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Tecuciul este un municipiu din județul Galați, România, cu o suprafață de 

8676 ha. Este situat într-o zonă de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului 

Siret și pe malul râului Tecucel, afluent al Bârladului. Este un oraș mijlociu, cu un 

comerț în continuă dezvoltare. Renumit mai ales pentru fabricile sale de conserve 

din legume, fructe și carne. În oraș mai funcționează desigur și croitoriile care 

ridică industria municipiului Tecuci la un nivel înalt. 

Încă de la început, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că și în anul 2019 

ați fost alături de noi și ați contribuit la dezvoltarea orașului nostru.  

Raportul Primarului este un document complex care cumulează rapoartele 

tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al primarului, oferind astfel o 

imagine de ansamblu asupra activității Primăriei Municipiului Tecuci. În 

conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public şi ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face public 

următorul Raport de activitate pe anul 2019. 

Acest raport reflectă eficiența cu care au fost abordate problemele 

municipiului, modul în care au fost gestionați banii publici și oferă cetățenilor un 

instrument cu ajutorul căruia pot trage concluzii în ceea ce priveste administrarea 

orașului.  

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 componentă 

importantă orientată spre absorbția de fonduri europene. Aceste realizări absolut 

firești și necesare nu fac decat să ducă la creșterea nivelului de trai al comunității 

noastre, pentru dezvoltarea si modernizarea muncipiului Tecuci, astfel încât toți 

cetățenii să beneficieze de condiții de existență civilizate si moderne. 



        Primăria Tecuci face constant progrese în ceea ce privește adaptarea și 

dezvoltarea mijloacelor de comunicare moderne, oferind prin aceasta o 

transparență totală și interactivitate cu cetățenii. 

        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 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   

- în fiecare miercuri, începând  cu ora 10.00 asistat de Administrator public 

Secretar  

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

birou Agricol  

         În anul 2019 Primarul a emis 1541 dispoziții, toate având ca scop buna 

funcționare a serviciilor și compartimentelor de specialitate din subordine. 

    Cele peste  330 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.  



 Rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni depinde însă de resursele materiale 

sau financiare de care administrația dispune dar și de cadrul legal în care aceasta 

poate interveni.  

         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 anul 2019 au fost convocate un număr de 24 de ședințe ale Consiliului 

Local, unde au fost adoptate un număr de 169 hotărâri, care au fost supuse, spre 

dezbaterea și aprobarea Consiliului local. 

           Prin aplicarea procedurii de transparentă decizională în luarea deciziilor  au 

fost organizate 10 dezbateri publice la care au participat  250 de  persoane, s-au 

primit 10 recomandări din care 3 au fost incluse în proiectele de acte normative 

dezbătute 

 

        Resurse umane 

        Prin  HCL 105/04.10.2019 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 2019 

Organigrama prevedea 213 de posturi, din care au fost ocupate 161.  

  Pe parcursul anului au fost organizate concursuri de ocuparea posturilor 

vacante, respectând procedurile prevăzute de legislația în vigoare.        

        Alte activități desfășurate:  

 verificarea și actualizarea dosarelor de personal și a fișelor posturilor;  



 întocmire și eliberare la cerere a adeverințelor; 

 primirea si gestionarea declarațiilor de avere pentru funcționarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate și a membrilor Consiliului Local 

 s-au mai întocmit Proiecte de Hotărâre de Consiliu privind: 

 aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului Muzeului de Istorie “ Teodor Cincu” Tecuci și a rezultatului 

final la evaluarea anuala a managerului acestei instituții . 

 aprobarea modificării organigramei si a statului de funcții ale societății 

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L.,  

 aprobarea modificării organigramei si a statului de funcții ale societății 

PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci 

 

           Direcția Arhitect-șef 
           Arhitectul-șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării 

teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice locale, care desfăşoară 

o activitate de interes public. 

           Principalele obiective urmărite sunt:  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 și-au desfășurat  activitatea:  

 Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat 

 Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri -  până la 04.10.2019 

 Birou Autorizări,Certificate de Urbanism  

 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. Activitatea de gestionare a patrimoniului 

imobiliar al Municipiului Tecuci  a fost axată pe cele trei direcții importante ale 

actelor administrative de gestiune, respectiv închiriere, concesionare și vânzare. 



Lucrările au avut la bază un număr de 690 contracte de concesiune și 450 contracte 

de închiriere.  

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate: 

- 120 de verificări ale locuințelor închiriate. 

- 151 de inspecții ale amplasamentelor concesionate 

- 60 de verificări ale terenurilor atribuite în folosință gratuită. 

- 301 de contracte de închiriere sau acte adiționale au fost întocmite / reînnoite. 

Valorificarea resurselor patrimoniului public și privat al municipiului pentru 

asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor de investiții, fără de care 

nu este posibilă dezvoltarea municipiului, s-a concretizat prin obținerea din 

închiriere și concesiune a peste 1.000.000 lei și încasarea a 549.300 lei din 

vânzarea unor bunuri. 

Implementarea în anul 2019 a Regulamentului de parcare în Municipiul 

Tecuci a asigurat o bună organizare a parcărilor publice cât și în zona parcărilor de 

reședință amenajate . 

În cursul anului au fost organizate un număr de 16 licitații pentru închirierea 

parcărilor de reședință în cadrul cărora au fost puse la dispoziție 1109 locuri de 

parcare, numărul celor atribuite fiind de 437. 

Obiectivul stabilit, descongestionarea zonelor centrale din imediata 

apropiere a pieței și a parcului Al. I. Cuza a fost îndeplinit și în anul 2019. Mai 

mult decât atât, cu sprijinul Poliției Locale au fost încasați peste 500.000 lei – taxă 

parcare, ceea ce a condus la amortizarea încă din luna martie a investiției. 

 Una din investițiile menite de a schimba calitatea vieții din anumite cartiere, 

este introducerea alimentării cu gaze naturale. În cadrul pregătirii și implementării 

proiectului de extindere a rețelei de alimentare cu gaze naturale în cartierele 

Bălcescu și Satu Nou au fost efectuate 64 de verificări și măsurători, așa încât 

documentația de bază ce trebuia pusă la dispoziția firmelor de proiectare și 

execuție să fie finalizată în cel mai scurt timp posibil. 



 În anul 2019  a fost asigurată buna desfășurare a asociațiilor de proprietari  

sub aspectul încadrării în prevederile legale, organizându-se 26 de ședințe.  

 În acțiunea de gestionare corectă a bunurilor municipiului au fost propuse 

Consiliului Local al Muncipiului Tecuci un număr de proiecte de hotărâri. 

          Activitatea serviciului a fost desfășurată în colaborare cu toate serviciile 

administrației locale concretizându-se prin participarea la 31 expertize tehnice, 

verificarea în teren a documentațiilor pentru eliberarea a 98 avize necesare 

autorizațiilor de construire, atestării domeniului public sau privat . 

 

        Biroul Cadastru, Fond Locativ, Drumuri 
         A avut în componenţă un post de şef birou şi 11 posturi de execuţie și a 

funcționat în perioada 01.01.2019 – 31.10.2019. 

În perioada cuprinsă între 01.01.2019  şi 01.11.2019 activitatea Biroului 

Cadastru, Fond Locativ,   Drumuri din cadrul Direcției Arhitect Șef a fost orientată 

în direcția îndeplinirii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate și atribuțiile 

specifice. 

Activităţile de asigurare a unui trafic modern în condiţii de siguranţă. S-au 

efectuat permanent lucrări de întreţinere a mobilierului rutier şi stradal existent pe 

domeniul public ori de amplasare de mobilier rutier şi stradal nou, achiziţionat de 

Primărie. Astfel, au fost îndreptate sau replantate ţevi suport ale indicatoarelor 

rutiere, au fost refixate, poziţionate corect ori îndreptate indicatoare rutiere, oglinzi 

parabolice, au fost înlocuite oglinzi parabolice sparte, stȃlpişori metalici rupţi, 

jardiniere din beton ori separatori de sensuri de circulaţie distruşi, au fost reparate 

garduri metalice de protecţie, parapeţi de protecţie, stâlpişori. Au fost aplicate 

marcaje rutiere cu produse clasice (vopsea, microbile), au fost refăcute periodic 

trecerile de pietoni din zonele unităţilor de învăţământ şi la pistele de biciclete 

existente pe trotuare. Astfel, cu produsele clasice s-au aplicat 10500 mp marcaje 

longitudinale, 4.567 mp marcaje transversale şi 2.796 mp marcaje diverse. Pe 



străzile recent modernizate, au fost aplicate marcaje. Pentru lucrările la reţelele 

edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) executate în trama stradală 

s-a urmărit respectarea condiţiilor impuse prin avizul de execuție (spargere), 

precum şi diminuarea perioadelor de execuţie şi minimizarea deranjului produs de 

aceste lucrări.  

