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Autonomia locali privegte organizarea, funcflonarea, competenfele Ei atribufiile,
precum gi gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar\in connunei, municipiului sau
:
judelului, dupd, caz.
In cadrul politicii economice nationale, eomunele, braqele, rninicipiile qi judelele
au dreptul la resurse financiare proprii, pe oare autoritilile, administraliei puuiicl locale
le stabilesc, le adrninistreazd gi le utilizeazd pentru indeplinirea competenlelor gi
atributriilor ce le revin, in condiliile legii.
Resursele financiare de care dispun autoritSlile administra\ieipublice locale trebuie
sd fie corelate cu colnpetenfele qi atribuliire prevdzute de lege.
Primarul indeplinegte o funcfie de autoritate publicd, asigurd respectarea
drepturilor 9i libertdlilor fundarnentale ale cetdJenilor, a prevederilor Constituliei, precurn
gi punerea in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui RomAniei, a hotdrdilor gi
Ordonan{elor Guvernului, a hotdr6rilor Consiliului Local, dispune mdsurile necesare qi
acordd sprijin pentru aplicarea ordinelor qi instrueJiunilor cu caracter normatjv ale
miniqtrilor, ale celorlalli conducdtori ai autoritdlilor administrafiei publioe centrale, ale
prefectului, precum gi a hotdrdrilor consiliului judelean, in condiflrile legii,
Pe parcursul anului 2020, executivul a funclionat in urmdtoarea organigrarn6:
pritnar, viceprimar, secretar, la Compartitnentul financiar: doi inspectori, un t.f.trnt, la
S.C'U.P.: guard, mecanic utilaje qi muncitori calificayiI,Ta Cornpartimentul de autoiitate
tutelard Ei asistenld socialS: un inspector, la Centrul Cultural un referent, un ingrijitor gi
un muncitor calif II, Compartirnent relafli cu prublicul: un consilier, Serviciul de pazd" cu
doipaznici, la S.V.S.U. cu un mecanic utilaje, alte doud posturi fiind vacante.
Pentru fiecare persoand angajatd la compartimente existd intocmit fiqa pqqtului
care cuprinde atribuliile ce revin persoanei respective, fiind aclualizate la zi.
Activitatea Compartimenfului financiar, in anil 2020 s-a desfdgurat conform
bugetului local aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 712020. Bugetul local a
suferit pe parcursul anului 5 rectificdri.
Colectarea taxelor gi a impozitelor s-a realizat in procente bune insd au rdmas
restanle la incasarea arnenzilor.

in legdturd cu inventarierea bunurilor menlionez cd aceasta s-a desftgurat in
terneiul Dispoziliei nr. 15812020 a prirnarului la gestiunile: Prirndria comunei BreJcu,
Centrul cultural Brelcu, BibliotecS, Serviciul Comunitar de Utilitdti publice.

In anul 2020, activitateape linie de autoritate tutelari s-a desfdgurat astfel:
au fost efectuate anchete sociale in numdr de 68 penffu ilosareie persoanelor cu
handicap, 24 pentru burse gcolare, 96 anchete pentru pentru ajutor social gi pentru
reevaluarea beneficiilor sociale, 50 pentru copii aflaliin plasament qi pentru copii aflaliin
risc Ai
- au fost inregistrate 17 cereri noi de acordare beneficii sociale
- s-au acordat ajutoare de incdlzire pentru 37 de beneficiari de a"jutor social, qi 21 pentru
alte categorii de persoane
Activitatea biroului agricol se reflectd prin tinereala zi a rcgistrelor agricole, pe
suport hdrtie gi in format electronic, pe baza cdrora s-au eliberat adeverinfe de spaliu
pentru eliberarea actelor de identitate, pentru depozitarea autohrrismelor radiate, pentru
Oficiul Registrului Comerfului, adeverinfe de venit pentru obflnerea ajutorului social,
pentru oblinerea ajutorului de incdlzire, pentru completarea dosarelor pentru sprijin de
suprafaJd la APIA, pentru oblinerea rechizitelor gcolare gi pentru obfinerea burselor.
In cursul anului 2020 s-au eliberat un numdr de 48 atestate de producdtor gi tot
atdtea carnete de comercializare.
De compartimentul agricol se conduce Registrul cu ev:idenla certificatelo1,. ,de
urbanism, autorj^za]riilor de construire/desfiin1are, a avizelor eliberate in domeniul
construcfiilor, a intocmit lucrdrile de statisticdlegate de construc{rii.
Exercitarea atribuJiilor de stare civili este delegatd secretarului uqitatii
adrninisfrativ teritoriale. in cursul anului s-au intocmit un numdr de 1 act de nagterettranscriei, 4 acte de cdsdtone, 46 acte de deces. Au fost eliberate un numdr .de 5
certificate de nagtere, 8 certificate de cdsdtorie qi 65 certificate de deces.
- rnentiuni primite: 69, operate: 141, comunicate 170 din care la SPCI,E,P 42 iar la
exemplarul II un numdr de I28 de men{iuni.
.i
In anul 2020 s-au emis un numdr de I92 dispozilii.
Pe linie de proteclia mediului inconjurdtor , in cursul anului 2020 s-au fdgut mai
multe lucrdri de igienizare a p6r6ului Bre{cu.
In urma alegerilor locale din data de 27 septembri e 2020, structura politica a
consiliului local este urmdtoarea'. - 10 consilieri - U.D.M.R, -2 consilieri - P.S.D. sirun
consilier independent.
in cursul anului 2020, rela[iacu Consiliul local a funcfionat conform graficelor
de qedin@, de obicei ?n ultimele zile de miercuri din lund: Consiliul local a fost convocat la
10 qedinte ordinare, 1 gedinla extraordinard, fiind adoptate un nurndr de 47 de hotdrdri.
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