pragmatice și strategice. 

           Raportul  de față este un instrument prin care Primăria municipiului Tecuci pune la 

dispozitia cetățenilor date concrete despre activitatea desfășurată, despre modul cum au 

fost folosiți banii publici dar și despre eforturile depuse în rezolvarea problemelor 

orașului  și  îmbunătățirea  calității și eficienței muncii noastre. 

            Acțiunile care au fost întreprinse au vizat toate sectoarele de activitate din sfera 

administrației locale, respectiv investiții de interes local, drumuri publice, educație, 

sănătate, cultură, asistență socială, ordine publică, situații de urgentă, protecția mediului, 

dezvoltare urbană, evidența populației, servicii de utilitate publică, activități de 

administrație social-comunitară dar și o component importantă orientată spre absorbția de 

fonduri europene. 

           Anul 2018 a adus pentru comunitatea locală demararea unui amplu program de 

investiții, unele finalizate, altele aflate în derulare.  

          Este vorba de obiective de investiții de peste 11 milioane de lei din bugetul local 

al municipiului Tecuci : Sistematizare pe verticală – blocuri ANL, Reabilitare str. 

Libertății, Fdt. Ecaterina Teodoroiu, Reabilitare acoperiș Piața Centrală, 

Modernizare Bulevardul Victoriei, str. Ștefan cel Mare, str. Ana Ipătescu, str. Ioan 



 

 

 

 

Țau, str. Tecucel, canalizare apă menajeră și pluvială str. Decebal, Rodnei, Dragoș 

Vodă, trotuare pietonale str. Bobâlna. 

      Alte 13 milioane de lei au fost obținute de Primăria Tecuci prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală pentru asfaltarea a 9,159 km de străzi din municipiul Tecuci și 

reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 17. 

       Extinderea rețelei de alimentare cu gaz de la Kaufland spre cartierul Satu Nou 

precum și Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apă și apă uzată sunt 

proiecte la care Primăria este parte și vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de locuit 

în municiului Tecuci. 

        Preocuparea pentru absorbția de fonduri europene s-a materializat în 

semnarea a 8 contracte de finanțare până la finele anului 2018, în valoare totală de 

39,3 milioane de lei,  alte 2 proiecte în valoare de 2,7 milioane lei urmînd a fi 

semnate la începutul anului 2019.  

       Funcționarea sistemului sanitar este o latură a vieții sociale a orașului care afectează 

o mare parte din comunitate și, de aceea, sprijinul administrației locale este justificat fie 

că vorbim de cofinanțare pentru dotare cu aparatură medicală de peste 1.500.000lei sau 

de lucrări de reparații și dotări de peste 500.000lei. 

       Infrastructura educațională și sprijinirea activităților educaționale s-a realizat prin 

finanțări ale sistemului de învățământ local – plăți și reparații - de aproape 

1.400.000 lei. Anul acesta au fost premiați laureații olimpiadelor naționale cu peste 

20.000 lei din bugetul local, inițiativă ce sperăm să o putem susține în continuare pentru a 

stimula performanța în rândul elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare.  

         Activitatea instituțiilor de cultură a beneficiat și în anul 2018 de sprijinul autorității 

locale pentru organizarea evenimentelor de tradiție dar și a celor de marcare a 

Centenarului Marii Uniri. Pentru organizarea evenimentelor dedicate Centenarului am 

beneficiat și de rambursări de peste 170.000 lei din partea Ministerului Culturii.           



 

 

 

 

        Această trecere în revistă, nu acoperă întreaga activitate a echipei pe care o am 

alături și împreună cu care îmi doresc să schimbăm cât mai mult și cât mai bine fața 

orașului în care trăim.   

        Conectarea la nevoile comunității poate constitui o bună premisă în luarea deciziilor 

chiar dacă resursele nu pot fi suficiente pentru a rezolva deficiențe și probleme adunate în 

timp sau cele care apar prin noile rigori impuse de legislație sau din activitatea de zi cu zi. 

De aceea în proiectarea activității noastre ne raportăm permanent la problemele și opiniile 

cetățenilor orașului care, prin de taxe și impozite, susțin administrația publică dar și 

beneficiază de serviciile oferite de aceasta. 

        O modalitate de conectare  la problemele comunității se realizează  prin intermediul 

audiențelor cu cetățenii ,pentru care a fost stabilit următorul program: 

Primar  Cătălin Constantin Hurdubae 

- în fiecare  joi, începând cu ora 10.00, asistat de d-ra. Petcu Simona și de dl. 

Manolache Vasile – Serviciul Juridic 

Viceprimar  Dănuț  Pintilie 

- în fiecare miercuri, începând  cu ora 10.00, asistat de dl. Mircea Iulian – 

Administrator public 

Secretar  Valerica Fotache 

- în fiecare marți, începând cu ora 10.00, asistat de d-na Afilipoe Luminița-Șef 

birou Agricol  

      Cele peste 600 de interacțiuni directe cu cetățenii au ridicat în fața Primarului, 

Viceprimarului și Secretarului probleme diverse: solicitări de locuințe, locuri de casă, 

garaje, solicitări de locuri de muncă, probleme orășenești, probleme legate de proprietate, 

închirieri, concesiuni, urbanism, taxe și impozite, liniște publică, reclamații la adresa 

funcționarilor publici sau autorităților locale.  



 

 

 

 

       Din păcate, de multe ori, rezolvarea problemelor ridicate implică resurse materiale 

sau financiare de care administrația nu dispune sau cadrul legal în care aceasta poate 

interveni nu permite. Din acest motiv doar 25-30% din solicitările și problemele ridicate 

de cetățeni își găsesc rezolvarea.  

 

        Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci 2017-2027 

        Planificarea strategică a dezvoltării orașului are drept scop apropierea în cât mai 

mare măsură de sfera intereselor cetățenilor în care putem include: alimentare cu apă, 

canalizare, asfaltări și întreținere drumuri, salubritate dar și servicii administrative, 

sociale, culturale, de educație și sănătate de calitate care să contribuie la creșterea 

gradului de civilizație al comunității locale.  

         Dat fiind că bugetul local al municipiului Tecuci nu este susținut de o activitate 

economică de anvergură, suntem pe deplin conștienți că nu se pot angaja investiții majore 

din fonduri proprii. În aceste condiții, atenția administrației locale s-a concentrat spre 

accesarea de fonduri europene și guvernamentale care pot contribui decisiv la realizarea 

unor proiecte de infrastructură dar și socio-economice de dezvoltare comunitară.  

          Pentru accesarea fondurilor nerambursabile un pilon important îl constituie 

existența unei strategii de dezvoltare locală care să includă componente strategice care 

respectă şi integrează elemente din programele județene, regionale, sectoriale şi 

naționale, precum şi angajamentele asumate de Romania în negocierile cu Uniunea 

Europeană. 

            În acest scop, în februarie 2017, Consiliul local Tecuci a aprobat prin HCL nr.24 

din 23.02.2017 actualizarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Tecuci care va fi 

documentul cadru pe termen mediu și lung pentru stabilirea planului de acțiune locală 

pentru dezvoltare a domeniilor prioritare care au nevoie de finanțare și pregătirea 

portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcțiile perioadei 2017- 2027 de 



 

 

 

 

programare financiară a fondurilor Uniunii Europene  și fondurilor alocate de la 

bugetul de stat. 

           Prin actualizarea strategiei au fost incluse informații noi, relevante, apărute ulterior 

elaborării strategiei 2014-2020 precum și reorganizarea direcțiilor și obiectivelor de 

dezvoltare, în special pe domeniul infrastructurii rutiere și de transport, de sănătate, 

educaționale  și sociale, domenii vizate preponderent de actuala administrație. 

            Actuala Strategie de dezvoltare locală propune un set de proiecte ce cuprind 

acțiuni concrete, concentrate pe direcțiile de dezvoltare propuse. În conturarea strategiei  

au fost utilizate planurile de investiții și programele elaborate de Primărie pe termen 

scurt, prevederile PUG-ului dar  au fost contactate și serviciile deconcentrate ale 

ministerelor, autorități județene, companii naționale cu activități în zonă, pentru a 

identifica proiectele de viitor care ar putea avea o influență pozitivă asupra dezvoltării 

orașului. Au fost studiate si aprofundate un număr de strategii naționale, regionale si 

județene, pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de la nivel județean, regional 

sau național. Legislatia relevantă a fost înglobată în acțiunile și proiectele concrete de 

realizare a strategiei. În final, s-a făcut o verificare a interconectării tuturor acțiunilor si 

obiectivelor, pentru a asigura impactul pe cât mai multe planuri, precum si a efectelor 

proiectelor asupra mediului înconjurător și resurselor naturale locale – ca instrument de 

lucru în vederea aplicării principiilor de dezvoltare durabilă.  

          Prin implementarea proiectului cu fonduri europene „Eficiență instituțională prin 

investiții la nivel local” se va realiza și o actualizare a Strategiei de dezvoltare locală a 

municipiului Tecuci. 

 

 

          

 



 

 

 

 

           Aparatul de specialitate al Primarului 

       Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cuprinde servicii, 

birouri și compartimente care asigură buna funcționare a instituției în condițiile 

respectării legilor ce guvernează administrația publică locală. 

         O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea 

proiectelor de acte normative adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și 

susținerea materialelor în plenul ședințelor de consiliu local.  

         În intervalul ultimului an au fost convocate un număr de 28 de ședințe ale 

Consiliului Local și s-au  inițiat 263 proiecte de hotărâri care au fost supuse, spre 

dezbaterea și aprobarea Consiliului local.  