Au fost eliberate 160 de avize execuție (spargere) pentru reţelele edilitare și 

252 acorduri în vederea emiterii autorizațiilor de construire pentru branșamente / 

racorduri la rețelele tehnico edilitare, extinderi rețele edilitare, modernizări rețele, 

modernizări / reabilitări străzi și trotuare etc. În colaborare cu Direcția de servicii 

publice s-au amplasat puncte de colectarea selectivă a gunoiului, s-au executat 

rampe pentru accesul persoanelor cu handicap în zona trecerilor de pietoni. 

S-a efectuat permanent verificarea gurilor de preluare și scurgere a apelor 

pluviale. S-au întocmit adrese/referate către Direcția de servicii publice și 

operatorul SC APĂ CANAL SA Galați și s-au făcut toate demersurile pentru 

decolmatarea căminelor de canalizare pluvială, completarea cu capace și sau 

grătare acolo unde erau lipsă.  

 

        Biroul Autorizări, Certificate De Urbanism  
         Biroul Autorizări, Certificate de Urbanism a fost înființat începând cu 

01.11.2019 și are în componență un post de şef birou şi 4 posturi de execuţie.  

Activitatea Biroului Autorizări, Certificate de Urbanism a fost orientată în 

direcția îndeplinirii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate și atribuțiile 

specifice, eficientizarea activității de autorizare. 

Astfel pe parcursul întregului an 2019 au fost emise un număr de:  

- 789 certificate de urbanism din care un număr de 79 în perioada 01.11.2019 – 

31.12.2019 

- 541 autorizații de construire din care un număr de 101 în perioada 01.11.2019 – 

31.12.2019 



- 39 autorizații de desființare din care un număr de 5 în perioada 01.11.2019 – 

31.12.2019. 

Alte activități desfășurate:  

- soluţionarea sesizărilot şi reclamaţiilor (scrise şi /sau transmise telefonic);  

- verificarea în teren a solicitărilor de emitere a certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire/desființare; 

- identificarea în teren a siturilor arheologice și întocmirea planurilor de 

amplasament în format digital ce au fost transmise societății de proiectare 

responsabilă cu elaborarea noului PUG; 

- identificarea suprafețelor de teren ce vor fi expropriate în vederea realizării 

lacului de acumulare pentru combaterea riscului la inundații pe cursul 

pârâului Tecucel- extravilan T18 și 17. 

 

         Compartimentul Disciplina În Construcții 
          Au fost întocmite un număr de: 

- 131 procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor de construire; 

-  29  procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor de desființare construcții; 

- 1  proces verbal de sancționare a contravențiilor privind disciplina în construcții 

în cuantum de 1.000 lei 

- 15 note de constatare   

- 131 înștiințări privind valoarea finală a construcțiilor la terminarea lucrărilor de 

construire; 

- 29 înștiințări privind valoarea finală a construcțiilor la terminarea lucrărilor de 

desființare; 

- răspunsuri la toate sesizările și petițiile repartizate. 

- raportări statistice lunare, trimestriale și anuale. 

 

          



         Compartimentul Urbanism Și Amenajarea Teritoriului. 
          S-a elaborat „Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de comerţ în 

municipiul Tecuci, conform OG nr.99/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare” care cuprinde și procedurile de emitere a acordurilor și avizelor privind 

desfășurarea activităților economice și a fost înaintat secretarului general al 

Primăriei. 

S-au emis un număr de 100 certificate de edificare a construcțiilor, necesare 

intabulării construcțiilor. 

Privitor la activitatea de dezvoltarea urbană: 

- au fost elaborate documentațiile de urbanism și Regulamentul General de 

Urbanism al Municipiului Tecuci, s-a obținut acordul de principiu al 

Consiliului Local pentru documentațiile specificate; 

-  au fost parcurse etapele de aducerea la cunoștința publicului și au fost 

înaintate documentațiile de avizare a PUG , organismelor abilitate; 

- a fost  promovat și supus dezbaterii publice Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru amplasamentul situat în zona centrală str. 1 Decembrie 1918, nr.68. 

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. 

 



      Direcția Servicii Publice 
      Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Tecuci execută 

lucrări  de reparații și reabilitare în spațiile aflate în proprietatea sau administrarea 

Primăriei.  

      Scopul acestei direcții este 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. 

      Lucrări realizate în anul 2019 

Reparatii Secția de pediatrie a Spitalului „Anton Cincu” Tecuci 

- 22.000lei 

Achiziție și montare bariere automate sediul Primăriei Tecuci 

- 18.000lei 

Reparații treceri pietonale Școala „Iorgu Iordan” 

- 5.400lei 

Lucrări înlocuire indicatoare rutiere  

- 3.375lei 

Reparații gard Casa de Cultură Tecuci 

- 5.900lei 

Realizare și montaj semen adiționale la parcările de reședință și trecerile pentru 

pietoni 

- 500lei 

Reparații platforme gospodărești 

- 10.500 lei 

Înlocuire stâlp str. Popa Șapcă 

- 3.350lei 

Reparații străzi balastate 

- 215.000lei 

Reparații locuință str. Plopilor 



- 4.5 lei 

Montare gard pentru dirijare și protecție pietonală  

- 19.000 lei 

Reparații clădire Arhivă – Primăria Tecuci 

- 12.296 lei 

Reparații acoperiș Grădinița 16 

- 1.100lei 

Reparații str. Aleea Sălcioarei 

- 7.800lei 

Întreținere străzi asfaltate 

- 154.180 lei 

- 126.000lei 

Achiziție și montare mobilier urban  

- 140.000 lei 

Refacere gard parcul Regina Elisabeta 

- 50.000 lei 

 

     Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
      Are ca scop, monitorizarea serviciilor de utilități publice de interes local și 

serviciile publice de interes local înființate și organizate în Municipiul Tecuci, ca 

societăți comerciale, respectiv ca servicii publice cu personalitate juridică, aflate 

sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Tecuci și anume: 

1. S.C.  Compania de Utilități Publice SRL  

2. S.C.  Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi Tecuci SRL 

Astfel, in anul 2019 s-au desfășurat următoarele activități: 

-  monitorizarea serviciului public de salubrizare; 



-  monitorizarea serviciilor publice privind amenajarea și întreținerea zonelor 

verzi, igienizarea și regularizarea cursurilor de apa – râuri situate în 

intravilan în municipiul Tecuci; 

- monitorizare privind activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 

căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în 

Municipiul Tecuci; 

-  monitorizarea activității de ecarisaj. 

În cadrul activității de salubrizare, s-au efectuat lucrări de măturat și întreținere 

conform graficului din contractul de delegare cu periodicitatea stabilită, astfel: 

- măturat manual trotuare pe un număr de 96 străzi, 

- întreținere pe un număr de 37 de străzi, 

- măturat manual 20 de parcări. 

- măturat mecanizat a carosabilului. 

Pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale s-a amenajat un număr de 13 

puncte de colectare cu module supraterane în zonele cu locuințe colective, un 

număr  de 5 puncte de colectare selectivă și 4 puncte colectare deșeuri menajere în 

zonele de locuințe individuale. 

Pe parcursul anului 2019 serviciul a identificat puncte cu deșeuri menajere 

accidentale care au fost igienizate în urma notelor de comandă către compania de 

salubrizare. 

În ceea ce privește dezvoltarea zonelor verzi, au fost plantați : 

- 300 buc. arbori(tei, stejari, pawlonia) în zonele strada Ana Ipătescu, ANL, 

strada Gh. Petrașcu,  Bulevardul  Victoriei; 

- 640 buc trandafiri în peluzele din zonele strada Gh. Petrașcu, Parc 

Tineretului, strada 1 Decembrie 1918; 

- lavandă 300 buc. în peluzele din străzile Ana Ipătescu, 1Decembrie 1918, Gh. 

