
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 
BOGDAN BAN – PRIMARUL ORAȘULUI CURTICI 

 

 

În primele trei luni ale fiecărui an, primarul, viceprimarul, membrii Consiliului local și 
toți angajații din sistemul bugetar de stat, sunt obligați, prin lege să prezinte raportul de activitate 
pentru munca desfășurată pe parcursul anului precedent, pentru ca dumnevoastră, dragi curticeni 
să puteți evalua eforturile depuse de fiecare dintre noi, cei pe care ne-ați ales ca reprezentanți ai 
comunității și colegii noștri, funcționarii din cadrul Primăriei Orașului Curtici, cei care zilnic 
sunt în slujba dumneavoastră a cetățenilor orașului Curtici. 

Începând cu elaborarea studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare ale lucrărilor 
de intervenție, a proiectelor derulate din fonduri europene sau fonduri proprii, a execuției 
lucrărilor de investiții și reparații până la emiterea unei simple adeverințe, toate acestea sunt 
posibile datorită echipei din cadrul primăriei orașului Curtici, a colegilor mei, cărora țin să le 
mulțumesc și pe această cale pentru munca depusă pentru ca noi, toți cetățenii orașului Curtici să 
beneficiem de condiții cât mai bune, să ne bucurăm împreună de o viață frumoasă și sănătoasă în 
orașul nostru. 

 

După cum v-am obișnuit și în anii anteriori, în continuare am să vă prezint Situația 
studiilor, a proiectelor și a lucrărilor de investiții și reparații începute și finalizate pe parcursul 
anului 2019 și a celor care vor continua pe parcursul anului 2020: 

  

1. În anul 2019 au continuat lucrările de Reparații trotuare cu pavele, lucrare începută în anul 
2018 care va fi recepționată la începutul anului 2020 

2. Am început execuția lucrărilor pentru Construirea unui garaj pentru autoutilitare 
pompieri 

3. A fost finalizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție în vederea construirii unei creșe în 
orașul Curtici 

4. Au continuat Lucrările de reamenajare a Casei de Cultură din Orașul Curtici, conform 
normelor de avizare ISU și DSVSA 

5. Am finalizat lucrările privind Extinderea rețelei electrice în cartierul nou de case  
6. Am atribuit întocmirea Proiectului tehnic pentru construirea unei noi săli de ședințe 

pentru Consiliul local al orașului Curtici 
7. Am extins sistemul de supraveghere video în orașul Curtici, în zonele considerate zone de 

risc 
8. Au fost achiziționate echipamente sportive pentru copiii din orașul Curtici care practică 

fotbal, handbal, tenis în cadrul clubului sportiv Frontiera 2004 Curtici și costume populare, 



sumane de lână și încălțăminte pentru ansamblul de dansuri populare Mugurașii din 
Curtici 

9. Au fost finalizate Lucrările de asfaltare a străzilor Alba Iulia, 6 Vânători, Iosif Vulcan, 
Crișan, Cloșca, Horia, Constantin Brâncoveanu, Andrei Mureșanu și Tudor 
Vladimirescu (parțial) 

10. Au fost terminate Lucrările de modernizare a străzii 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins 
între strada Grănicerilor și strada Revoluției 

11. Am demarat procedura de Întocmire a studiilor de fezabilitate în vederea extinderii rețelei 
de apă și canalizare pe strada 1 Decembrie 1918 până la centura ocolitoare a orașului 
Curtici, strada Alba Iulia, strada Zorilor 

12. Au fost achiziționate Echipamente pentru parcurile de joacă de pe strada C-tin 
Brâncoveanu, de pe strada Grănicerilor și cel de la intersecția străzilor Revoluției cu 
Mihai Viteazul 

13. A fost recepționat Proiectul tehnic privind asfaltarea străzilor Vlad Țepeș, Tache Ionescu, 
Daciei, N. Filipescu, Unirii, Libertății, Viorelelor, Grănicerilor (între A. Iancu și V. 
Alecsandri), Dorobanților, Dunării, Serelor și Liniștii 

14. A fost finalizată lucrarea de Branșare a ștrandului termal la rețeaua de canalizare 
menajeră a orașului Curtici 

15. A fost achiziționat un Tocător de vegetație cu braț și unul pentru tocarea crengilor 
16. Am demarat lucrările la Noul parc pentru copii de pe strada Cloșca 
17. A fost achiziționată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea 

modernizării sistemului de iluminat public din orașul Curtici 
18. A fost achiziționat un Post de transformare trifazic în vederea racordării stadionului 