         

          Direcția Arhitect-șef 

          Arhitectul-șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și 

urbanismului din cadrul administrației publice locale.  

          Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, urmărind drept scopuri 

principale dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare 

teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a 

calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

         Structura de specialitate condusă de arhitectul-şef îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: 

- iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre 

aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

- întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de 

oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 



 

 

 

 

-  urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, 

precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

-  asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului; 

- organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; 

- coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a 

publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; 

- participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de 

vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal 

aprobate; 

- avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate. 

       În subordinea Arhitectului-șef își desfășoară activitatea:  

- Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat 

- Biroul Cadastru, Fond Locativ, Drumuri 

- Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului  

- Compartimentul Disciplina în Construcții 

 

           Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

           Se ocupă cu gestionarea corectă și eficientă a domeniului public și privat în 

vederea dezvoltării municipiului. 

           Obiectivele serviciului pentru anul 2018 

1. Implementarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de 

parcare în municipiul Tecuci: 

- organizarea a 10 licitații pentru închirierea a 410 locuri de parcare – au  fost 

atribuite 164 locuri de parcare, 



 

 

 

 

- introducerea a 11 parcometre – s-au încasat până la sfârșitul anului 2018 - 85.000 

taxă de parcare, ceea ce reprezintă deja o amortizare de 56% a investiției, 

2. Realizarea documentațiilor necesare deblocării lucrărilor de expropriere și execuție 

a variantei ocolitoare a municipiului Tecuci și pregătirea proiectului de extindere  a 

rețelei de alimentare cu gaze naturale  în cartierul Satu Nou :  

- deblocarea situației în semestrul patru și intensificarea lucrărilor  la centura 

ocolitoare a Tecuciului  

- încasarea la bugetul local a sumei de 1.021.293 lei din expropieri 

- demararea proiectului de extindere  a rețelei de alimentare cu gaze naturale  în 

cartierul Satu Nou, la sfârșitul anului 2018. 

3. Gestionarea și valorificarea eficientă a patrimoniului privat al municipiului Tecuci: 

- 126 inspecții ale locuințelor închiriate, 182 inspecții ale amplasamentelor 

concesionate, 92 verificări ale terenurilor atribuite în folosință gratuită, 207 

contracte de închiriere întocmite sau reînnoite, actualizare documente aferente 

imobilelor UAT, realizare schimb imobiliar în scopul mutării în afara orașului a 

padocului pentru câini fără costuri majore și cu încadrarea în normele europene. 

- încasarea  la bugetul local a sumei de 333.072 lei provenită din vânzarea unor 

bunuri. 

4. Asigurarea aplicării și respectării prevederilor legale în relația cu asociațiile de 

proprietari :  

- participarea reprezentantului serviciului la 27 adunări generale ale asociațiilor de 

proprietari, 33 întâlniri la sediul asociațiilor, 56 verificări ale sesizărilor primate de 

la cetățeni. 

5. Actualizarea inventarului bunurilor imobile ale municipiului precum și a 

documentelor aferente serviciului de transport : 

- propuse Consiliului local 71 proiecte de hotărâri 



 

 

 

 

- identificarea și preluare unor terenuri în suprafață de 42.322 m.p. 

- verificare și actualizare bază de date privind spațiul locativ și imobile destinate 

instituțiilor de învățământ. 

- verificare documente necesare activității de transport în regim de taxi pentru 21 

operatori persoane juridice și 63 persoane fizice, vizare a 96 autorizații de 

transport, pregătirea documentațiilor de avizare pentru 101 autorizații de taxi.  

 

 Biroul Cadastru, Fond Locativ, Drumuri 

Activitatea acestui birou asigură monitorizarea și stabilirea necesarului de lucrări 

pentru asigurarea unui trafic modern, în condiții de siguranță. 

Ca urmare a celor constatate în teren au fost realizate următoarele lucrări: 

- Verificarea acțiunilor de montare sau înlocuire a indicatoarelor rutiere, oglinzi 

parabolice, separatori de sensuri de circulație, garduri și parapeți de protecție, 

stâlpișori metalici etc.  

- Verificarea aplicării și refacerii marcajelor rutiere (10.400 m.p.marcaj longitudinal, 

4364 m.p. marcaj transversal, 2370m.p. marcaje diverse 

- Urmărirea respectării condițiilor impuse prin avizele de execuție pentru lucrările 

care afectează trama stradală 

- Verificarea gurilor de preluare și scurgere a apelor pluviale, decolmatarea 

căminelor de canalizare pluvială și necesarul pentru înlocuirea capacelor sau 

grătarelor lipsă. 

- Verificarea străzilor balastate și a lucrărilor de remediere a deficiențelor apărute în 

termenul de garanție  

- Verificarea stării carosabilului și monitorizarea acțiunilor de refacere și plombare. 

 

 



 

 

 

 

 Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

           În cursul anului 2018 au fost emise:  

485 certificate de urbanism pentru locuințe, anexe, alte lucrări de investiții, 

105 certificate de urbanism pentru UAT Tecuci 

170 certificate de urbanism pentru instalații, racorduri, branșamente gaz și electricitate 

390 autorizații de construire din care 15 pentru UAT Tecuci 

49 autorizații de desființare din care 4 autorizații pentru UAT Tecuci 

120 certificate de atestare a edificării construcției 

        În responsabilitatea acestui compartiment sunt demersurile de actualizare a  Planului 

de Urbanism General (PUG) și Plan de Urbanism Zonal (PUZ) – fosta UM 01589  

        PUG reprezintă un studiu ce conține analiza, reglementările și Regulamentul local 

de urbanism pentru întreg teritoriul unității administrative, atât din intravilan, cât și din 

extravilan. 

        Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea și 

delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul unității administrative, stabilirea 

modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonarea funcțională corelată cu 

organizarea rețelei de circulație, delimitarea zonelor afectate de servituți publice, 

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice, 

formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor și precizarea condițiilor de 

amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate sau plantate. 

       Reglementările pe termen mediu și lung pe care le include PUG-ul se referă la 

evoluția în perspectivă a localității, a direcțiilor de dezvoltare funcțională în teritoriu și 

traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a 

teritoriului național, zonal și județean. 

Prin PUG se urmărește: 

- optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean; 



 

 

 

 

- valorificarea potențialului natural, economic și uman; 

- stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; 

- reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație; 

- stabilirea și delimitarea zonelor construibile; 

- stabilirea și delimitarea zonelor funcționale; 

- stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; 

- stabilirea și delimitarea zonelor protejate; 

- modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a 

terenurilor; 

- delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate 

publică; 

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare 

a construcțiilor 

P.U.Z. este un studiu ce constӑ în analiza situației existente, potențialului de 

dezvoltare urbanistic al zonei și propuneri de organizare funcționala, volumetricӑ și 

tehnicӑ a zonei, urmărindu-se totodatӑ elaborarea unui regulament care sӑ stea la baza 

unei dezvoltӑri durabile a ansamblului studiat, ansamblu ce urmӑrește a exploata ȋn mod 

cât mai eficient o suprafațӑ de teren cu posibilitӑți bune de legӑturӑ cu orașul. 

Prin PUZ se urmărește : 

- organizarea rețelei stradale; 

- zonarea funcțională a terenurilor 

- organizarea urbanistic - arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane 

- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, 

etc); 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 



 

 

 

 

- statutul juridic și circulația terenurilor; 

- delimitarea și protejarea fondului architectural-urbanistic de valoare deosebită, 

dacă acesta există în zona studiată 

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice, 

dacă acestea există în zona studiată;  

- menționarea obiectivelor de utilitate publică 

- măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice; 

- reglementări specifice detaliate (permisiuni, restricții) incluse în Regulamentul 

local de urbanism aferent PUZ-ului. 

         În cursul anului 2018 au fost în derulare contracte de realizare a documentației 

necesare pentru actualizare PUG și PUZ – fosta UM 01589. 

          Demersurile de actualizare PUZ – fosta UM 01589 au parcurs etapele necesare și 

după primirea avizului definitiv de la Agenția de Protecția Mediului, va putea fi supus 

aprobării Consiliului local. 

        Începând cu luna mai 2018 se lucrează la documentațiile de actualizare a Planului de 

Urbanism General  și a Regulamentului local de urbanism.  

 

          Resurse umane 

           Prin HCL 165 din 29.12.2016 a fost aprobată modificarea organigramei și a statului 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului. 

         Numărul maxim de posturi raportat la populația municipiului Tecuci, stabilit de 

Prefectura Județului Galați, este 366 posturi. 

         La nivelul anului 2018 Organigrama prevedea 242 de posture, din care au fost 

ocupate 159.  

        În anul 2018 au continuat demersurile de recrutare a personalului pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul Primăriei municipiului Tecuci. 



 

 

 

 

         Pe parcursul anului au fost organizate concursuri de ocuparea posturilor vacante 

pentru:  Direcția General Economică, Direcția Servicii Publice, Serviciului Juridic, 

Contencios, Calitate, Arhivă, Serviciul Comunicare, Serviciul Monitorizarea Serviciilor 

Publice, Biroul Fonduri Europene, Biroul Achiziții Publice, Biroul Monitorizarea 

Situațiilor de Urgență. 

        Angajările s-au făcut respectând procedurile prevăzute de legislația în vigoare.        

        S-au desfășurat activități pentru verificarea și actualizarea dosarelor de personal și a 

fișelor posturilor. 

        În anul 2018 a crescut semnificativ gradul de participare la cursuri de formare 

profesională ca urmare a implementării în cadrul UAT municipiului Tecuci a proiectului 

cu finanțare europeană „Calitate și performanță în administrația publică” prin 

intermediul căruia au beneficiat de cursuri de perfecționare 120 de persoane (funcționari 

publici, consilieri locali). 