Petrașcu, Bulevardul Victoriei; 



- 45.000 buc. răsad floricol din specii diferite în zonele: Kaufland, Turist, 

Primărie, rond Telekom, rond Lidl, zona Pieței, Parc Regina Elisabeta, Parc 

Alexandru Ioan Cuza, Parc Tineretului. 

În cadrul activităților de întreținere a zonelor verzi s-au efectuat: 

- tăieri de corecție și  lucrări ale florilor ornamentale din  zonele strada Gh. 

Petrașcu, Kaufland, strada 1 Decembrie 1918, strada Ion Petrovici, Parc 

Alexandru Ioan Cuza, Parc Tineretului . 

- au fost efectuate lucrări de pregătire a terenului și gazonare în zonele 

străzilor Gh. Petrașcu, Bulevard Victoria, Ana Ipătescu. 

 

         Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă 
 În  anul 2019 a desfășurat : 

 Activități de reprezentare juridică a UAT municipiul Tecuci - 541 dosare , 

din care pe rolul instanțelor mai sunt 341 dosare care au ca obiect pretenții, 

contestații la executare fiscală și civilă, anulare acte administrative, litigii 

funcționari publici, recuperare debite chirii, concesiuni, executare silită, 

insolvență cu societăți comerciale; 

 Soluționare cereri și consultanță juridică; 

 Activități de avizare juridică a contractelor de achiziții publice;  

 Participarea la comisii din cadrul UAT Tecuci; 

 Formulare puncte de vedere juridice la solicitarea serviciilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci;  

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

referatelor cu măsurile dispuse; 

 Întocmire rapoarte de specialitate în vederea fundamentării proiectelor de 

HCL;  

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

protecția datelor cu caracter personal; 



 Puncte de vedere situații litigioase, cereri, reclamații administrative;  

 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 pentru o informare cât mai bună a cetățeanului, 

pentru înțelegerea nevoilor sale și 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 2019, Serviciul Comunicare – Registratură a înregistrat 

74849 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 70 de solicitări de informații de interes public în 

baza legii 544/2001 

- 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). 

Derularea activităților prevăzute în Planul cultural al Primăriei municipiului 

Tecuci pentru anul 2019 a beneficiat de susținerea financiară necesară, aprobată de 

Consiliul local. Totalul cheltuielilor pentru activitățile realizate  a fost de 

372.207,22.  

S-au acordat premii în bani, 70.000 lei, celor 70 de cupluri care au împlinit 

50 de ani de la data căsătoriei, 31.800 lei celor 6 elevi olimpici și 9 profesori care 

au contribuit la reușita lor, 6.000 lei sportivului Daniel Mazilu, 2.000 lei unei 

persoane care a împlinit 100 de ani, toate acestea totalizând suma de 188.500 lei.  

Menţionăm că s-au desfăsurat: 

- activităţile educaţionale: ,,Cupa NEKO-ME”, „Cu şevaletul în vacanţă”, 

„Zilele Cercetăşiei”, „Ziua Educaţiei”, 

- activităţi realizate în colaborare cu instituţii de învăţământ preuniversitar 

locale, stimulând astfel creativitatea, iniţiativa şi spiritul de echipă, ce s-au 

bucurat de un real succes în rândurile elevilor;  



- activităţile socio-culturale: „Premierea cuplurilor ce au împlinit 50 de ani de 

la data căsătoriei”, festivităţile oficiale: „Ziua Armatei, Ziua Naţională a 

României”, „Ziua Eroilor”,  realizate în colaborare cu unităţile militare din 

municipiul Tecuci şi zonele învecinate, instituţii de învăţământ, asociaţii de 

veterani, bucurându-se de o prezenţă numeroasă din partea tinerilor, fapt 

îmbucurător pentru comunitatea locală, reflectat atât în presa locală, cât şi 

cea judeţeană.       

La nivelul Primăriei Municipiului Tecuci există în mod constant preocuparea 

pentru a asigura transparența și interactivitatea cu cetățenii. Pagina de Facebook 

contribuie la îmbunătățirea  procesului de informare, prin promovarea  știrilor 

despre activitatea autorității locale. Toate ședințele Consiliului Local, sunt 

transmise on-line și pot fi vizionate pe canalul Youtube ori pe site-ul Primăriei.  

 

      Biroul Agricol 
       În anul 2019 Biroul agricol a întocmit și eliberat : 

- 14 documentații penru obținere Ordin de Prefect 

- 9 documentații pentru titluri de proprietate, 

- 159 documentații pentru vânzări terenuri agricole conform legii 17/2014, 

- 123 atestate de producător,  

- 125 carnete de comercializare a produselor agricole, 

- 160 adeverințe pentru obținere subvenții, 

- 632 adeverințe pentru APIA, 

- 355 înregistrări contracte arendare pe suport electronic și hârtie, 

- 2657 adeverințe stare materială, 

- 347 sesizări  pentru deschiderea procedurii succesorale 

- 24 adeverințe necesare pentru accesarea de fonduri europene și naționale 

- 93 adeverințe pentru accesarea Programului minimis tomata 

- Situații statistice 



- Întocmire, înscrierea și ținerea la zi a 228 partide din registrele agricole.  

 

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 până în luna august 2020, 

         - s-au derulat  programe educaționale : Școala după Școală, Clubul 

           Copiilor,Școală Părinților, Cercul de Capacitate, Școala de Vară, Cercul  

           Excelenței, Pregătire pentru bacalaureat,  

-  a fost realizat Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată pentru 

   locuitorii cartierului Nicolae Bălcescu 

-  s-au desfășurat cursuri de formare profesională pentru facilitarea 

   accesului pe piața muncii și sprijinirea antreprenoriatului 

-  a fost încheiat contractul de reabilitare pentru 30 de locuințe din 

   cartierul Nicolae Bălcescu. 

2. Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației in Tecuci în 

vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul 

de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, 

precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare 



participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile, 

cod SMIS 106238, contract de finanțare înregistrat cu nr.21518/27.03.2018.  

             - valoare proiect : 7.747.308lei 

             - proiect aflat în derulare până în martie 2021              

             - s-au derulat  programe de tip Educație timpurie, Step by Step, Școala 

               după Școală, Cercul de Capacitate,  

             - s-au acordat stimulente pentru mobilitate și performanță,  

             - 120 de elevi au fost în taberele organizate în cadrul programului Școala 

               de Vară unde au beneficiat de activități de orientare și consiliere, 

             - s-a desfășurat primul eveniment al campaniei Proeducația, destinată 

               combaterii abandonului școlar, eveniment la care au participat peste 150 

               de persoane.  

3. Calitate și performanță în administrația publică – introducerea unui 

 sistem de management al calității aplicabil administrației publice locale 

            - valoare proiect : 368.164,2lei, 

            - proiect încheiat în data de 28.03.2019,  

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

             de persoane, funcționari publici și consilieri locali, 

           - au fost implementate instrumente de management al calității : ISO 9001, 

             CAF. 

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, 

            - proiect încheiat în data de  24.10.2019 

              Activități realizate:  



- Elaborare Proceduri de sistem :  Planul de integritate, Raport privind 

analiza cantitativă și calitativă a instituției, Evaluare multicriteriala, Lista de 

atribuții UAT, Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție 

și a măsurilor de remediere UAT Municipiul Tecuci.  

- Elaborare Ghid „Etică, integritate, responsabilitate, transparență și 

profesionalism în funcția publică” Tecuci, și Ghid de bune practici pentru 

prevenirea corupției.  

- Derularea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la 

corupție prin organizarea a 6 mese rotunde la care au participat reprezentanți 

ai societății civile, mediului de afaceri, instituții publice, în care au fost 

dezbătute tematici specifice prevenirii corupției. 

- Cursuri de formare pentru 35 de persoane din cadrul UAT municipiul 

Tecuci, personal de conducere și execuție și consilieri locali 

5. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei 

Tecuci 

            - valoare actualizată a proiectului : 7.999.922,65 lei, 

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

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

              refacere a instalațiilor electrice, sanitare, termice, sisteme de panouri 

              solare, pompe de căldură. 