Frontiera la rețeaua electrică 
19. A fost atribuită lucrarea de Proiectare și execuție manșonare magistrală gaz pentru 

centura ocolitoare a orașului 
20. Au fost plantați un număr de 85 arbori ornamentali 
21. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Curtici a achiziționat echipament de 

protecție nou, performant 
22. A fost finalizat Proiectul tehnic în vederea amenajării unei parcări pe strada Horia la 

Piața agroalimentară 
23. A fost achiziționat Proiectul tehnic de extindere a sălii de sport cu tribună 
24. Am inițiat procedura de Întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

pentru modernizarea zonei centrale a orașului Curtici 
25. Am recepționat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru amenajarea 

zonei din jurul Bisericii Ortodoxe 
26. Am executat lucrările privind Extinderea rețelei de apă potabilă pe străzile: Mihai 

Viteazul, Avram Iancu, Matei Basarab, Cloșca, Crișan, Alba Iulia și Bucegi 
27. Am finalizat Studiul de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Reconfigurare bazin 

pentru copii, construire bazine acoperite, unitate de cazare și funcțiuni complementare 
28. Am finalizat Studiul de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Modernizare bazin 

olimpic 
 



Pe parcursul anului 2019 am executat lucrări de deratizare, dezimfecție și dezinsecție pe raza 
localității, servicii de toaletare și tăiere arbori bolnavi sau care au constituit pericol pentru 
cetățeni, servicii de ridicare a câinilor fără stăpân, refacere marcaje rutiere, reparații la sistemul 
de iluminat public și amplasarea de containere în locații bine stabilite pentru întrajutorarea 
cetățenilor la efectuarea curățeniei de primăvară și toamnă. La finele anului am organizat două 
sesiuni de colectare a deșeurilor vegetale de la populație, acțiuni care au avut un rol foarte 
important în vederea prevenirii de rampe neautorizate de deșeuri pe raza localității noastre. 
 
 
În același timp, am continuat identificarea, măsurarea și emiterea de cărți funciare pentru 
întabularea terenurilor din extravilanul orașului Curtici, prin accesarea de fonduri din partea 
ANCPI, în colaborare cu OCPI Arad. La finele anului 2019 s-a recepționat de la OCPI Arad, 
prin  “Programul Național de Cadastru și Carte Funciară –Lucrări de înregistrare 
sistematică – finanțare 2”, documente doveditoare ale proprietății pentru un număr de 1200 
parcele care s-au înscris în Cartea funciară în baza acestor documente. În momentul de față 
suntem în curs de derulare cu  “Programul Național de Cadastru și Carte Funciară –Lucrări 
de înregistrare sistematică – finanțare 3”, contract semnat în cursul anului 2018, iar în cursul 
anului 2019, am semnat un nou contract privind “Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară –Lucrări de înregistrare sistematică – finanțare 5”, unde continuăm întabularea 
gratuită pentru alte parcele din extravilanul orașului nostru. 
 
 

În cursul anului trecut am muncit, alături de colegii din primărie, la un număr de trei 
proiecte europene, două proiecte în cadrul programului transfrontalier RO-Hu (România-
Ungaria) și un proiect în cadrul POR (Programul Operațional Regional). 

 
 
Primul proiect și în același timp cel mai important pentru comunitatea noastră, este 

realizarea Centurii ocolitoare Sud-Nord a orașului Curtici (extravilan), un proiect realizat 
în parteneriat cu Consiliul Județean Arad și Județul Bekes din Ungaria. Acest proiect are o 
valoare de 4.000.000 euro, iar în momentul de față, ne aflăm în procedură de licitație, respectiv 
evaluarea tehnică a ofertelor depuse, urmând ca în cel mai scurt timp să putem desemna 
câștigătorul licitației pentru execuția lucrărilor ca să putem începe execuția efectivă a 
lucrărilor. 

 
 
Al doilea proiect se numește “Împreună pentru crearea unui grup social activ”, este în 

valoare de 40.000 euro și se referă la achiziționarea de echipamente sportive, costume de 
dansuri populare și schimbul de experiență între cele două țări în ceea ce privește cultura gastro 
și cultura populară. Stadiul proiectului este cel de implementare. Acest proiect a fost finalizat 
în luna ianuarie a anului 2020 și a avut efecte deosebite pentru comunitatea noastră. 