       Alte cursuri frecventate de angajații primăriei au vizat domenii : achiziții publice,  

accesare fonduri europene – cursuri derulate prin Programul Romact, protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

          Direcția Servicii Publice 

          Este condusă de un director și un șef de birou care au în subordine, până la această 

dată, 35 oameni care asigură servicii de reparare, reabilitare în spațiile aflate în 

proprietatea sau administrarea Primăriei.  

         Scopul acestei direcții a fost de a da posibilitate administrației să intervină, cu 

promptitudine și maximă eficiență, în rezolvarea unor situații și cerințe care apar la 

nivelul Primăriei și instituțiilor subordonate. 

        În anul 2018 această direcție a executat lucrări de reparații pentru care s-au cheltuit  

300.342 lei. 



 

 

 

 

          

         Lucrări realizate: 

1. Refacere acoperișului Pieței Centrale în zona culoarelor de acces (decopertare, 

turnare șapă, montare membrană, montare sistem preluare apă pluvială acoperiș); 

2. Reparații sediul administrativ al UAT municipiul Tecuci, etaj 2, birou nr 28, etaj 3 

integral(reparații interioare, schimba uși, reabiliare băi), 

          cheltuieli - 24.920,74 lei 

3. Reabilitare clădire din sr. Mr. Genoiu nr.3 – reparații interioare și exterioare ( 

arhitectură, instalație sanitară, instalație electrică), împrejmuire gard, 

          cheltuieli – 40.862,90lei 

4. Reabilitare acoperiș Grădinița nr. 12; 

5. Reparații blocuri CL, Str. Bradului (refacere acoperiș, hidroizolație, reabilitare et.3, 

reglaj instalație termică și electrică), 

          cheltuieli – 11.765,91 lei 

6. Reparații grădinița Prichindel; 

          cheltuieli – 5.500 lei 

7. Reparații Spitalul municipal „Anton Cincu”(lucrări interioare, igienizare) 

8. Reparații Secția de pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu”(reparații 

interioare et. I, reparații camera recoltare probe biologice, reparații instalație 

electrică, igienizare, sală de mese, grupuri sanitare), 

          cheltuieli – 24.273,25lei 

9. Reparații blocuri ANL; 

10. Amplasare placă memorială Alexandru Papadopol-Calimah și statuie Ecaterina 

Conachi Vogoride; 

11. Montare parcometre(turnare platforme, realizare și branșare instalații electrice 

aferente, semnalizare); 



 

 

 

 

12. Montare semafoare ineligente(zona hotel Turist, Școala „Iorgu Iordan); 

13. Schimbare sens de circulație parcări Zona industrială (trasare și semnalizare); 

14. Parcări zona Pieței și str. Ghe.Petrașcu(trasare și semnalizare) 

15. Realizare coborâri trotuare în zona trecerii de pietoni pentru persoane cu 

dizabilități 

16. Intervenții în caz de inundații conform sesizărilor de la B.M.S.U.(mart. 2018 – str. 

Plugului, Vrancei, Epureni, Al. Lascarov – Moldovanu, apr.2018 – str. 9 Mai și 

Fdt. Plugului, iun.2018 – Fdt. Plugului, Aleea Ștrandului, str. Lt. Dragomir, str. 

Gen Dragalina); 

17. Reparații și întreținere instalații semaforizare (str. Ghe. Petrașcu cu Ecaterina 

Teodoroiu) 

18. Înlocuire borduri (str. Ghe. Petrașcu, 1Decembrie 1918, Cuza Vodă); 

19. Decolmatarea gurilor de scurgere ale rețelei de apă pluvială; 

20. Refacere traversare scurgere apă pluvială ( sub covorul asfaltic pe str. Sgt. Serea și 

intersecția str. Vornicului cu Dumbrava Roșie); 

21. Montare indicatoare rutiere deteriorate/lipsă; 

22. Montare/remontare popice ; 

23. Reparații punți peste râul Bârlad și Tecucel; 

24. Igienizare și împrejmuire puț zona Depoului 

25. Montare scenă, corturi, asistență instalație electrică, delimitare perimetreală la 

evenimente ( Zilele Tecuciului, Miting aviatic etc); 

26. Montare mesh – uri  pe clădirile Romtelekom și Casa de Cultură 

27. Reparații locuință socială str. Feroviari nr. 24 (lucrări interior și exterior, montare 

fosă septică), 

             cheltuieli  - 5.310,78 lei 



 

 

 

 

28. Reparații locuință socială str. Costache Negri nr. 5 (lucrări interior și exterior, 

reparații gard), 

             cheltuieli – 4.675,37 lei 

29. Modernizare alei acces blocuri și împrejmuire spații verzi str. M. Kogălniceanu – 

zona Siloz, 

30. Reparații platformă piața Zona industrială, 

             cheltuieli – 178.285,79 lei 

31. Reparații carosabil  

             cheltuieli – 11.519,2 lei 

           

           Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă 

           A desfășurat activități: 

       1.   Activitate de reprezentare juridică a UAT municipiul Tecuci – 383 cauze 

       2. Activități de avizare juridică a contractelor de achiziții publice - 151 contracte 

verificate și 20 de acte adiționale 

       3. Participarea la comisii din cadrul UAT Tecuci 

       4. Formulare puncte de vedere juridice la solicitarea serviciilor din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Tecuci – 42 puncte de vedere 

       5. Redactarea proceselor – verbale ale ședințelor de analiză și audiențe și a 

referatelor cu măsurile dispuse  

       6. Întocmire rapoarte de specialitate în vederea fundamentării proiectelor de HCL - 

pentru 28 proiecte. 

       7. Organizarea activității de aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

       8. Puncte de vedere situații litigioase, cereri, reclamații administrative – 15 

       9. Tehnoredactare, copiere, comunicare documente elaborate de Secretarul primăriei 



 

 

 

 

        Serviciul de Comunicare - Registratură 

       Comunicarea publică a rămas în continuare un domeniu în atenția administrației dat 

fiind că este un domeniu sensibil și dificil de gestionat.  

       Există permanent, în sarcina fiecărui angajat al Primăriei, obligația de a manifesta cât 

mai multă deschidere spre o informare cât mai bună a cetățeanului, spre înțelegerea 

nevoilor sale, spre o reală preocupare în soluționarea cererilor de natură administrativă. 

        Se fac, în continuare, eforturi pentru îmbunătățirea circuitului documentelor pentru 

ca timpul de răspuns la solicitările cetățenilor să fie cât mai scurt.       

        Implementarea proiectului „Calitate și performanță în administrația publică” a 

urmărit îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru în scopul introducerii unui 

sistem de management al calității  aplicabil administrației publice locale precum și 

implementarea unui instrument de lucru al managementului calității, Cadrul comun de 

autoevaluare a modului de funcționare a insituțiilor publice.   

       Serviciul Comunicare Registratură reprezintă un nod de comunicare și informații în 

cadrul instituției care asigură interfața dintre cetățean și administrația locală, dar și un 

element de legătură între diferitele compartimente ale instituției având totodată și sarcini 

în organizarea activităților culturale și de protocol. 

       În decursul anului 2018, Serviciul Comunicare – Registratură a înregistrat 99825 

cereri și adrese. 

       Activități desfășurate: 

- A asigurat activitatea de primire, înregistrare și urmărire a corespondenței ce aparține 

Consiliului Local și Primarului. Având în vedere numărul mare de înregistrări 

persoane fizice și juridice, prin folosirea în mai mare măsură a e-mailului s-a reușit o 

creștere a eficientizării satisfacerii cetățeanului, prin răspuns cât mai  prompt, într-un 

interval mai scurt și cu costuri mici.   



 

 

 

 

- A asigurat primirea, înregistrarea, verificarea și expedierea întregii corespondențe în 

materie fiscală:  

- S-au oferit informații persoanelor juridice în limitele competenței prevăzute în fișa 

postului și s-a comunicat cu personalul din cadrul instituției;  

- Au fost formulate răspunsuri la 94 de solicitări de informații de interes public în baza 

legii 544/2001 

- A răspuns la 28 de petiții 

- A asigurat asistență cetățenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuțiile 

primarului și consiliului local (sprijin pentru completarea formularelor, explicarea 

pașilor de urmat pentru rezolvarea problemelor, realizarea contractelor cu 

compartimentele Primăriei, îndrumarea cetățenilor pe parcursul etapelor de întocmire a 

documentelor). 

     Planul cultural al Primăriei municipiului Tecuci pentru anul 2018, derulat prin 

intermediul Serviciului de Comunicare  Registratură, a avut alocată suma de 778.500lei, 

aprobată de Consiliul local prin HCL 214/16.11.2018 din care 173.000lei, a fost 

returnată de către Guvernul României prin intermediul Ministerului Culturii și 

Identității Naționale, reprezentând decontarea sumelor cheltuite pentru realizarea 

programelor dedicate Centenarului Marii Uniri.  

       În urma unei analize a priorităților la nivel local, s-a luat și decizia ca suma de 

110.000 lei  destinată organizării Revelionul să fie realocată finanțării  unor lucrări de 

reabilitare a Secției de Pediatrie a Spitalului de Copii. 

Din sumele alocate și cheltuite au fost sprijinite și realizate 18 manifestări cu caracter 

cultural educativ: 

- au fost marcate evenimente majore de istorie locală și națională, sărbători cu 

caracter religios, acțiuni de sprijinire a veteranilor sau a persoanelor aflate în 

dificultate, 



 

 

 

 

-  a fost finanțată premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie până la 

15 aprilie 2017,  

- premierea laureaților la olimpiadele naționale, 

       Îmbunătățirea activității de comunicare atât în interiorul instituției cât și în relația 

instituție - cetățeni este o componentă importantă în cadrul efortului conjugat de asigurare 

a unor servicii de calitate pentru comunitate. 