           Activități realizate: 

            -  Contractarea, elaborarea și recepționarea Proiectului Tehnic, 

           -   Obținerea  avizelor și autorizațiilor necesare realizării investiției, 

           -   Demararea procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție,   

           -   Stadiu implementare proiect : 20%. 

     6.   Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Cantina Ajutor 

           Social 

            - Valoare actualizată proiect : 1.199.480,43 lei 



            - Prin proiect se va realiza reabilitarea termică și îmbunătățirea condițiilor 

              de confort interior al clădirii. 

           Activități realizate: 

           -  Organizarea conferinței de lansare a proiectului în data de 15.04.2019,  

           -  Contractarea actualizării și recepționării Proiectului Tehnic și Detaliile de 

              Execuție aferente construcției, 

           -  A fost semnat contractul de servicii de proiectare cu KES BUSINESS 

              SRL.   

     7.   Eficiența instituțională prin investiții la nivel local 

           - Valoare proiect : 3.090.854 lei 

           -  În data de 14.06.2019 a fost organizată conferința de lansare a proiectului.  

          - Prin proiect se urmărește realizarea unor  obiective de planificare strategică 

             instituțională, revizuire și actualizare strategie de dezvoltare locală, sistem 

             informatic pentru arhivă, implementare sistem informatic pentru arhivă 

             electronică și pentru optimizarea serviciilor administrației locale, instruirea 

            a 70 de persoane pentru o administrație performantă și eficientă la nivel 

            local, înființarea unor grupuri de lucru, realizarea de proceduri standard 

            specifice și simplificate, pentru reducere a birocrației. 

     8.   Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul 

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

  - Valoare proiect : 1.180.800,65 lei 

  -  A fost organizată conferința de lansare a proiectului în data de 

     26.07.2019, 

  -  Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică și anvelopare a clădirii, 

    termo și hidroizolare, reparare fațadă, acoperiș, recompartimentare 

    interioară, refacere finisaje exterioare și interioare, asigurare facilități 

    pentru persoane cu dizabilități. 

- A fost inițiată procedura de achiziție pentru  proiectare și execuție, 



  procedură reluată dar nu s-a prezentat niciun operator economic. 

         9. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - Școala Gimnazială 

          nr. 10 „Dimitrie Sturdza”, Ateliere și Sala de sport 

             - Valoare proiect :  1.153.783,88 lei 

             - În data de 31.07.2019 a avut loc conferinta de lansare a proiectului. 

             -  Proiectul prevede 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 

     10. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Liceul Tehnologic 

          „Elena Caragiani”  

              - Valoare proiect : 1.544.286,18 lei 

              -  În data de 09.10.2019 a avut loc conferința de lansare a proiectului. 

              - A fost inițiată procedura de achiziție publică pentru serviciile de 

                actualizare a proiectului tehnic (fazele PAC+PTE+DDE), asistența din 

                partea proiectantului, realizarea auditului energetic la finalizarea 

                lucrărilor și execuție de lucrări. Nu s-a prezentat niciun ofertant 

    11. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci 

          – Serviciul   Administrativ, strada Elena Doamna, nr.1 

             - Valoare proiect : 639.801,68 lei, 

            -  În data de 31.10.2019 a avut loc conferința de lansare a proiectului. 

    12. Reabilitare clădire Școala „Dimitrie Sturdza” – monument istoric  

             - Valoare proiect :  9.810.958,66lei. 

            -  În data de 2.12.2019 a fost semnat contractul de finanțare 

             -  Vor fi realizate lucrări de reabilitare a structurii de rezistență, 

                impermeabilizare a elementelor de construcții afectate de umezeală,  

                înlocuirea învelitorii și accesoriilor aferente, refacerea trotuarelor de  

                protecție refuncționalizarea spațiilor conform planurilor originale,  



                refacere grupuri sanitare, instalații de încălzire și termomecanice, lucrări 

                de refacere a spațiului verde. 

    13. Reabilitare Colegiul Național „Calistrat Hogaș”  

            - Valoare proiect:  1.5479.316,58 lei  

            - Proiectul este admis dupa evaluarea conformitătii administrative și 

              eligibilității și este în evaluare tehnică și financiară 

Există  Note conceptuale și Teme 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.  

 

          Activități derulate pe segmentul securitate și sănătatea muncii 

• Informarea și testarea personalului instituției pe probleme de securitate și 

sănătate în muncă alături de serviciul extern; 

• Monitorizarea derulării contractului de consultanță în domeniul securității și 

sănătății în muncă si a contractului de servicii de medicina muncii; 

• Monitorizarea defășurării procedurii privind efectuarea examenului medical 

periodic, examenul medical la angajare, examenul medical psihologic al 

salariaților împreună cu medicul de medicina muncii la cabinetul de 

medicina muncii; 



• Întocmirea documentației, împreună cu serviciul extern, pentru asigurarea 

unei evidențe corecte a meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația 

specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor (pentru fochiști, 

electricieni, șoferi); 

• Asigurarea necesarului de mijloace materiale pentru desfășurarea în condiții 

optime a tuturor activităților de vizează segmentul de securitate și sănătate în 

muncă;  

       

      Biroul Monitorizare a Situațiilor de Urgență 

      Biroul monitorizare situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, constituie structura specializată pentru consiliere pe linia 

managementului în situații de urgentă, conduce și coordonează structura de 

interventie și pe timpul situațiilor de urgență sau aplicațiilor și exercițiilor 

încadreaza Centrul operativ cu activitate temporară și asigură secretariatul tehnic al 

Comitetului local pentru situatii de urgenta Tecuci. 

În anul 2019 au fost planificate și executate: 

- Exerciții lunare de  verificare  a sirenelor de alarmare și cunoaștere a 

semnificației semnalelor de alarmare publică;  

- Au fost întocmite, afișate și distribuite cetățenilor materiale de informare 

publică 

- Activități  de control și verificare pentru prevenire situațiilor de urgență în 

gospodăriile populației – 462 controale; 

- Activități de intervenții: 10 pentru scoaterea apei din gospodăriile populației, 

9 pentru curățarea carosabilului de copaci căzuți în urma furtunilor și ploilor 

torențiale;  

- Activități de control și aplicare a măsurilor de prevenire a situațiilor de 

urgență la instituțiile publice, operatorii economici subordonați Consiliului 

local și la instituțiile de învățământ din municipiul Tecuci; 



- Exerciții de cunoaștere a mijloacelor de stingere și de evacuare a salariaților 

la producerea unui incendiu și la producerea unui cutremur executate cu 

salariații primăriei; 

- Actualizarea Planului de apărare împotriva inundațiilor, îngheturilor și 

poluărilor accidentale, al Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Tecuci 2018 – 2021;  

- Întocmirea și publicarea Planului de măsuri pentru prevenirea și atenuarea 

caniculei și secetei prelungite la nivelul municipiului Tecuci pentru anul 

2020; 

- 4 hotărâri adoptate în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență; 

Calendarul activităților desfășurate:  

- 09.12.2019 – Campanie de informare preventivă – măsuri de prevenire a 

incendiilor pe timpul sezonului rece la gospodăriile populației; 

- 10.10.2019 – Programul de acțiune toamnă – iarnă privind întreținerea 

drumurilor, unităților spitalicești, unităților școlare, serviciilor de tip 

rezidențial din administrarea UAT;  

- 25.09.2019 – Program comun de măsuri pentru menținerea viabilității 

drumurilor din municipiul Tecuci;  

- 26.08.2019 – Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la 

pregătirea activității pe timpul iernii; 

- 12.08.2019  - IGSU  s-a raliat inițiativei derulate la nivel european prin care, 

în fiecare zi de marți 13, organizează în toate județele țării „Ziua Informării 

Preventive”. Trebuie afișat în municipiul mesajul : „13 AUGUST - ZIUA 

INFORMĂRII PREVENTIVE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ.  

GHINIONUL POATE FI PREVENIT! FIȚI PREVĂZĂTORI! 

