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Raport anual al primarului pe anul 202I privind
starea economicd,
sociald Si de mediu a Comunei Brelcu, Judelul
Covasna

Autonomia 1oca15 privegte organizarea, funcJionarea,
competenfele gi atribLrfiile,
precum gi gestionarea resurselor care, potrivit
legii,
aparlin.o-r.r.i,
rnur-ricipiului sar_r
judefului, dupd, caz.

torit'trile administraliei publice rocale trebuie
revdzute de lese.

gl punerea in aplicare a legilor, a dec
OrdonanJelor Gu.yernului, alotdrArilor
acordd sprijin pentru aplicarea ordinelor
rninigtrilor, ale celorlaifi conducdtori ai au

prefectului, precum gi a hotdrArilor consiliul

artirnente existd intocmit figa postuir_ri
ive, f-rind actualizate Ia zi.
r, in anul 2021 s_a desligurat confor.ln
ului Local nr. 16/2021. Bugetul local a

colectarea taxelor qi a impo zitelor s-a realizat
in procente bune insd au rirnas
In legaturd cu inventarierea
cd aceasta s_a desfagurat in
temeiul Dispozifiei nr. 155/15.10,2
Brercu. centiul .ultr.ul Brelcu,
ffilt::tfiu|,|11ffi1T,,::-"""
restan{e la incasarea amenzilor.

eiuu

in anul 2A:21, activitatea pe linie de autoritate tutelari s-a desfbqurat astfel:
- au fost efectuate anchete sociale in nrumdr de 58 pentru dosareie persoanelor cll
handicap, 40 pen.tru burse gcolare, 86 ar:rchete pentru pentru ajutor social gi pentl-r
reevaluarea beneficiilor sociale, 35 pentru copii aflalrin plasament pentru copii
aflati i.
,si
risc gi
- au fost inregistral.e 18 cereri noi de acordare beneficii sociale

-

s-au acordat ajutoare de incdlzire penl.ru 180 de beneficiari in lunile noiernbricdecembrie 202I.
ActivitateaL hiroului agricol se reflectd prin
linereala zt a registrelor agricole i'
format electronic, pe baza cdrora s-au eliberat adeverinle de spaliu pentru Jlib"ror"u
actelor de identital.e, pentru depozitarea autoturismelor radiate, p.ni., cleducere la locrrl
de muncd, adever:infe de venit pentru c,blinerea ajutorului social, pentru obli'erca
ajutorului de inciilzire, pentru completarea dosarelor pentru sprijin de suprafala la AplA,
pentru obJinerea rrechizitelor gcolare gi pentr:u oblinerea bursel,or, pentru atestarea situatiei
juridice a unor iurobile, fiind eliberate un numir de 1049 adeverinle.
in cursul elnului 202I s-au eliberat un numdr de 45 atestate de producdtor si rot
atdtea carnete de cornerc ializar e.

De compartimentul agricol se conduce Registrul cu evidenla certificatelor cle
urbanism, autorizaliilor de construire/desfiinfare, a avizelor eliberate in dorne'iul
construcfiilor, a irrtocrnit lucrdrile de statistiod legate de construc{ii.
ExercitareeL atribuJiilor de stare civil5 este delegatd secretarului r-rnit61ii
adrninistrativ teritoriale. in cursul anului s-au intocmit un numdr de 6 acte de naEtere
transcrieri,22 ac,te de cd.sdtorie, 41 acte de deces. Au fost eliberate un numdr.de 5
certificate de nagtere, 8 certificate de cdsd,torie gi 65 certificate de deces.
- menJiuni prirnite: 66, operate: 136, comunicate: 228 din care la alte SpCLEp 139
tar la exempJarul II un numdr de 89 dt: mentiuni.
In anul 202I s-au emis un num6r de I 83 dispozilii.
Pe linie de prrotec{ia mediului inconjurdtor , in cursul anului 202I s-au frcut ,.,.ai
multe lucrdri de igienizare apArAului BreJcu.
In unna alegerilor locale din data de 27 septembri e 2020, structura politicd a
consiliuluilocal esteurmdtoarea: - 10 consilieri - U.D.M.R, -Z consilieri - p.S.D. si r-ur
consilier independent.
itt
arLului 202I,relafia cu ConsiLliul local a func{ionat conform graficelor
"uttrrl
de gedin{a, de obice,i in ultimele zile de miercuri din lund: Consiliul 1ocal a fost convocat
ta
11 gedinle ordinare, 4 gedinle extraordinare, fiind adoptate un numdr.de 55
de hotdr6ri.
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