       

      Biroul Agricol 

      În anul 2018 Biroul agricol a întocmit și eliberat : 

- 30 documentații penru obținere Ordin de Prefect pentru titluri de proprietate, 

- 163 documentații pentru vânzări terenuri extravilan, 

- 122 atestate de producător,  

- 126 carnete de comercializare a produselor agricole, 

- 160 adeverințe pentru obținere subvenții, 

- 657 adeverințe pentru APIA, 

- 380 înregistrări contracte arendare pe suport electronic și hârtie, 

- 17 înregistrări contracte de comodat pe support electronic și hârtie, 

- 110 înregistrări date schimbare de domiciliu, 

- 44 copii din registrul agricol „conform cu originalul”, 

- 24 verificat și întocmit procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor 

pentru culturi calamitate 

- 9360 declarații fiscale operate pentru stabilirea impozitului, 

- 406 nașteri din municipiul Tecuci operate în registrul agricol, 

- 659 decese din municipiul Tecuci operate în registrul agricol, 

- 47 procese-verbale predare – primire a carnetelor de comercializare a produselor 

agicole, 



 

 

 

 

- 160 Certificate de Nomenclatură Stradală, 

- 680 adeverințe stare materială, 

- 52 sesizări  pentru deschiderea procedurii succesorale 

- Situații statistice 

 

Biroul Fonduri Europene 

    Resursele bugetului local pentru secțiunea dezvoltare nu poate asigura fonduri 

importante pentru realizarea  investițiilor absolut necesare la nivel local.  Orientarea spre 

accesarea de  fonduri europene și guvernamentale (PNDL,CNI) s-au impus ca opțiuni de 

dezvoltare ale comunității. 

         Proiecte Fonduri europene     -  Contribuție primărie 2% 

1. Șansa T – dezvoltare locală integrată în comunități marginalizate din municipiul 

Tecuci pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru 

incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții în 

cartierul Nicolae Bălcescu. 

         - valoare proiect :17.620.467,72lei 

         - proiect aflat în derulare din august 2017 

    - s-au realizat servicii de orientare și consiliere profesională pentru un număr de 

      48persoane 

    - elaborare DALI în vederea înființării Centrului Multifuncțional de Asistență 

    Integrată pentru locuitorii cartierului 

     - derulare programe: Școala după Școală, Cercul de Capacitate, Cercul 

      Excelenței 

     2.   Școala Prietena Ta – combaterea abandonului școlar 

             - valoare proiect : 8.649.533lei 

             - a fost semnată finanțarea pe 27.03.2018 pentru o perioadă de 3 ani 



 

 

 

 

             - derulare programe Educație timpurie, Step by Step, A doua Șansă, Formare 

              profesională a cadrelor didactice 

     3.    Calitate și performanță în administrația publică – introducerea unui sistem de 

        management al calității aplicabil administrației publice locale 

            - valoare proiect : 368.164,2lei 

            - proiect în derulare până la 28.01.2019 

            - au fost derulate 6 sesiuni de cursuri de perfecționare care au implicat 120 de 

              persoane, funcționari publici și consilieri locali 

     4.   Anticorupție, integritate, promovarea eticii(AIPE) – creșterea gradului de 

         implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul UAT municipiul 

        Tecuci și consolidarea cunoștințelor și competențelor pentru personalul din 

         administrație, în  concordanță cu măsurile stabilite prin Strategia Națională 

         Anticorupție 2016-2020. 

            - valoare proiect : 285.234,04 lei 

            - cursuri de formare pentru 35 de persoane din cadrul UAT municipiul Tecuci 

     5.   Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci 

            - valoare proiect : 7.435.124,48 lei 

            - prin proiect se vor realiza lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare, 

            anvelopare, izolare termică a planșeelor de la subsol și ultimul etaj, refacerea 

            instalațiilor electrice, sanitare, termice, sisteme de panouri solare, pompe de 

            căldură. 

     6.   Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Cantina Ajutor Social 

            - valoare proiect : 966.106,06 lei  

            - reabilitare termică a clădirii, îmbunătățirea condițiilor de confort interior ale 

            clădirii.  

     7.   Eficiența instituțională prin investiții la nivel local 



 

 

 

 

           - valoare proiect : 3.090.854 lei 

           - prin proiect se urmăresc obiective de planificare strategică instituțională, 

             revizuire și actualizare strategie de dezvoltare locală, sistem informatic pentru 

             arhiva, implementare sistem informatic pentru arhiva electronică și pentru 

             optimizarea serviciilor administrației locale 

-  pregătirea a 70 de salariați ai primăriei pentru o administrație performantă și 

   eficientă 

- înființarea unor grupuri de lucru, realizarea de proceduri standard specifice și 

  simplificate pentru reducerea birocrației. 

     8.  - Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci  –  

             Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9.  

  - valoarea proiect : 1.180.800,65 lei 

  - lucrări de reabilitare termică și anvelopare a clădirii, termo și hidroizolare, 

             reparare fațadă, acoperiș, recompartimentare interioară, refacere finisaje 

             exterioare și interioare, refacere trotuare adiacente, asigurare facilități pentru 

             persoane cu dizabilități. 

Proiecte de peste 3.3 milioane de lei pentru care urmează să se semneze finanțarea :  

-  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - Școala Gimnazială nr. 10 

    „Dimitrie Sturdza”, Ateliere și Sala de sport 

             - valoare proiect :  1.153.783,88 lei 

 - Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Liceul Tehnologic „Elena 

    Caragiani”  

              - valoare proiect : 1.544.286,18 lei 

- Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – 

   Serviciul   Administrativ, strada Elena Doamna, nr.1 

             - 639.801,68 lei. 



 

 

 

 

Proiecte  depuse în anul 2018: 

- Reabilitare clădire Școala „Dimitrie Sturdza” – monument istoric - 9.810.958,66lei.  

            - verificare administrativă a eligibilității 

- Reabilitare Colegiul Național „Calistrat Hogaș” - 1.5479.316,58 lei  

             - evaluare 

S-au întocmit Notele conceptuale și Temele de proiectare pentru proiectele: 

- Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, Judeţul Galaţi, 

- Modernizarea Parcului Oltea Doamna, Tecuci, Judeţul Galaţi, 

- Reabilitare Cinematograful Arta, Tecuci, Judeţul Galaţi, 

- Reabilitare Clădire – Biblioteca Municipală „ Ștefan Petică”,Tecuci, Jud. Galați, 

- Reabilitare Clădire – Camera de Comerţ, Tecuci, Jud. Galaţi, 

- Reabilitare Sala de expoziții „Gh. Petrașcu”, 

- Reabilitare Clădire – Casa Căsătoriilor, Tecuci, Jud. Galaţi 

pentru care există acordul de principiu al Consiliului local al municipiului Tecuci și 

urmează a fi întocmite documentațiile necesare depunerii cererilor de finanțare.  

 

        Biroul Monitorizare a Situațiilor de Urgență 

         În perioada analizată, 01.01.2017 – 31.12.2017 la dispeceratul Biroului 

monitorizare a situațiilor de urgență  au fost înregistrate apeluri după cum urmează: 

1. Pe telefonul tel verde, număr de apel 0800800111, au fost primite un număr de 452 

apeluri care au vizat în principal : 

 - 290 apeluri cu privire la lipsa iluminatului stradal în diferite zone ale 

  municipiului; 

- 11 apeluri cu privire la lipsa iluminatului casnic în diferite zone ale municipiului 

-  34 apeluri cu privire la programul de ridicare a gunoiului de la populație; 

 -  46 apeluri cu privire la câinii vagabonzi; 



 

 

 

 

 -   14 apeluri cu privire la lipsa capacelor de canalizare și canalizări înfundate; 

 -  13 apeluri cu privire la solicitări utilaje de deszăpezire; 

-  16 apeluri cu privire la polei pe carosabil; 

-   58 cu privire la solicitări utilaje de deszăpezire; 

 -   8 apeluri cu privire la gropile din carosabilul mai multor străzi ca urmare a 

 săpăturilor  la canalizare; 

 - 10  apeluri cu privire la neexecutarea curățeniei pe stradă și trotuare; 

 -  21 apeluri privind deteriorarea unor indicatoare de circulație, semafoare defecte; 

          -   6 apeluri privind deranjarea vecinilor și liniștea publică; 

 -  16 apel  conductă de apă spartă; 

           -   2 apeluri acte de vandalism – distrugeri banci în parc ; 

 -   3 apeluri  reclamații parcări interzise; 

  -  2 apeluri – cetățean fară adăpost, pericol de îngheț ; 

          Restul de 204 apeluri au fost apeluri eronate, abuzive sau involuntare. 