- 04.07.2019 – Campanie de informare preventivă – Măsuri de prevenire a 

incendiilor la efecturea de lucrări agricole în sezonul cald 



- 14.06.2019 – Campanie de informare preventivă – Măsuri de protecție a 

populației și prevenirea incendiilor în sezonul cald, în caz de caniculă; 

- 13.06.2019 – Plan de măsuri pentru prevenirea și atenuarea efectelor 

caniculei și secetei prelungite la nivelul municipiului Tecuci pentru anul 

2019;  

- 03.06.2019 – În atenția primăriilor, cabinetelor medicale medicină de familie 

informare cu privire le OMS 994/2018 : Norme de igienă și recomandări 

privind mediul de viață al populației – „dezinfecția fântânii se face cu 

substanțe clorigene sau orice altă substanță dezinfectantă care are aviz 

sanitar de folosire în acest scop; 

- 03.04.2019 – Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sărbătorilor; 

- 01.03.2019 – Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului de 

primăvară; 

- 18.02.2019 – Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 

2019; 

- 12.02.2019 – Publicarea pliantului : Măsuri de prevenire a incendiilor în 

gospodăriile populației, apartamentelor și utilizarea autoturismelor în 

sezonul rece. 

- 12.02.2019 – CJSU Galați – Adoptare și actualizare „Plan de măsuri pentru 

controlul bolii Pesta Porcină Africană la mistreți în județul Galați. 

- transmiterea informării privind sistemul de avertizare a populației în situații 

de urgență „RO-ALERT”. 

În cursul anului 2019, Comitetul local pentru situații de urgență : 

- a adoptat 4 Hotărări. 

- a  desfăşurat un număr de 323 controale la gospodăriile populației 

- a executat un număr de 25 intervenţii (18 de intervenţii pentru scoaterea 

apei din gospodăriile populaţie și 7 intervenţii pentru curăţarea 

carosabilului de copaci căzuţi în urma furtunilor şi ploilor torenţiale).  



   Apeluri înregistrate la dispeceratul BMSU: 

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

de 590 apeluri, din care  apeluri au vizat în principal : 

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

municipiului; 

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

municipiului; 

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

- 40 apeluri cu privire la câinii vagabonzi; 

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

- 37 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 în 

diferite locuri; 

- 15 apeluri privind deteriorarea unor indicatoare de circulație, semafoare 

defecte;              

Restul de 233 apeluri au fost apeluri eronate, abuzive sau involuntare. 

2. Pe telefonul  cu număr de apel 0236811987, au fost primite un număr de 63 

apeluri care au vizat în principal: 

-  24 apeluri cu privire la gropi în carosabil;   

- 35 apeluri  lipsa iluminatului stradal în diferite zone ale municipiului;  

 -  4 apeluri  conductă de apă spartă;  

3. Pe telefonul  cu număr de apel 0372727188, s-au primit 2  apeluri care au 

    vizat gropi în carosabil ca urmare a lucrărilor de canalizare; 

4. Pe telefonul  cu număr de apel 0372727189: 

- 5apeluri iluminat public; 

- 7 apeluri cu privire la câini comunitari. 

 



      

     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 2019 din venituri proprii a fost prognozat un buget 25.914.450 lei 

din care s-a realizat  17.496.632 lei adică un grad de realizare de 67,52 %.  

     Alte surse :                                      prognozat                                     realizat 

- Impozit pe venit                       15.727.000 lei                          15.259.383 lei 

- TVA                                         21.568.000 lei                          21.486.668 lei  

- Subvenții Bugetul de stat         13.754.290 lei                           5.926.611 lei 

- Subvenții C.J.Galați                  245.120 lei                                   0 lei 

- Proiecte  F.E                             24.461.490 lei                            1.806.175 lei 

 Bugetul total prognozat :  101.670.350 lei 

Bugetul total realizat : 61.975.469 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.  

În anul 2019 activitățile desfășurate de serviciul buget contabilitate s-au 
axat pe: 

- Pregătirea și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Tecuci, a rectificarilor de buget, incluzând bugetele 

direcțiilor și serviciilor 

- Urmărirea execuției bugetului de venituri și cheltuieli 

- Activități privind asigurarea finantarii aparatului propriu și a direcțiilor 

și serviciilor subordonate municipiului Tecuci 



- Activitatea de control financiar preventiv 

Înregistrarea, operarea și verificarea inregistrarilor mijloacelor fixe și 

obiectelor de inventar. 

- Activități privind evidența veniturilor în contabilitate 

- Activitatea de evidență a contractelor de chirii și concesiuni, vânzare 

terenuri și clădiri, facturarea ratelor cât și a contractelor cu plata integral, 

facturarea utilitatilor pentru blocurile ANL și pentru imobilele ce aparțin 

UAT, date în administrare diverselor persoane fizice sau juridice 

- Activitatea de monitorizare a societăților comerciale din subordinea 

UAT Tecuci 

- Activități privind evidenta contabilă a operațiunilor aferente proiectelor 

cu finanțare europeană 

- Activități ale compartimentului administrare baza de date 

- Activități specifice închiderii de luna, de trimestru și de an 
 

  Serviciul Venituri și Executare Silită 

        În anul 2019 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 2019. 

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

restante.  

         În acest sens s-au emis  

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

- 15.000 decizii de impunere către persoane fizice și juridice     



In anul 2019, institutia noastra a emis si comunicat decizii de impunere 

pentru contribuabili persoane juridice si decizii de impunere pentru 

contribuabili persoane fizice, detinatori de bunuri mobile si imobile impozabile 

pe raza administrativ teritoriala a UAT Municipiul Tecuci. 

          Obiective  

- Creșterea încasărilor realizate din obligații de plată neachitate pana la 

31.12.2019. 

- Menținerea gradului de satisfacție a contribuabililor în raport cu activitatea 

desfășurată de angajații instituției. 

- Menținerea timpului mediu redus de răspuns la solicitările contribuabililor și 

identificarea spetelor cu timp mai mare de răspuns în vederea diminuarii 

acestuia. 

- Îmbunătățirea permanentă a softului de gestiune a taxelor și impozitelor; 

- Dezvoltarea de proiecte de colaborare cu diverse instituții, pentru 

simplificarea accesării datelor necesare în desfășurarea activității curente. 

 

           Birou Achiziții Publice 

           În anul 2019, în cadrul Biroului Achiziții Publice s-au desfășurat 

următoarele activități on-line prin intermediul platformei SICAP : 

- 16 anunțuri de atribuire 

- 13 anunțuri de inițiere 

- 40 anunțuri de publicitate 

- 392 achiziții directe 

- 130 contract și acte aditionale 

 

           

 



Serviciul Investiții 

DENUMIRE OBIECTIV 
INVESTITII 

VALOAREA 
TOTALA A 
INVESTITIEI(LEI) 

VALOARE 
ACHITATA 

STADIUL ACTUAL AL 
LUCRARII  % 

Sistematizare pe verticala Blocuri ANL 1,490,050 1,484,050 Lucrare finalizata 100% 

Modernizare corp cladire-Sectia 
Pediatrie Spitalul "Anton Cincu" 220,000 13,480 Lucrare in curs de executie 

20% 

Construire spatii pentru alimentatie 
publica din cadrul OBOR,mun.Tecuci 513,000 49,830 

Lucrare finalizata ,urmeaza 
receptia la terminarea 
lucrarilor 90% 

Canalizare menajera si pluviala str. 
Decebal,str. Rodnei si Dragos Voda 650,000 596,543 

Lucrare finalizata urmeaza 
receptia la terminarea 
lucrarilor 90% 

Modernizare str. Stefan cel Mare 974,000 974,000 Lucrare finalizata 100% 

Modernizare Bvd.Victoriei  1,600,000 1,593,130 Lucrare finalizata 100% 

Modernizare Str.Tecucel 
1,068,000 847,090 Lucrare finalizata,urmeaza 

receptia la terminarea lucrarii 90% 
Modernizare str.Unirii si Traian 3,300,000 75,520 PT elaborat 30% 

Trotuare pietonale str.Bobalna 

300,000 7,680 

Lucrarile vor incepe dupa 
finalizarea lucrarilor din cadrul 
proiectului  Societatii  Apa-
Canal   

Modernizare str. Ion Tau 1,505,230 1,502,730 Lucrare finalizata 100% 

Reabilitare str. Libertatii 1,702,440 1,698,940 Lucrare finalizata 100% 

Modernizare str. Ana Ipatescu 3,774,000 2,899,000 Lucrare finalizata,urmeaza 
receptia la terminarea lucrarii 90% 