 
 
 Cel de-al treilea proiect depus pe POR (depus în anul 2018), se referă la obținerea finanțării 

pentru realizarea a trei obiective importante pentru orașul Curtici, respectiv construire unei 
Creșe, a Centrului de zi pentru vârstnici și a reabilitării străzii 1 Decembrie 1918 



(tronsonul dintre str. Revoluției și str. Grănicerilor). La acest proiect am depus clarificări 
pentru faza administrativă de selecție, iar la începutul lunii februarie din anul 2020 am primit 
vestea cea mare, respectiv faptul că s-a suprafinanțat bugetul pentru axa pe care l-am depus și 
suntem eligibili pentru a continua acest proiect pentru orașul Curtici. 

 
 
Din punct de vedere al relațiilor inter-instituționale, am participat activ la toate ședințele 

și evenimentele organizate de către Prefectura Județului Arad, Consiliul Județean Arad, ISU 
Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, Episcopia Aradului, OCPI Arad, Agenția de 
Mediu Arad, Compania de Apă Arad și alte instituții cu care Primăria Orașului Curtici are 
legături de colaborare. 

 
 
Fiind membru în Consiliul director al Asociației Orașelor din România, din partea 

Regiunii V – Vest (reprezentând județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara), am 
participat activ și în solidar cu colegii mei din țară la aproape toate întrunirile organizate pe 
diferite teme privind administrația publică locală. 

 
 
În ceea ce privește relația cu cultele religioase din orașul nostru, am răspuns prompt la 

aproape orice solicitare venită din partea acestora, atât prin prezența la diferite evenimente 
organizate, cât și prin sprijin financiar din partea Primăriei Orașului Curtici și a Consiliului 
Local Curtici. 

 
 
Activitățile culturale și sportive joacă un rol important în viața noastră, deoarece copiii 

noștri trebuie să fie sănătoși prin practicarea diferitelor sporturi de care se pot bucura în cadrul 
clubului nostru de suflet, CS Frontiera 2004-Curtici, iar cultura și tradițiile le pot dobândi și 
practica la Casa de Cultură a Orașului Curtici, prin intermediul instructorilor de dansuri și a 
evenimentelor organizate în cursul anului. De aceea, și în anul 2019 am susținut și finanțat o 
largă gamă de evenimente sportive, culturale și artistice, pentru ca, atât noi cât și copiii noștri 
să putem să ne bucurăm de ceea ce înaintașii ne-au lăsat drept moștenire. 

 
 
 

 În continuare, am să vă prezint situația rapoartelor de activitate pentru anul 2019, pentru 
fiecare departament, în parte, din cadrul Primăriei Orașului Curtici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de activitate al Viceprimarului Oraşului Curtici – Dan Doba 
 
 

Obiectivul principal al activităţi pe care o desfăşoară reprezentanţii administraţiei locale, 

este obţinerea unor rezultate bune şi cât mai avantajoase în cele mai importante ramuri care 

influenţează bunăstarea oraşului şi a locuitorilor săi. 

Conducerea Primăriei Oraşului Curtici, va interveni continuu în dezvoltarea oraşului, 

pentru a sporii bunăstarea și confortul cetățenilor. 

Prezentul raport se doreşte a fi atât o sinteză a activităţii viceprimarului în perioada 

menţionată, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a punerii în 

aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Curtici. 

Consiliul Local Curtici s-a întrunit într-un numar total de 33 şedinţe (ordinare, 

extraordinare sau de îndată), în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, o mare parte dintre ele 

vizând administrarea domeniului public şi privat al oraşului Curtici, activitatea de buget finanţe a 

oraşului precum şi evenimentele cultural-sportive. 

Prezenţa mea la şedinţele de consiliu pe parcursul perioadei anterior specificate, în 

calitate de viceprimar al oraşului o apreciez ca fiind una bună. 

În cadrul şedinţelor din perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, au fost adoptate un 

număr de 264 Proiecte de hotărâri. 

 

În perioada la care facem referire în prezentul raport de activitate, în calitate de 

viceprimar al oraşului Curtici, am avut în subordinea mea directă următoarele servicii şi 

compartimente care fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Curtici: 

-Compartimentul Piața Agroalimentară 

-Compartimentul Bibliotecă 

-Serviciul Casa de Cultură 

-Compartiment Transport Local 

-Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici 

 

Piața Agroalimentară 

În anul 2019 Piața Agroalimentară a desfășurat activitatea specifică în condiții optime, 

încercând să ofere condiții cât mai bune comercianților. 



Au fost organizate un număr de 2 licitații în vederea închirierii spațiilor din hala nouă, la 

31.12.2019 din totalul de 27 de spații 18 sunt ocupate. 