2. Pe telefonul  cu număr de apel 0236811987, au fost primite un număr de 18 apeluri 

care au vizat în principal 

-  3 apeluri indicator rutier căzut; 

-  4 apeluri cu privire la polei pe carosabil;  

-  3 apeluri cu privire la gropi în carosabil;  

-  5 apeluri, autoturisme și tiruri blocate în zăpadă și șanțuri canalizare;   

- 7 apeluri cu privire la lipsa iluminatului stradal în diferite zone ale municipiului;  

- 2 apeluri acte de vandalism: distrugeri bănci în parc, coșuri gunoi, proiectoare 

  iluminat; 

-   4  apeluri  conductă de apă spartă;  

    3. Pe telefonul  cu numar de apel 0372727188 a fost primit un  apel care a vizat : 

- 1 apel prin care se solicita îndepărtarea zăpezii din parcare ; 



 

 

 

 

     4. Pe telefonul  cu numar de apel 0372727189, a fost primit un  apel care a vizat : 

 - 2 apeluri iluminat public; 

- 3 apeluri cu privire la câinii comunitari 

     Pentru rezolvarea operativă a problemelor ridicate de cetățeni, operatorul de serviciu a 

informat imediat telefonic instituția publică, operatorul economic, serviciul, biroul sau 

compartimentul de specialitate, în vederea luării măsurilor urgente de remediere a 

situațiilor semnalate și a intocmit în scris referate către conducerea UAT Tecuci .  

     Pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false și a apelurilor involuntare s-au 

aplicat urmatoarele măsuri: 

- întâmpinarea apelantului cu un mesaj referitor la faptul ca apelul este înregistrat și 

continuarea convorbirii înseamna acordul apelantului, fapt care a dus la diminuarea 

apelurilor care foloseau cuvinte jignitoare; 

- activarea serviciului de vizualizare a numărului de telefon al apelantului, fapt care 

permite analiza apelurilor repetate cu rea voință. 

       În perioada analizată dispeceratul pentru situații de urgență a primit informări, 

avertizări și atenționări meteorologice cât și informații de alta natură care au fost 

transmise în timp operativ membrilor CLSU, consilierilor locali, instituțiilor, operatorilor 

economici și cetățenilor din municipiul Tecuci, prin e-mail, SMS sau  prin sistemul de 

alarmare publică.   

       Activitatea dispeceraului s-a desfășurat în concordanță cu prevederile cuprinse în 

regulamentul de organizare și funcționare, iar solicitările cetățenilor au ajuns la 

persoanele responsabile pentru rezolvarea acestora în în timp util.                                                                         

         Asigurarea atributiilor de Centru operativ cu activitate temporară și de 

pregătire a documentelor și activităților Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Tecuci.    



 

 

 

 

        Centrul operativ cu activitate temporară se constituie prin dispoziția Primarului 

municipiului Tecuci și asigură secretariatul tehnic al Comitetului local pentru situații de 

urgență. 

         Documentele de planificare, organizare, conducere și control care stau la baza 

activității pe linia situațiilor de urgență au fost întocmite aprobate și avizate de ISUJ 

Galați și se referă la: 

          1.Planul de activitate al CLSU pe anul 2018. 

          2.Planul unic al principalelor activități în domeniul situațiilor de urgență în anul 

             2018. 

          3.Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018. 

          4.Programul de măsuri în vederea acordării asistenței pentru prevenirea situațiilor 

             de urgență la gospodăriile populației,instituțiilor publice și operatorilor 

             economici din subordinea Consiliului local Tecuci, instituțiilor sanitare și de 

             învățământ din municipiul Tecuci, Graficul de control și Graficul de informare 

              publică pe anul 2018. 

         Activitățile cuprinse în  „Planului de activitate al CLSU pe anul 2018” au vizat în 

special următoarele: 

1.Analiza și aprobarea Planului resurselor umane, materiale și financiare pe 2018, 

   destinat soluționării situațiilor de urgență. 

2.Analiza operativă a atenționărilor și avertizărilor primite de la instituțiile de 

   specialitate care gestionează tipuri de risc specifice anotimpurilor, evaluarea 

   consecințelor negative prognozate la nivel local si stabilirea forțelor și 

   mijloacelor de interventie si cooperare in functie de situatia de urgență 

   previzionată. 

3.Întocmirea, aprobarea și aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea și 

   combaterea efectelor caniculei și secetei în anul 2018. 



 

 

 

 

4.Desfășurarea unor activități specifice de informare cu sprijinul mass-media 

   locală, referitoare la prevenirea, intervenția și comportamentul cetățenilor în 

   cazul apariției și producerii unor riscuri specifice municipiului Tecuci. 

5. Întocmirea și aprobarea planului de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului 

    rece 2018-2019. 

       Documentele de analiză și planurile de intervenție în situațiile de urgență sunt 

întocmite, aprobate și se actualizează în permanență și se referă în principal la: 

1. Planul de analiza și acoperire a riscurilor; 

2. Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor 

accidentale 

3. Planul de evacuare în caz de urgență 

4. Planul de apărare la risc seismic 

5. Planul de urgență în caz de pandemie de gripă și tulpina de virus AH1N1 

6. Planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic deosebit de 

grav pe căi de comunicații rutiere sau feroviare. 

      În cursul anului 2018, Comitetul local pentru situații de urgență a adoptat 12 hotărâri 

privind rezolvarea, limitarea și înlăturarea unor situații care țin de fenomene 

meteorologice extreme, calamități naturale, accidente, pericole pentru sănătatea publică și 

alte evenimente  care intră în aria de competență   a Biroului de Monitorizare a Situațiilor 

de Urgență. 

  

     

 

       

 

 



 

 

 

 

     Direcția General Economică, Investiții, Achiziții  

     Scopul acestei direcții este de a utiliza și gestiona resursele materiale și financiare de 

care dispune instituția, conform nevoilor, priorităților și deciziilor luate, în interesul 

colectivității locale, corelat cu politicile și strategiile locale și sectoriale precum și cu 

prioritățile stabilite prin programele de dezvoltare economico-socială ale unității 

administrative – teritoriale, cu respectarea prevederilor legale. 

     Pentru anul 2018 din venituri proprii a fost prognozat un buget de 32.970.070 lei din 

care s-a realizat 21.135.713 lei adică un grad de realizare de 64%.  

     Alte surse :                                      prognozat                                     realizat 

- Impozit pe venit                      12.673.000 lei                          13.597.827 lei 

- TVA                                        14.295.000 lei                          14.001.387 lei  

- Subvenții Bugetul de stat         12.011.910 lei                           2.719.227 lei 

- Subvenții C.J.Galați                      155.960 lei                                    714  lei 

- Proiecte  F.E                             10.030.940 lei                              505.018 lei 

 Bugetul total prognozat :    82.136.880  lei 

Bugetul total realizat :     51.959.886 lei 

Din bugetul realizat s-au asigurat: finanțarea primăriei, aparatului de specialitate al 

Primarului, a serviciilor publice de interes local, a instituțiilor subordonate Consiliului 

local, a lucrărilor de investiții publice și reparații.  

   

   Serviciul Venituri și Executare Silită 

  În anul 2018 au continuat eforturile pentru îmbunătățirea gradului de colectare a 

veniturilor la bugetul local provenind din taxe, impozite, amenzi, închiririeri, concesiuni. 



 

 

 

 

În acest scop au fost trimise somații, executări pe conturi și care au generat o creștere a 

gradului de colectare al taxelor, impozitelor și amenzilor, față de aceeași perioadă a 

anului 2017. 

  Creșterea veniturilor se bazează, în bună parte și pe încasările debitelor restante.  

         În acest sens s-au emis  

- 13.381 somații și titluri executorii către persoane fizice și juridice, 

- 12.428 decizii de impunere către persoane fizice și juridice            

Pe parcursul anului 2018, nu au fost înregistrate plăți restante și arierate. 

         

        Serviciul Investiții 

        Un capitol prioritar a rămas, și în anul 2018, cel al investițiilor. 

        Bugetul de investiții pentru anul 2018 a fost aprobat prin HCL 55/12.03.2018. 

        Anul acesta au demarat o serie de proiecte importante pentru municipiul Tecuci   

care sperăm că au constituit un bun punct de plecare în demersul de a schimba imaginea 

orașului.        

         Proiectele de sistematizare și modernizare demarate, până la acest moment, 

însumează aproape 10 milioane lei, fonduri de la bugetul local. Unele contracte se vor 

încheia în anul 2018. 

 

1. Sistematizare pe verticală blocuri ANL 95%  

- Valoare proiect : 1.385.276,62 lei   -   achitat 1.265.806,7 lei 

- Lucrări executate: amenajare parcări, alei interblocuri, canalizări pluviale, loc de 

joacă pentru copii 

- A fost realizat locul de joacă 

- Au rămas o serie de finisaje pentru. primăvara 2019 

- Perioadă de execuție 9 luni 



 

 

 

 

2. Modernizare Strada Ana Ipătescu – au început lucrările în august 2018  - 

probleme cu constructorul 

- Valoare contract : 3.135.537,57lei  -   achitat 817.761, 62 lei 

- Finalizat un tronson de stradă 

- Lucrări ce vor fi executate: Refacerea structurii rutiere, trotuare cu pavele și 

borduri, covor asfaltic 

- Perioada de execuție : 9 luni 

3. Modernizare Bulevardul Victoriei, au început lucrările în luna august 2018  -  

90% 

- Valoare contract : 1.439.290,06 lei  -  achitat 1.097.941,91 lei 

- Lucrări ce vor fi executate: trotuare cu pavele și borduri, amenajare parcări, covor 

asfaltic 

- Perioada de execuție :  1 lună proiectare + 6 luni execuție 

- A fost finalizat tronsonul până la semafoare,  

- Pentrul doilea tronson mai e de realizat covorul asfaltic și  finisaje 

4. Modernizare Strada Ioan Țau  -  70%  

- Valoare contract: 505.814,06 lei  -  achitat 238.801,13 lei 

- Lucrări ce vor fi executate: refacere trotuare cu pavele și borduri, covor asfaltic, 

amenajare parcare – 18 locuri 

- Perioada de execuție : 1 lună proiectare + 6 luni execuție 

5. Modernizare Strada Ștefan cel Mare, au început lucrările pe 3.09.2018  -  90% 

- Valoarea contract : 962.450,21lei  -  achitat 639.628,69 lei 

- Lucrări ce vor fi executate: refacerea structurii rutiere, îngropare cabluri aeriene, 

trotuare pavelate, sisteme de ape pluviale, amenajare spații verzi, corpuri de 

iluminat, 

- Perioada de execuție : 1 lună proiectare + 8 luni execuție 



 