Reabilitare Fdt.Ecaterina Teodororiu 162,850 162,850 Lucrare finalizata 100% 
 Modernizare str.  Ion Petrovici-str. 
Cuza Voda,intravilan DJ 251 7,400,000 1,399,030 Lucrare in curs de realizare 

50% 
Reabilitare Gradinita cu PP nr 17, 
Tecuci,Jud.Galati-proiecte cu finantare 
din PNDL II 2017-2020 

1,307,510 899,000 Lucrare in curs de executie 
78% 

Modernizare strazi in municipiul 
Tecuci,jud.Galati,Etapa I-Proiecte cu 
finantare din PNDL  

12,771,420 1,285,280 Lucrare in curs de executie 40% 

Construire  compartiment primiri 
urgente Spital "Anton Cincu" 2,600,000 545,130 Lucrare in curs de executie 75% 

DALI-Sistematizare pe verticala 
incinta Spital Municipal 55,000 55,000 

Lucrare achizitionata 
100% 

DALI-Reabilitare zone interblocuri 
Aleea Strandului 40,000 40,000 

Lucrare achizitionata 
100% 

DALI-Reabilitare strazi Mircea 
Voda,Ionita Hrisanti,Alecu Russo 51,000 51,000 

Lucrare achizitionata 
100% 

DALI-Modernizare strazi,etapa II 154,000 154,000 Lucrare achizitionata 100% 

 



 

                                   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.   

       

      Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci.   

      În anul 2019 a desfășurat următoarele activități : 

- Cercul de cercetare biografică și biblilogică eminesciană- întâlniri lunare  

- Expoziție de arta plastică colectivă- cu participarea elevilor de la Liceul de 

Artă ”Dimitrie Cuclin” Galați. 

- Expoziție fotografică – Femei celebre ale poporului roman” 

- Salonul literar –artistic- întâlniri cu scriitori, lansări de carte 

- Ora de lectură- lunar 

- Expoziție de pictură – prezența lui Dragos Pătrașcu, artist plastic ieșean 

- Zilele Cărții pentru Copii 

 prezentare de carte pentru copii  

 Concurs de pictură ”Coperta pentru cartea preferată ” 

 Întâlnire cu scriitoarea passionaria Stoicescu  

 Servicii de animație pentru copii PYk și Pok  

 Personaje de basm în bibliotecă 

-Editare Revista ” Tecuciul literar - artistic” 

- Reeditarea Lucrării „ M. Eminescu. Studiu critic ” , autor Nicolae Petrescu  

- Comemorarea a 130 de ani de la dispariția poetului M. Eminescu  

 Concurs de eseuri „ Dacă n-ar fi Eminescu ” 



 Expoziție de fotografie insipirată din opera poetului 

 Recital poetic și muzical eminescian la bustul poetului din 

Parcul central 

- Bibliovacanța 

 Cursuri de limbă italiană  

 Atelier handmade  

 Lecturi în aer liber 

- Voluntar la Bibliotecă  

- Noaptea în Bibliotecă 

 Vizite la bibliotecă 

 Expoziție de carte 

 Lansare de carte „ O mie și una de poeme” 

- Publicarea culegerii „ Documente istorice tecucene 

- Festivalul Aforismului 

- Zilele Bibliotecii „ Ștefan Petică” 

 

 Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci 

          În anul 2019 s-a  axat pe o diversificare a tematicii abordate, prin proiectele 

culturale și expozițiile realizate, dezvoltând parteneriate cu alte instituții de cultură, 

de învățământ și diferite asociații. 

Evenimentele culturale ale anului 2019: 

1. Proiecte educaționale 

 Clubul de istorie „Excelsior” Tecuci 

 Muzeul în școală … școala în muzeu 

2. Proiecte culturale 

 „160 de ani de la Unirea Principatelor Române” 

 Bunicii noștri, eroii noștri 

 „Elemente de cultură și tradiție populară la români și turci, 



dragobete și nevruz” 

 Noaptea muzeelor 

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Oameni ai comunității. Preoți, 

învățători și primari gospodari” 

 Sonoro la conac 

 Ziua muzeului – 84 de ani de muzeografie tecuceană 

3. Cercetare 

 În cadrul programului de cercetare a continuat și în anul 2019 

activitatea arheologică pe situl Negrilești – curtea școlii. 

 În activitatea de cercetare se înscrie și continuarea colaborării cu 

institutul național de cercetare și dezvoltare pentru fizica și 

ingineria nucleară „Horia Hulubei” București. 

 În  planul activității de cercetare s-a inclus și studiul asupra 

colecției de numismatică. Astfel a existat o  bună colaborare  cu 

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 

4. Expoziții 

 Daruri pentru martie 

 Ada Kaleh – valori ale spiritualității turce 

 „Costumul popular – o constantă identitară a culturii românești”. 

 Desen&colaj 

5. .Activități găzduite 

 Concert de muzică tradiţională irlandeză 

 „Fereastră către știință”  

 Natalia Negru – un destin sub semnul tragicului 

6. Expoziții la care muzeul tecucean a participat 

7. Publicații, lansări editoriale și participări la sesiuni de comunicări 

științifice și conferințe. 



8. Sesiuni de comunicări și conferințe la care muzeul tecucean a participat 

prin reprezentanții  săi: 

9. Valorificarea patrimoniului local 

În perioada  raportată activitățile culturale organizate de muzeu au adus un 

număr de 4980 de vizitatori. 

În anul 2019 s-au organizat un număr de 11manifestări, care au adus un 

număr de peste 1300 de participanți. 

La finele anului, muzeul deține un număr de 57.416 obiecte cu o valoare de 

475.328,24lei.  

 

       Casa De Cultură Tecuci 
          Evenimentele organizate în anului 2019 

1. Ziua Culturii Naționale  

           Buget: 2000 lei, din bugetul local 

2. Ziua Unirii Principatelor Române  (160 ani) - 24 ianuarie 2019 

3. Cariera militară- alternativă sau vis împlinit? – 13 februarie 2019 

Impact:  200 de elevi participanți 

4. Valentineʼs Day – 14 februarie 2019 - spectacol 

Impact: 250 de spectatori care au vizionat aprox. 25 de momente artistice  

Buget : 500 lei, din venituri proprii 

5. In memoriam - un an fără poetul Dionisie Duma -15 februarie 2019 

Impact: aprox. 50-60 invitați 

 Buget: 400 lei, din venituri proprii 

6. Dragobete – spectacol folcloric - 22 februarie 2019 

Impact: aprox.300 spectatori 

Buget: 443,48 lei, din venituri propii 

7. Participare emisiune la TV Favorit – Grup folcloric „Altița” 

Impact: vizionare la tv 



Buget: 1900 lei, din venituri proprii (economie – 100 lei) 

8. 1 Martie –Mărțișor muzical: Ad Libitum Voices 

Impact: aprox.400 spectatori 

Buget: 18.000 lei, din bugetul local 

9. 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii 

Impact: aprox.  60 de vizitatori 

Buget: fără buget 

10. Ziua Internațională a Poeziei – 21 martie 2019 

Impact: aprox.90 spectatori 

Buget: 250 lei, din venituri proprii 

11. Ziua Internațională a Rromilor – 8 aprilie 2019 

Impact: aprox 90 spectatori 

Buget : 725 lei, din bugetul local (economie – 275 lei) 

12. Festivalul național de interpretare a muzicii ușoare 

„Floare de April” – ediția a XXVI-a,  20-21 aprilie 2019 

           Impact: 111 participanți în concurs, 350 - 400 spectatori 

           Buget: 18.367,6 lei, din bugetul local (economie – 1032,4 lei) 

13. Festivalul de muzică folk „Folk Minor Fest - 2019” 

Impact: 400-500 spectatori 

Buget: 10.000 lei, din bugetul local 

14. Gala Teatrului Școlar – 30 mai 

Impact: 20 trupe participante, 200 spectatori 

Buget: 2468 lei, din bugetul local (economie - 332 lei) 