Încasările totale la Piața Agroalimentară în anul 2019 au fost de 88.240,93 lei din care 

43.867,00 lei bilete eliberate și 44.373,93 chirii încasate. 

Compartimentul Piața Agroalimentară Curtici are, conform Organigramei aparatului de 

specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 

1 angajat cu normă întragă de lucru. 

 

Biblioteca Curtici 

Pe rafturile bibliotecii din orașul Curtici se regăsesc aproximativ 26599 de cărți, anul 

2019 a aducând un număr de 177 de cărți noi. 

În anul 2019, Biblioteca Curtici avea 932 de persoane încrise, 796 persoane trecând 

pragul acesteia, 136 persoane noi s-au înscris în evidențele bibliotecii.  

Compartimentul Bibliotecă are, conform Organigramei aparatului de specialitate al 

primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu 

normă întragă de lucru. 

 

Casa de Cultură 

Serviciul Casa de Cultură a orașului Curtici, prin personalul angajat, s-a ocupat în anul 

2019 cu organizarea unui număr de 28 evenimente culturale, educaționale și sociale , bugetul 

alocat a fost de 200.000,00 lei. 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate piese de teatru pentru toate categoriile de 

vârstă, spectacole interactive pentru copii, evenimente sportive și culturale în cadrul proiectului 

ROHU COMSPORT, concursul folcloric ‚‚Floare din câmpie’’, participări la zilele diferitelor 

localități, spectacol musical pentru copii, zilele orașului Curtici, balul bobocilor, 

Weekendulfilmului românesc, Târgul de Crăciun. 

În cadrul Casei de Cultură Curtici, și în anul 2019, au continuat cursurile de inițiere și 

perfecționare a dansului (popular și sportiv), pentru copii din oraș. Peste 60 de copii din orașul 

Curtici au frecventat aceste cursuri. 



Ansamblul de dansuri populare Mugurași din Curtici și Echipa de dansuri sportive și de 

societate – Curtici Dance Team, au participat la o mulțime de concursuri organizate în țară 

obținând rezultate remarcabile. 

Pe parcursul anului 2019, Casa de Cultură a orașului Curtici, s-a aflat într-un amplu 

proces de modernizare și extindere pentru a se respecta normele legale de funcționare din punct 

de vedere ISU și DSV.  

Serviciul Casa de Cultură Curtici are, conform Organigramei aparatului de specialitate al 

primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 2 angajați cu 

normă întragă de lucru. 

În subordinea Serviciului Casa de Cultură își desfașoară activitatea Sala de sport a 

orașului Curtici. 

Încasările din inchirierea sălii, în anul 2019 au în sumă totală de 22.440,00 lei. 

 

Compartiment Transport Local 

Acest compartiment are în atribuțiile sale transportul, în fiecare dimineață, al elevilor la 

Liceul Tehnologic Ion Creangă. Pe lângă aceasta, microbuzul școlar a transportat în anul 2019, 

în limita posibilităților, elevii Liceului Tehnologic Ion Creangă, ai Școlii Gimnaziale nr. 2 

Curtici și preșcolarii din cadrul Grădiniței Veseliei din Curtici în excursii, la competiții sportive, 

la evenimente cultural-artistice. 

Compartimentul Transport Local are, conform Organigramei aparatului de specialitate al 

primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 1 angajat cu 

normă întragă de lucru. 

 

Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici 

Clubul Sportiv a avut în anul 2019 urmatoarele secții: 

-secție fotbal seniori 

-secție fotbal copii și juniori – 5 echipe 

-secție handbal fete 

-secție arte marțiale (karate) 

-secție tenis de câmp 



Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtici are, conform Organigramei aparatului de 

specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului Local Curtici, 

1 angajat cu normă întragă de lucru. 

Bugetul alocat clubului spotiv în anul 2019 a fost de 499.188,45 lei. 