 

 

 

6. Reabilitare acoperiș Piața Centrală – finalizat 

- Valoare contract : 520.030lei    -    achitat 

7. Reabilitare Strada Libertății   -   

- Valoare contract : 819.248,71lei  -  achitat 731.505,64 lei 

- Lucrări executate: structură rutieră refăcută, covor asfaltic, trotuare cu pavele și 

bordure 

- Perioada de execuție : 2 luni proiectare + 6 luni execuție 

8. Canalizare apă menajeră și pluvială str. Decebal, Rodnei, Dragoș-Vodă    

- Valoare contract: 529.664,95 lei  -  achitat -  111.693,85 lei 

- Perioada de execuție : 2 luni proiectare + 9 luni execuție  

- Lucrare în desfășurare 

9. Reabilitare alei parcul Al. I. Cuza 

- Valoare investiție 340.000 lei 

10.  Reabilitare Fdt. Ecaterina Teodoroiu – atribuită 

- Valoare contract : 154.927,53lei 

11. Modernizare str. Tecucel în municipiul Tecuci, jud. Galați 

- Valoare contract : 1.012.487,53 lei 

12. Trotuare pietonale str. Bobâlna, municipiul Tecuci, jud. Galați 

- Valoare contract : 278.772,6 lei – achitat 6.814,14 lei 

13. Finalizare Modernizare str. Mihail Kogălniceanu zona Blocuri –siloz  

 

   Proiecte cu finanțare prin PNDL 

1.Modernizare străzi în municipiului Tecuci Etapa I -  proiect finanțat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală  al Guvernului României.   

În cadrul acestui proiect sunt prevăzute  pentru asfaltare 9,159 km străzi din municipiul 

Tecuci.(Lista străzilor o găsiți în postarea din 27.10.2017, pe site-ul Primăriei Tecuci)  



 

 

 

 

      -      valoarea investiției : 12.470.564.31 lei 

      -      perioada de execuție  4 luni proiectare + 17 luni execuție 

      -      procedura de atribuire este în derulare 

2.Reabilitare Gradinița nr.17  

      - valoare contract :1.275.206,38 lei 

-  lucrare atribuită S.C. Vila S.A.  

-  încep lucrările în primăvara 2019 

 

Au fost încheiate contracte de achiziție pentru:  

     1.  Platforme de colectare selectivă a gunoiului  443.370,2lei 

2. 11 parcometre – 151.844lei 

3. Actualizare PUG  și a Regulamentului Local de Urbanism – 148.750lei 

4. Semafoare inteligente – 60.000lei 

5. Spitalul Anton Cincu   

      Achiziționate  Stație de sterilizare 340.000 lei 

      Achiziționare  printr-un proiect comun cu C.J.Galați și Guvernul României de 

aparatură medicală  -  contribuție Primărie 150.000lei  pentru achiziționare  

             Aparat Roentgen 

             Instalație pentru anestezie 

6. Achiziție tocător de masă vegetală cca. 135.805,18 lei – realizat 

7. Documentație reambulare topografică  156.000lei  -  achitat  -  84.600lei  

 

            Alte lucrări: 

1. Modernizare și igienizare cabinet medical pediatrie – 27.959,05 lei 

2. Desființare barăci metalice Obor – 28.917 lei  

3. Refacere spații comerciale în Obor - aprox. 400.000 lei 



 

 

 

 

     4.  Modernizare 2 locuri de joacă (Andrei Șaguna, Vasile Alecsandri)-61.173,14 lei 

     5.  Proiect de extindere a rețelei de gaze în cartierul Satu Nou partea stângă  

            – contribuția Primăriei - 177.000 lei 

      6. Proiect al Societății Apă Canal - înlocuire și extindere a rețelei de canalizare și apă 

           uzată 

       - aprox. 10 milioane de euro 

       - primăria participă cu o cofinanțare de 2%  

      7. Reabilitare centrală termică și instalații aferente la Bl. CL, Str.Bradului nr. 5   

     -  89.964lei  -  achitat   -  44.964lei 

      8.  Reabilitare imobil din str. Mr. Genoiu nr. 3B – 45.000lei 

      9. Se află în procedură de achiziție o autogunoieră pentru CUP –  90.000 de euro 

    10. Lucrări de reabilitare Secția de pediatrie: sala de mese, mobilier, igienizare – covor 

         și tapet antiseptic, reabilitare băi cu cădițe duș, reparație grup sanitar – 110.000 lei 

         alocați pentru Revelion au  fost redirecționați spre Secția de pediatrie a Spitalului 

          municipal „Anton Cincu” Tecuci. 

     11. Modernizare rețele electrice – zona ANL  

             - 124.950 lei 

     12. Reabilitare instalație electrică iluminat hala de legume-fructe 

             - 43.911lei 

     13.  Reabilitare acoperiș Grădinița nr. 5 „Dumbrava minunată” 

              - 61.000lei 

     14.  Alimentare cu energie electrică imobile din proprietatea U.A.T. 

              - 67.000 lei 

     15.  Reabilitare învelitoare bloc ANL 

              -  362.000 lei 

      16.  Unituri dentare(aparate +fotolii dentare) pentru dotare cabinete medicale școlare 



 

 

 

 

              - 28.862,24 lei 

     17.   Lucrări de săpături șanțuri  

              - 159.983,6 lei 

     18. Lucrări de reparare a suprafeței carosabile  - plombări 

               - 297.500 lei 

     19. Lucrări de canalizare str. Costache Conachi  

                - 35.189,49 lei  

      20. Extindere iluminat public zona blocuri ANL 

                -  117.773,24 lei 

      21. Lucrări demolare C24 și C25 – Spital   

                - 29.750 lei 

      22. Reparații platformă piață Zona Industrială  

                 -  178.285,79 lei 

          Lucrări în pregătire : 

1. Modernizare corp clădire – Secția de pediatrie a Spitalului municipal „Anton 

Cincu” 

                   - 219.000 lei 

                   -  DALI în verificare 

2. Modernizare străzile Unirii și Traian 

                  -  3.300.000 lei 

                  - verificare proiect tehnic 

      3.   Modernizare str. Ion Petrovici – str. Cuza Vodă 

                 - 1.700.000 lei 

                  - achiziționat DALI 

     4.   Construire Compartiment Primiri Urgențe  

              - 2.447.000lei 



 

 

 

 

              - achiziție în derulare – verificare ANAP 

      5.   Sistematizarea zonei din curtea spitalului - Proiectare 

      6.   Reabilitare zone interblocuri :  

   - AG - uri   

   -  Aleea Ștrandului - DALI 

   -  Aleea Sălcioarei - DALI 

               - Ghe. Petrașcu  Bl. 27-41 – DALI 

       7.   Reabilitare străzi – DALI 

                - Andrei Șaguna, Griviței, mr. Genoiu, Papadopol Calimah, Cpt. Vlad, Alee 

                 acces Stadion și Grădinița nr.1, str. Crângului,  Mircea Vodă, Alecu Russo, 

                 Ioniță Hrisanti.  

8.  Extindere iluminat public – Bd. Carol și zone adiacente 

9.  Reabilitare acoperiș piață – zona mărfurilor industriale 

10.  Amenajare padoc câini  

 

     Investiții în sistemul local de învățământ  

          Sistemul de învățământ local este, în continuare, o preocupare a administrației 

locale. În condițiile în care resursele bugetului local sunt destul de limitate o soluție este 

accesarea de fonduri europene și guvernamentale.  

          Sunt deja în derulare 2 proiecte cu finanțare din fonduri europene destinate parțial 

sau  total componentei educaționale : 

• Șansa T proiect – proiect cu o valoare de 17.620.467,72 lei – cu o componentă 

de măsuri integrate de educație, 

• Școala Prietena Ta – proiect cu o valoare de 7.747.308,02 lei - parteneriat 

pentru susținerea educației în Tecuci.  



 

 

 

 

          Alte  3 proiecte cu finanțare europeană, de reabilitare a infrastructurii școlare, sunt 

în stadiul  de precontractare: 

• Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Tecuci 

Școala „Dimitrie Sturdza” Corp Atelier și Sala de sport – proiect de 

1.153.783,88lei, 

• Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Tecuci 

Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”– proiect de 1.544.286,18lei, 

• Reabilitare clădire Școala „Dimitrie Sturdza” monument istoric – proiect de 

9.810.958,66lei. 

         Un alt proiect de infrastructură educațională care va fi realizat cu fonduri de la 

Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală este 

• Reabilitare Gradinița cu program prelungit nr.17 – proiect de 1.275.206,38 lei 

care va demara în primăvara anului 2019. 

        Administrația locală a intervenit cu lucrări de reparații în unitățile de învățământ 

în valoare de 391.800 lei  

- Grădința nr. 2 - 5.500lei 

- Școala gimnazială nr.5 „Elena Doamna” – 63.300 lei 

- Școala gimnazială nr.10 „Dimitrie Sturdza” – 180.000 lei 

- CNSH – 50.000 lei 

- CNCH – 32.000 lei 

- Reabilitare acoperiș „Grădinița „Dumbrava Minunată” – 61.000lei 

   În anul 2018, din bugetul local s-au făcut plăți către instituțiile de învățământ în 

valoare de 980.340 lei din care :  

- 742.869lei - cheltuieli materiale 

-   21.500lei burse 

- 141.247 lei investiții 



 

 

 

 

- cheltuieli fond handicap – 71.214lei 

- cheltuieli proiect Șansa T – 3.510lei 

      

 

   Instituții și servicii publice subordonate Primăriei municipiului Tecuci     

  

   Instituțiile de cultură din municipiul Tecuci  

    Primăria este ordonator de credite pentru instiuțiile de cultură din municipiul Tecuci: 

Casa de Cultură Tecuci, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Biblioteca Municipală 

„Ștefan Petică” Tecuci.   