15. Particiare festivalul Județean al Cântecului și Jocului Popular „Cuzanca” 

Buget: 600 lei, din bugetul local 

16. Ziua Internațională a Copilului – 1 Iunie 2019 

 Impact: 200 copii 

 Buget: 5000 lei, din bugetul local 



17. Expoziție fotografii artistice: Sicilia. Cultură fără frontiere.- 4 iunie 2019 

            Impact: 85 spectatori 

Buget: 500 lei, din bugetul local 

18. Expoziție de picturi: anul omagial al satului românesc – 8 iunie  

Impact : aprox. 50 de vizitatori 

Buget: 500 lei, din bugetul local 

19. Cu șevaletul în vacanță  

Impact: 60 participanți 

Buget: 4980 lei, din bugetul local (economie - 20 lei) 

20. Participare la Festivalul Național Concurs „Lira litoralului -2019” 

Buget: 8623,66 lei, din bugetul local (economie –76,34 lei) 

21. Seratele verii – 2 august 

Impact: 150 spectatori 

Buget: 2000 lei, din bugetul local 

22. Vacanță culturală – 10 august 

Impact: 150- 200 spectatori 

Buget: 2000 lei, din bugetul local 

23. Festivalul Interjudețean de Folclor „Cântă de răsună lunca” 

 Impact: 800 -1000 spectatori 

 Buget: 28199,99 lei, din bugetul local (economie –1800,01 lei) 

24. Participarea Grupului „Altița” la Festivalul Internațional de Folclor 

„Dobroge, mândră grădină” 

 Buget: 4999,38 lei, din bugetul local 

25. Săptămâna Educației Ecologice Globale – 20 octombrie  

 Impact: elevii din cele 5 școli partenere 

 Buget: 2000 lei, din bugetul local 

26. Festivalul Național de Poezie „Costache Conachi 240 ani”  30 oct.-1nov.  

   Impact: aprox. 250 participanți, 15 manuscrise înscrise în concurs 



   Buget:15963,86 lei, din bugetul local (economie – 36,14 lei) 

27. Ziua Națională a României 

           Impact: comunitatea locală 

            Buget: 13.913,01 lei, din bugetul local (economie –1086,99 lei) 

           Buget aprobat pentru activități  culturale: 161.800 lei 

           Plăți din bugetul aprobat: 144.933,98 lei 

           

         Direcția de Asistență Socială 
Directia de Asistenţă Socială Tecuci  asigură în plan comunitar, aplicarea 

politicilor şi strategiilor  de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi 

copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 

precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie.     

Obiectivul Directiei de Asistenţă Socială este acela al  prevenirii sau limitării 

unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau 

excluziune socială.    

Beneficiile de asistență socială acordate de DAS Tecuci, conform 

prevederilor legale,  sunt  următoarele: 

- venitul minim garantat; 

- ajutoare pentru încălzirea locuinței; 

- alocația de susținere a familiei; 

- alocația de stat pentru copii; 

- indemnizații creștere copil 0-2 ani; 

- stimulent educațional. 

Venitul minim garantat:  

În anul 2019 au fost  în plată un  număr mediu lunar de 189 de dosare, 

totalizând un număr mediu lunar de 294 persoane beneficiare. Din totalul 

persoanelor beneficiare, în medie lunară, s-au inregistrat: 80 copii, 22 mame cu 

copii cu vârstă până la șapte ani, 98 persoane vârstnice, 30 persoane cu certificate 



medicale, 60 persoane care au prestat activități în folosul comunității și 4 alte 

categorii de persoane. Periodic s-au întocmit anchetele sociale la domiciliul 

familiilor și persoanelor singure beneficiare de ajutor social. 

Un numar de 33 de persoane au fost obligate la munca în folosul 

comunității în baza hotărârilor judecătorești. 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței:  

În perioada noiembrie-decembrie 2019 s-au acordat, unui nr. de 386 familii 

și persoane singure, ajutoare pentru încălzirea locuinței astfel: 

- pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale: 167 cereri din care 157 s-au 

încadrat în prevederile legale; 

- pentru încălzirea locuinței cu lemne si combustibili petrolieri: 55 cereri din 

care 54 s-au încadrat în prevederile legale; 

- pentru încălzirea locuinței cu energie electrică: 7 de cereri ( toate s-au incadrat 

în prevederile legale); 

- ajutoare încălzire pentru beneficiari VMG : 168 de familii beneficiare. 

Alocația de susținere a familiei: 

Este o formă de sprijin pentru familia cu venituri reduse care are în  ingrijire 

copii cu vârsta de până la 18 ani. 

În anul 2019 au fost  în plata, în număr mediu lunar,  144 dosare : 

-  61 de dosare pentru alocația complementară,  

-  64 dosare pentru alocația monoparentală, 

- 19  dosare de alocația complementară pentru beneficiarii de ajutor social 

Periodic s-a reevaluat situația socio-economică și materială a familiilor 

beneficiare prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul acestora. 

Alocații de stat copii:   

În cursul anului 2019 s-au înregistrat 497 cereri în vederea acordării alocației 

de stat pentru copii.  

 



Îndemnizații creștere copil:  

Acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copiilor în vârsta de până la doi 

ani, conform OUG 111/2010: 

- 497 cereri pentru acordarea concediului de creștere a copilului în vârstă de 

până la doi ani;  

- 2 cereri pentru prelungirea concediului de crestere a copilului incadrat in grad 

de handicap; 

- 92 de cereri în vederea acordării stimulentului de inserție . 

         Stimulentul educațional 

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

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

provenind din familii defavorizate, prin instituirea stimulentului educațional. 

         Pentru anul scolar 2018-2019,  s-au primit și înregistrat 6 de cereri în vederea 

acordării stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale.  

         Lunar, s-au efectuat verificări inopinate ale prezenței preșcolarilor la 

activitățile organizate de gradinițe. 

         În perioada septembrie-decembrie 2019 s-au distribuit tichete copiilor 

preșcolari care au frecventat gradinița.   

Serviciile sociale  

- Servicii acordate persoanelor cu handicap; 

- Cantina de ajutor social; 

- Servicii sociale acordate copiilor aflați în situașii de risc; 

- Servicii de asistență medicală școlară și asistență medicală comunitară; 

- Servicii acordate în cadrul Clubului pensionarilor și a Clubului seniorilor; 

- Servicii de consiliere și informare. 

Asistență socială a persoanelor cu handicap:  

DAS Tecuci pune în aplicare prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Normele 



Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 care reglementează 

drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi 

incluziunii sociale a  acestora. 

         Asistenți personali:   

- 89  asistenți personali sunt angajați cu contract de munca, conform legii, 

din care 30 pentru minori cu handicap grav și 59 pentru persoane adulte cu 

handicap grav.  

         Indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav: 

           - 310 indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav sau 

reprezentanților lor legali, din care  33 pentru minori cu handicap grav  și 277 

pentru persoane adulte cu handicap grav. 

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

medie, lunar, 50 de anchete sociale pentru persoanele cu deficiențe pentru 

prezentarea la Comisia de Expertiza a persoanelor cu handicap Galați, în vederea 

eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap sau a prelungirii 

certificatului de încadrare în grad de handicap; 

        Cantina de ajutor social 

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

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

208/1997. 

         În anul 2019 au beneficiat de masa la Cantina de ajutor social un număr 

mediu lunar de 88 persoane din care 27 copii, 10 persoane vârstnice și 51 alte 

categorii de persoane defavorizate. 

              Protecția copilului aflat în situație de risc   

    Realizată prin aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecția si 

promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare. 

              S-au efectuat: 



-  58 de anchete sociale la domiciliul minorilor aflati în situație de risc sau cu 

măsura de protecție socială instituită de către DGASPC Galati. 

- 26 de  rapoarte de evaluare detaliată  la domiciliul mamelor minore sau  a 

mamelor asupra cărora există suspiciunea de neglijare față de copiii lor 

minori.  

- 45 rapoarte de vizită, urmare a solicitărilor venite din partea DGASPC 

Galați sau a altor Directii Județene de asistență socială și protecție a 

copilului, pentru copii cu masuri de protectie în alte județe dar cu rude de 

până la gradul al IV-lea pe raza municipiului Tecuci.  

- 31 monitorizări lunare la domiciliul minorilor aflati în atenția DGASPC,  

- 23 planuri servicii pentru minorii aflati în situație de risc și s-au trimis șase 

adrese în vederea obținerii de informații necesare soluționării dosarelor în 

lucru.  