 

Alte activități desfășurate in cursul anului 2019 

Pe lângă responsabilitățile zilnice, obișnuite, am participat și m-am implicat și în 

rezolvarea altor activități cum ar fi: 

- achiziționare material pentru combaterea poleiului și gheții pe drumurile din orașul Curtici 

- servicii de capturare câini fără stăpâni - în anul 2019 am achiziționat și coordonat 3 astfel de 

acțiuni 

- reparații acoperiș la locul de joacă pentru copii de pe strada Revoluției 

- organizare și buna desfășurarea a evenimentului ‚‚Floare din câmpie’ 

- organizare și buna desfășurare a Zilelor orașului Curtici 

- achiziționare și montare corpuri noi de iluminat la sala de sport 

- achizitionare și montare corpuri noi de iluminat pe led pe aleea de acces la sala de sport și în 

curtea primăriei 

- organizare și buna desfășurarea a evenimentului ‚‚Târg de Crăciun’ 

- achiziționare scaune pentru Casa de Cultură 

- achiziționare echipamente sportive 

- servicii de dezinsecție - am coordonat și efectuat 3 acțiuni de dezinsecție ambientală împotriva 

țânțarilor, muștelor, căpușelor și omizilor 

- reparații trotuare cu pavele pe străzile 1 Decembrie 1918, Grănicerilor, Mărășești, Ion Luca 

Caragiale, Mihai Viteazul 

- reparații la baza sportivă 

- reabilitarea clădirii Casei de Cultură 

- întreținere și reparașii la iluminatul public 

- achiziționare flori 

- lucrări de asfaltare pe străzile Horia, Cloșca, Crișan, Alba Iulia, T Vânători 

- refacerea și modernizarea străzii 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins între străzile Revoluției 

și Grănicerilor) 



- extindere rețea apă și canalizare pe raza orașului Curtici 

- realizare canalizare menajeră Ștrand Termal 

- achiziționare și montare echipamente de joacă noi în parcurile de joacă pentru copii de pe 

strada Revoluției, strada Grănicerilor și strada Constantin Brâncoveanu 

- achiziționare tocator de vegetație cu braț  

- lucrări de marcaje rutiere și de semnalizare rutieră 

- lucrările de reparații la Centru de Îngrijire de Zi pentru Copii 

- amenajare parc de joacă pentru copii situat în zona Bisericii Catolice din Curtici 

- reparații cladire str. 1 Decembrie 1918, nr.34 

- servicii de marcare și tăieri arbori - am coordonat tăierile de arbori bătrâni pe raza UAT Curtici 

- reparații străzi în orașul Curtici 

- începere lucrări de construire a garajului destinat autoutilitarelor de pompieri 

- extinderea și realizarea rețelelor de energie electrică și de gaz în cartierul nou 

- racordarea stadionului Frontiera la rețeaua electrică 

- completarea sistemului de supraveghere din orașul Curtici 

- achizitionare și plantare arbori ornamentali 

- servicii de toaletări arbori 

 

Mi-am adus aportul la completarea documentațiilor aferente lucrărilor care au demarat în 

cursul anului 2018 sau ce urmează să demareze în perioada urmatoare: 

-documentație privind realizarea proiectului tehnic în vederea construirii unei creșe  în orașul 

Curtici 

-documentația pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Curtici 

-documentația pentru extinderea rețelei de apă și canalizare pe strada 1 Decembrie 1918 – 

centura nord 

-documentație în vederea realizării canalizării menajere Ștrand Termal 

- documentație pentru proiectul RO-HU 315 Comsport 

- documentație pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a UAT 

- documentația pentru asfaltarea străzilor din orașul Curtici 

- documentația privind construirea unui garaj pentru autoutilitarele de pompieri 



- documentația pentru amenajarea unui parc de joacă pentru copii situat în zona Bisericii Catolice 

din Curtici 

-documentația pentru refacerea și modernizarea străzii Cloșca (tronsonul cuprins între străzile 

Revoluției și Ion Creangă) 

- documentația pentru extinderea sediului primăriei 

- documentația pentru extinderea cu tribună și vestiare a sălii de sport 

- documentația pentru realizarea unei creșe în orașul Curtici 

- documentația privind modernizarea iluminatului public în orașul Curtici 

- documentația pentru realizarea unei parcări în zona pieței agroalimentare 

- documentație privind executarea lucrării de manșonare a magistralei de gaz pe zona centurii 

ocolitoare 

 

În afara acestor activități am participat la o mulțime de ședinte, întâlniri, conferințe, 

rapoarte și alte evenimente  organizate de către Consiliul Județean Arad, Instituția Prefectului – 

Județul Arad, ISU Arad,  APM Arad, Garda de Mediu Arad, Compania de Apa-Canal Arad, 

SGA Arad, IPJ Arad, ADISIGD Arad, ADIAC Arad, ADITP Arad, ISJ Arad, Liceul Tehnologic 

Ion Creangă Curtici. 