      Din bugetul aprobat pe anul 2018 au fost  finanțate:  

- cheltuieli de personal –  

- cheltuieli materiale - dezvoltare  

- plan cultural aprobat prin HCL 152/29.08.2018, în cuantum de 305.232lei, din care 

      211.500 lei pentru Casa de Cultură Tecuci și  

         50.132 lei pentru Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci,    

         44.100 lei pentru Muzeul de Istorie „Teodor Cincu 

      

 

      Direcția de Asistență Socială 

     Prin Direcția de Asistenţă Socială Tecuci se acordă, conform prevederilor legale, 

următoarele beneficii de asistență socială: 

- venitul minim garantat; 

- ajutoare pentru încălzirea locuinței; 

- alocația de susținere a familiei; 

- alocații de stat; 



 

 

 

 

- indemnizații creștere copil 0-2 ani; 

- stimulent educațional 

    Venitul minim garantat:  

     Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat 

ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului 

social lunar, conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  

     Beneficiază de ajutor social persoanele al căror venit net lunar se situează sub 142 

lei/persoană, cuantum ce reprezintă  nivelul venitului minim garantat stabilit de lege.       

    În anul 2017 au fost  în plata un  număr mediu lunar de 283 de dosare, totalizând un 

număr mediu lunar de 535 persoane beneficiare.  

    Referitor la munca în folosul comunității, se întocmește, anual, planul de activități de 

interes local și se ține evidența zilnică a persoanelor care prestează aceste activități. 

     Aceste activități constau în: 

- lucrări de întreținere și salubrizare pe domeniul public(măturat alei și trotuare, 

îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor depozitate accidental, încărcarea/ 

descărcarea acestora la rampa de gunoi, curățat rigolele de scurgere a apei); 

- întreținere incinte instituții publice; 

- în sezonul rece întreținerea trotuarelor și a străzilor: îndepărtarea zăpezii și 

curățarea gheții. 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței:  

       În perioada noiembrie-decembrie 2017 s-au acordat, unui nr. de 730 familii și 

persoane singure, ajutoare pentru încălzirea locuinței, conform O.U.G. 70/2011 privind 

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată cu O.G. 

27/2013. Situația beneficiarilor la sfarsitul anului 2017 s-a prezentat astfel: 

- pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale s-a înregistrat un număr de 350 cereri din 

care 342 s-au încadrat in prevederile legale; 



 

 

 

 

- pentru încălzirea locuinței cu lemne si combustibili petrolieri s-a inregistrat un număr 

de 109 cereri din care 107 s-au încadrat în prevederile legale; 

- pentru încălzirea locuinței cu energie electrica s-a înregistrat un număr de 33 de 

cereri( toate s-au încadrat în prevederile legale); 

- ajutoare încălzire pentru beneficiari VMG , s-a înregistrat un număr de 248 de familii 

beneficiare. 

      Alocatia de susținere a familiei 

 În anul 2017 au fost  înregistrate, în număr mediu lunar,  232 dosare . 

- 122 de dosare pentru alocatia complementara,  

- 102 dosare pentru alocatia monoparentala, 

-    8  dosare pentru alocatia complementara pentru beneficiarii de ajutor social 

       Alocatii de stat copii:   

 Alocatia de stat pentru copii se acorda  conform Legii 61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare. De alocatie de stat beneficiază toți 

copiii in vârsta de până la 18 ani, tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani dar care 

urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora. 

        Cuantumul lunar al alocației de stat este de 200 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsa 

intre 0-2 ani iar după împlinirea vârstei de doi ani este de 84 lei lunar. 

        În cursul anului 2017 s-au înregistrat 423 cereri în vederea acordării alocației de stat 

pentru copii.  

        Indemnizații creștere copil:  

       Persoanele care, in doi ani anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni 

venituri din salarii, activități independente sau alte venituri supuse impozitului pot 

beneficia, optional, de următoarele drepturi: 

- Concediu pentru creșterea copilului in vârsta de pana la 1 an; 



 

 

 

 

- Concediu pentru creștere copil în vârsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul 

copilului cu handicap; 

- Stimulent inserție. 

        In ceea ce privește situația cererilor pentru acordarea indemnizațiilor pentru 

creșterea copiilor in vârsta de pana la doi ani, acordate conform OUG 111/2010, pana la 

data de 31.12.2017 aceasta s-a prezentat astfel:  

- 184 cereri pentru acordarea concediului de creștere a copilului în vârstă de până la doi 

ani;  

-  3 cereri pentru prelungirea concediului de creștere a copilului încadrat în grad de 

handicap; 

 - 90 de cereri in vederea acordării stimulentului de inserție pentru părinții care au si-au 

reluat activitatea în câmpul muncii. 

      Stimulentul educațional 

     Începând cu luna martie 2016 s-au pus in aplicare prevederile Legii nr. 

248/28.10.2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate, prin instituirea stimulentului educațional.  

     Pentru anul colar 2017-2018, până la data de 31.12.2017 s-au primit si înregistrat 20 

de cereri in vederea acordării stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale. 

Lunar, s-au efectuat verificari inopinate ale prezentei prescolarilor la activitățile 

organizate de grădinițe. În perioada septembrie-decembrie 2017 s-au distribuit 79 de 

tichete copiilor preșcolari care au frecventat grădinița.   

    Serviciile sociale acordate au fost următoarele: 

- Servicii de consiliere și informare; 

- Servicii acordate persoanelor cu handicap; 

- Cantina de ajutor social; 

- Servicii sociale acordate copiilor aflati in situatii de risc; 



 

 

 

 

- Servicii de asistenta medicala scolara si asistenta medicala comunitara; 

- Servicii acordate in cadrul Clubului pensionarilor si a Clubului seniorilor 

- Servicii de consiliere si informare 

     Serviciile de  consiliere si informare se acorda  persoanelor aflate în situatii socio-

economice si familiale deosebite. Acestea au in vedere: 

  - activitati de consiliere si informare acordate, in cadrul Splas Tecuci, pentru sprijinirea 

persoanelor aflate in dificultate in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre 

acestia a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata 

comunitatii; 

- activitati de informare a beneficiarilor privind conditiile de acordare a beneficiilor de 

asistenta sociala, a serviciilor sociale,  termenele si actele necesare, verificarea cererilor 

si documentelor prezentate, activitate  ce este in competenta personalului specializat din 

cadrul SPLAS si este reglementata prin lege; 

- activitati  de informare si consiliere in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de 

abuz sau neglijare in randul beneficiarilor de beneficii de asistenta sociala si /sau servicii 

sociale.      

   Persoanele aflate in dificultate, fie ca este vorba de persoane vârstnice, persoane cu 

handicap sau orice alta persoana aflata în nevoie, beneficiază de consiliere psiho-socială 

în vederea mobilizării acestora  pentru depășirea situației de criză. 

     Asistența socială a persoanelor cu handicap:  

     În anul 2017 situația  asistenților personali si a îndemnizațiilor acordate persoanelor cu 

handicap  a fost următoarea:   

- 82  asistenți personali cu contract de munca, din care 30 pentru minori cu 

handicap grav si 52 pentru persoane adulte cu handicap grav 



 

 

 

 

           - 247 indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților lor 

legali, din care  35 pentru minori cu handicap grav  si 212 pentru persoane adulte cu 

handicap grav   

       În cadrul compartimentului protecția persoanelor cu handicap s-au realizat în medie, 

lunar, 58 de anchete sociale pentru persoanele cu deficiențe în vederea prezentării 

acestora la Comisia de Expertiză a persoanelor cu handicap Galați, în vederea 

eliberării/prelungirii certificatului de încadrare în grad de handicap. 

      Conform Ordinului 1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSV/MS/MENCS, art. 68(2) 

și a art. 74-76 s-au efectuat, în perioada septembrie-decembrie 2017, 21 monitorizări la 

domiciliul minorilor încadrați în grad de handicap grav. 

          Cantina de ajutor social 

       Serviciile sociale acordate prin Cantina de ajutor social Tecuci se prestează gratuit 

pentru persoanele care nu au venituri sau au venituri sub nivelul minim al venitului net 

lunar/persoană, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat. 

       Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite și/sau contra cost 

persoanelor cu situație economico-socială sau medicală deosebita, conform Legii 

208/1997: 

-  pregătirea și distribuirea  la sediul Cantinei  a hranei zilnice, constând în masa calda 

pentru prânz ; 

- distribuirea la sediul Cantinei de alimente pentru weekend, constând în preparate din 

carne,  pește, produse lactate, dulciuri . 

     Persoanele cărora li s-a aprobat înscrierea la Cantina de ajutor social dar care 

realizează venituri ce se situeaza peste nivelul minim garantat pentru o persoană  au 

beneficiat de servicii cu plata unei contributii de 30% din venitul net pentru o persoană.         



 

 

 

 

    In anul 2017 au beneficiat de masa la Cantina de ajutor social un număr mediu lunar de 

104 persoane din care 45 copii, 34 persoane vârstnice și 25 alte categorii de persoane 

defavorizate..  