Activități în cadrul compartimentului monitorizare și situații de urgență : 

-  monitorizarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinatate 

și care au fost lăsați în grija celuilat părinte sau a altor membri ai familiei : 

înregistrate 9 notificări (pentru un numar de 12 de copii).   

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

în străinatate,  s-au efectuat 77 de  vizite  în vederea efectuării anchetelor sociale și 

a monitorizărilor periodice. 

- monitorizarea minorilor încadrati în grad de handicap :10 monitorizări la 

domiciliul minorilor încadrati în grad de handicap grav. 

- sprijinirea persoanelor aflate în situație de risc  și de excluziune socială prin 

demersuri efectuate în vederea accesării de servicii sociale și  beneficii de 

asistenta socială: 15 persoane  au beneficiat de servicii de asistență și sprijin in 

vederea abilitarii/ reabilitarii lor sociale. 

          

 



         Servicii de socializare destinate persoanelor vârstnice: 

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

de reinsertie în  viata socială a persoanelor de vârsta a III-a și posibilitatea 

continuării unei forme de activitate, în Mun. Tecuci functioneaza  Clubul 

Pensionarilor și Clubul Seniorilor. 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat activități comune cu Asociația 

Pensionarilor Tecuci. 

          Servicii  de asistență medicală școlară și  asistență medicală comunitară  

         În anul 2019 în atenția  asistenților medicali comunitari și a mediatorilor 

sanitari s-a aflat un număr de 2070 persoane. 

-   1060 persoane au beneficiat de asistență medicală comunitară ( copii, gravide, 

bolnavi, cazuri sociale) 

-   1010 au fost în atenția mediatorilor sanitari ( copii, gravide, bolnavi, cazuri 

sociale). 

          Alte activități desfășurate: 

          S-au întocmit anchete sociale în vederea verificării situației socio-economice 

la domiciliul familiilor și persoanelor aflate în situație de nevoie socială, astfel: 

- 390 anchete sociale solicitate de instantele judecătorești și birouri notariale; 

- 20 anchete sociale efectuate în cadrul Programului National „Bani de liceu”; 

- 6 monitorizari la domiciliul minorilor pentru care s-a instituit tutela; 

- 7 anchete sociale solicitate de politie  pentru minorii care au comis fapte de 

natura penală; 

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

- 32 anchete sociale în vederea acordării de material lemnos necesar încălzirii 

locuinței în perioada sezonului rece. 

- Constituirea echipei mobile pentru interventia în regim de urgență în caz de 

violență domestică – a fost solicitată la un număr de  14  cazuri privind 

violența domestică. 



- Programul POAD  privind distribuirea  de produse de igienă către persoanele 

defavorizarte  noiembrie 2019- ianuarie 2020. În cadrul programului s-au 

distribuit 1052 pachete cu produse de igienă : 216 VMG, 416 ASF, 420 

persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat; 

- Urmare a instalarii aplicației PatrimVen pot fi verificați beneficiarii de 

ajutoare  privind veniturile impozabile, terenurile agricole și bunurile mobile 

sau imobile pe care le dețin : 3190 persoane care au solicitat servicii sociale  

au fost verificate, conform prevederilor legale, în aplicatia PatrimVen. 
  

          Poliția locală   
        Desfășoară o activitate cu caracter permanent, 24 din 24, pe schimburi de 

lucru, acționându-se cu patrule auto și pedestre. 
          În anul 2019 personalul Poliției Locale Tecuci a desfășurat activități 

specifice, în domeniile de competență date prin legea orgnică, activități ce se pot 

reflecta în următorii indicatori de muncă : 

- Pe linia ordinii publice – 1963 procese-verbale 

- Pe linia circulației rutiere - 860 procese- verbale 

- Pe linia inspecției în construcții – 8 procese verbale și note de control 

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

penală  -193 

- Scrisori/sesizări primite de la cetățeni  - 570 telefonice și 33 scrise – rezolvate 

- Sesizări primite de la BMSU – 851 

- Mașini abandonate pe domeniul public și îndepărtate – 9 

- Infracțiuni în flagrant constatate – 21 

- Adunări  publice – 11 

- Invitații la sediul instituției – 260 

        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. 



 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
        Serviciul arondează pe linie de evidenţă a Persoanelor şi ghişeu unic în afara 

municipiului Tecuci şi 18 de comune limitrofe, în baza activă a serviciului aflându-

se  134.922 persoane. 

Astfel, la sfârşitul anului 2019 putem raporta următorii indicatori: 

− Total C.I. Tipărite = 16811 

− Total C.A. Tipărite = 0 

− Schimbări de domiciliu = 2140 

− Vize de reşedinţă aplicate = 310 

− Cărţi provizorii = 446 

− Persoane care au (re)dobândit cetăţenia română şi şi-au stabilit domiciliul în 

România = 2150 

− Persoane majore fără act de identitate puse în legalitate = 55 

− Persoane luate în evidenţă la naştere = 1920 

− Total persoane nepuse în legalitate = 7734 

− Persoane nepuse în legalitate din anii anteriori  = 3997,  din care: 

− Copii = 1230 

− Majori = 2767 

− Persoane puse în legalitate din cele restante = 1933 

− Total persoane verificate în teren =635,  din care:  

− Persoane verificate de lucrătorii ev. Pop. =97 

− Persoane verificate de sectorişti = 538 

− Persoane verificate în alte evidenţe = 1241 din care: 

− La paşapoarte = 0 

− La starea civilă = 220 

− La penitenciare = - 

− La alte adrese din ţară = 306 



− La baza de date centrală =2 190 

− Nr. acţiuni cu camera mobilă şi nr.  persoane puse în legalitate = 18/874 

 În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii de ordine publică, din 

totalul de restanţieri, la sfârşitul anului 2019, au fost clarificate, pe bază de raport, 

situaţiile pentru 180 de persoane, după cum urmează: 

- Condamnaţi = 5 

- UG/UL = 21 

 În ceea ce priveşte activitatea ghişeului unic, pe linie de paşapoarte s-au 

primit  2300 cereri de eliberare a paşapoartelor simple.  Pe linie de certificate de 

înmatriculare auto şi permise de conducere nu s-au primit şi eliberat ,deoarece 

Serviciul Public Comunitar Local Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor 

Galaţi ne-au interzis cu desăvârşire . 

 Pe linie de stare civilă s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

− au fost înregistrate 927 actde naştere din care 180 transcrieri şi 20 acte tardive 

de naştere în baza unor sentinţe judecătoreşti definitive. 

− S-au eliberat 3243 certificate de naştere. 

− Au fost înregistrate 251 căsătorii din care 78 transcrieri. 

− S-au eliberat  406 certificate de căsătorie. 

− S-au eliberat 231 de livrete de familie. 

− Au fost înregistrate 419 acte de deces din care 11 transcrieri. 

− s-au eliberat 533 de certificate de deces. 

    Pe perioada anului 2019 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Tecuci  nu s-a confruntat cu nici un caz de fals cu substituire de 

persoană, şi nu au fost cazuri de accidente rutiere în care să fi fost implicaţi 

lucrătorii serviciului. 

 

           

 



      

 

În încheiere,  aș vrea ca după lecturare, acest document să devină o bază de 

discuţii, de dezbateri a ceea ce înseamnă viaţa de zi de zi a comunităţii, 

perspectivele de dezvoltare a municipiului noastru, modul şi gradul de implicare a 

administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor cetățenilor şi, nu în ultimul 

rând, propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia.  

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

nostru. 

         Consider că datele prezentului raport realizează o radiografie transparentă a 

întregii activităţi de anul trecut şi a modului în care administraţia a răspuns 

problemelor comunităţii locale. 

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

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

și eforturile noastre trebuie să continue. Pe lângă activităţile de bază, sunt convins 

că anul 2020 va fi unul al implementării proiectelor pregătite anul trecut şi al 

deschiderii de noi şantiere, pentru lucrările de infrastructură.  

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

percepția corectă în privința activității noastre dar, doresc să vă asigur că 

preocuparea noastră prioritară este dezvoltarea orașului. 

Vă mulţumesc în primul rând vouă, dragi cetăţeni, pentru susţinere și 

încredere, pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la dezvoltarea 

comunităţii,  mulţumesc angajaţilor primăriei, precum şi consilierilor locali pentru 

efortul depus. 

 

 

                                                         Primar, 

                                  Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE 
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