      Protecția copilului aflat în situație de risc   

       Se realizează în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind protecția si 

promovarea drepturilor copilului. 

       Activitatea s-a concretizat în:  

- efectuarea de anchete sociale, întocmirea de planuri de servicii pentru clarificarea 

situației minorilor aflați în situație de risc social sau de abandon familial, reevaluari 

ale dosarelor de plasament și integrare în familie, fișe de monitorizare  pentru 

minorii cărora li s-a instituit o măsura de protecție socială și planuri de servicii 

pentru minorii luați in evidenta de DGASPC  și alte instituții abilitate. 

      În cursul anului 2017 s-au efectuat: 

-  65 de anchete sociale la domiciliul minorilor aflați in situație de risc sau cu măsură 

de protecție socială instituită de către DGASPC Galați. 

-  34 de  rapoarte de evaluare detaliata  la domiciliul mamelor minore sau  a 

mamelor asupra cărora exista suspiciunea de neglijare față de copiii lor minori.  

- 40 rapoarte de vizita, urmare a solicitărilor venite din partea DGASPC Galați sau a 

altor Direcții Județene de asistență socială și protecție a copilului pentru copiii cu 

măsuri de protecție în alte județe dar cu rude de până la gradul al IV-lea pe raza 

municipiului Tecuci.  

- 17 monitorizări lunare la domiciliul minorilor aflați în atenția DGASPC. 

      Părinții care pleacă în afara țării pentru perioade mai îndelungate au obligația, 

conform Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, de a 

notifica Serviciul de asistență socială  cu privire la acest aspect și de a desemna o 

persoană care își va asuma obligațiile față de creșterea și îngrijirea copiilor lor minori. 



 

 

 

 

Până la data de 31.12.2017  au fost înregistrate  21 notificări pentru un număr de 30 de 

copii. 

  Conform HG 691/2015 privind monitorizarea minorilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, până la data de 31.12.2017, s-au efectuat 333 de  vizite  în vederea efectuării 

anchetelor sociale și a monitorizărilor periodice. 

         Servicii de socializare destinate persoanelor vârstnice: 

       Ca o  măsură de prevenire a excluderii sociale, prin crearea unor oportunitati de 

reinsertie in  viata sociala a persoanelor de varsta a III-a si posibilitatea continuării unei 

forme de activitate, în municipiul  Tecuci funcționează  Clubul Pensionarilor în 

imobilul din str. Ion Petrovici nr. 5, zona Parc Central „Alexandru Ioan Cuza”.  

      În cadrul clubului se desfasoara activitati de socializare, recreere si loisir.  

      Capacitatea clubului este de 25 locuri/zi. 

      În zona de nord a orașului funcționează un al doilea club destinat persoanelor de 

vârsta a treia, Clubul Seniorilor -  centru de zi cu o capacitate de 25 locuri/zi, un spaţiu 

de relaxare şi agrement pentru persoanele vârstnice din Tecuci.     

        Servicii  de asistentă medicală școlară și  asistența medicală comunitară 

      Asistența medicală școlară se acordă în: 

- 4 cabinete medicale școlare de medicină generală ce funcționează în incinta celor 

patru colegii din mun. Tecuci; 

- 4 cabinete medicale de medicina stomatologica, ce funcționează în incinta celor patru 

colegii din mun. Tecuci; 

- 5 cabinete medicale ce funcționează în cadrul grădinițelor cu program prelungit ( 

Grădinițele nr. 2,14,15,16,17).   

     Cabinetele medicale  au fost aprovizionate cu materiale sanitare și medicamente în 

vederea desfășurării în bune condiții a actului medical. 

        



 

 

 

 

         Alte activități desfășurate: 

       S-au realizat anchete sociale în vederea verificării situației socio-economice la 

domiciliul familiilor si persoanelor aflate in situație de nevoie sociala, astfel: 

-   540 anchete sociale solicitate de instantele judecatoresti si birouri notariale; 

-   18 monitorizări la domiciliu a minorilor pentru care s-a instituit tutela; 

-   15 anchete sociale solicitate de poliție  pentru minorii care au comis fapte de natura 

penală; 

-   88 anchete sociale în vederea acordării de ajutoare de urgență; 

-   12 anchete sociale în vederea verificării situației socio-economice a familiilor și 

persoanelor aflate în stare de nevoie socială.     

 

         Poliția locală   

      Desfășoară o activitate cu caracter permanent, 24 din 24, pe ture  și schimburi de 

lucru, acționându-se cu patrule auto și pedestre. 

      Organigrama și statul de functii al Poliției locale  au fost aprobate prin HCL 

78/14.04.2017 și prevăd 45 de posturi din care sunt ocupate 40. 

Indicatori de muncă realizați de lucrătorii Poliției locale 

- Pe linia ordinii publice – 1560 procese-verbale 

- Pe linia circulației rutiere -1050 procese- verbale 

- Pe linia inspecției în construcții - 7procese verbale și note de control 

- Mandate de executare emise de Judecătoria Tecuci și alte organe de urmărire penală  -

158 

- Scrisori/sesizări primite de la cetățeni  - 390 telefonice și 65 scrise – rezolvate 

- Sesizări primite de la BMSU – 315 

- Mașini abandonate pe domeniul public și îndepărtate – 14 

- Infracțiuni în flagrant constatate – 27 



 

 

 

 

- Adunări  publice – 21 

- Invitații la sediul instituției – 88 

     Începând cu luna octombrie au fost efectuate activități de supraveghere a situațiilor de 

oprire, staționare și parcare în zona parcărilor publice cu plată și de reședință din orașul 

Tecuci. 

      De asemenea, în cursul anului 2018 a fost preluat de la S.C. Piețe Prest sistemul de 

monitorizare video amplasat în sediul Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniu”. În prezent, 

sunt în funcțiune toate camerele de supraveghere instalate în puncte importante din 

cartierul CFR. Sistemul este în curs de îmbunătățire.  

 

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Serviciul arondează pe linie de evidență a persoanelor și Ghișeu Unic municipiul Tecuci 

și 20 de comune limitrofe, în baza activă a serviciului aflându-se 159600 persoane. 

Activitățile prioritare pentru 2017 

- Întocmirea documentelor de identitate pentru tinerii care au împlinit 14 ani 

- Înlocuirea actelor de identitate a căror valabilitate a expirat. 

Indicatorii activității desfășurate în cursul anului 2017: 

- Total C.I. tipărite : 1981 

- Schimbări de domiciliu : 5140 

- Vize de reședință aplicate: 410 

- Cărți de identitate provizorii eliberate: 746 

- Persoane care au (re)dobândit cetățenia română și și-au stabilit domiciliul în România 

: 45 

- Persoane majore fără act de identitate, puse în legalitate : 55 

- Persoane luate în evidență la naștere : 1920 

- Total persoane nepuse în legalitate : 7734 



 

 

 

 

- Persoane nepuse în legalitate din anii anteriori : 3997 

- Persoane puse în legalitate din cele restante : 1933 

- Total persoane verificate în teren : 635 

- Persoane verificate în alte evidențe : 1241 

- Număr de acțiuni cu camera mobilă/ Număr persoane puse în legalitate : 20/1674 

Pe linie de stare civilă: 

- Au fost înregistrate 945 acte de naștere din care 119 transcrieri și 19 acte tardive 

întocmite în baza unor sentințe judecătorești definitive. 

- S-au eliberat 3020 certificate de naștere 

- S-au înregistrat 266 căsătorii din care 29 transcrieri 

- S-au eliberat 493 certificate de căsătorie 

- S-au eliberat 231 livrete de familie 

- Au fost înregistrate 456 acte de deces din care 6 transcrieri 

- S-au eliberat 583 certificate de deces  

 

           

 

 

            

 

            

 

 

 

 

        



 

 

 

 

                                                    ÎNCHEIERE 

        Prezentul raport reprezintă o sinteză, nu neapărat exhaustivă, a activității desfășurate 

de catre Primăria municipiului Tecuci în anul 2018. 

        Tot ce a însemnat anul 2018, ca efort și realizări, s-a desfășurat prin viziunea unei 

echipe care își dorește să fie cât mai aproape de nevoile și exigențele cetățenilor 

consumatori de servicii publice. 

        Știm că orașul nostru se confruntă cu multe probleme și sunt multe așteptări pe care 

administrația nu reușește să le satisfacă. De multe ori nemulțumirile cetățenilor sunt și 

nemulțumirile noastre, când lucrări sau servicii sunt făcute cu întârziere sau de proastă 

calitate. 

        În ciuda greutăților întâmpinate considerăm că s-au înregistrat și o serie de rezultate 

notabile dar că, în continuare, avem multe obiective de dus la îndeplinire și eforturile 

noastre trebuie să continue.  

        Poate nu reușim întotdeauna să ne facem cunoscută munca sau să obținem percepția 

corectă în privința activității noastre dar asta nu trebuie să fie un motiv pentru a pierde 

din vedere binele public. 

          Acest raport, ce sintetizează activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018, este 

destinat informării Consiliului local al municipiului Tecuci dar și celor interesați, la 

nivelul comunității locale, de la care așteptăm sugestii care ar putea conduce la 

îmbunătățirea activității desfășurate.     

         Responsabilitatea mea, ca primar al tuturor tecucenilor, este să mă asigur că 

instituția pe care o reprezint poate rezolva cât mai multe din problemele comunității și 

poate fi oricând un partener viabil și serios de dialog cu cetățenii pentru că, doar 

împreună, cu efort  și bună-credință putem îmbunătăți starea orașului nostru. 

                                                          Primar 

                                        Cătălin Constantin HURDUBAE 



 

 

 

 

 