 

Urmare a ceea ce am prezentat mai sus, prin toate acţiunile şi activităţile la care am 

participat, consider că m-am preocupat cu seriozitate în îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sper 

că se poate observa dorinţa de reuşită în privinţa tuturor proiectelor în curs de realizare, precum 

şi a celor pe care le-am propus, împreună cu domnul Primar Ban Ioan Bogdan şi în colaborare cu 

Consiliul Local al orașului Curtici. 

Vreau să mulţumesc tuturor persoanelor care se implică în bunul mers al lucrurilor din 

orașul Curtici, pentru sprijinul dumneavoastră, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un 

partener de dialog benefic pentru oraşul nostru. 

 

 

 

 

 



Raportul de activitate al Secretarului General al orașului Curtici – Ioan Nagy 
         
 
 În conformitate cu prevederile art.62^3, lit.e, din legea nr.188/1999 LEGE nr. 188 din 8 decembrie 
1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*), Primarul unităţii administrativ-
teritoriale are calitatea de evaluator a performanţelor profesionale, individuale ale Secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, pe baza propunerii Consiliului Local. 
        Primăria orașului Curtici, formată din primar, viceprimar, secretar împreună cu aparatul de 
specialitate al primarului se organizează şi funcţionează ca o structură funcţională cu activitate 
permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
hotărârile consiliului judeţean şi legislaţia în vigoare, soluţionând problemele curente ale 
colectivităţii locale.  
        Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare 
a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate ale Primarului şi serviciile aflate în 
subordine, având ca unic scop bunăstarea colectivităţii locale.  
        Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale compartimentelor 
funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de 
activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar.  
 
                                          BIROUL SECRETAR 
        În anul 2019 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor deliberative şi 
executive rezultate din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ, precum şi cele din actele normative 
apărute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit sarcini pentru consiliul local şi primar.  
        Conform atribuţiilor prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ, republicată şi 
actualizată), Secretarul general al orașului Curtici, în cursul anului 2019 a avizat pentru legalitate 
dispoziţiile Primarului, a contrasemnat hotărârile Consiliului Local, a participat la şedinţele 
Consiliului Local, a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 
Consiliul Local şi Primar, precum şi între acesta şi Prefect. 
        A comunicat hotărârile Consiliului local Primarului şi Prefectului de îndată, dar nu mai târziu 
de 10 zile lucrătoare de la data adoptării (comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire 
la legalitate se face în scris şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop). A 
asigurat arhivarea şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local asigurând afişarea acestora 
pe site-ul Primăriei orașului Curtici. 
       Secretarul general orașului Curtici a organizat arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor 
Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului, cu sprijinul Aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local şi al Direcţiei de Administraţie Publică Locală, a asigurat transparenţa şi 
comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de 
lege, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
       De asemenea a asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local şi a efectuat lucrările de 
secretariat. A acordat sprijin şi asistenţă de specialitate împreună cu Aparatul permanent de lucru 
al Consiliului Local la redactarea proiectelor de hotărâre, în conformitate cu normele de tehnică 
legislativă, reglementate prin Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată. 



       A acordat asistenţă juridică pentru toate serviciile şi compartimentele din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri 
ale Consiliului Local. 
       A comunicat ordinea de zi, a întocmit procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Local cu 
sprijinul Aparatului permanent de lucru al Consiliului şi a redactat hotărârile Consiliului Local. 
       Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoştinţă publică a 
hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către 
Prefect conform art.196, art.197 și art.198 din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ. 
       Secretarul general a mai exercitat şi alte competenţe care au vizat organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor Consiliului Local în bune condiţii. 
       În virtutea obligaţiei sale principale de a participa la derularea lucrărilor din plenul Consiliului, 
Secretarul general a exercitat următoarele atribuţii: 
a asigurat îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului sau cel 
puţin a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, a asigurat efectuarea lucrărilor de 
secretariat, a efectuat apelul nominal şi a ţinut evidenţa participării la şedinţe a consilierilor, a 
numărat voturile şi a consemnat rezultatul votării, pe care-l prezintă preşedintelui de şedinţă, a 
informat preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri 
a consiliului local, a asigurat întocmirea procesului-verbal, pe care l-a pus la dispoziţia 
consilierilor, solicitând acestora acordul asupra conţinutului acestor operaţiuni administrative, a 
asigurat întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea şi numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 
acestora cu ajutorul Aparatului permanent al Consiliului Local, a urmărit ca la deliberarea şi 
adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte consilieri care, fie personal, fie prin 
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema 
supusă dezbaterilor, informându-l pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi a 
făcut cunoscute, totodată, sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri, a prezentat în faţa 
Consiliului punctul său de vedere cu privire legalitatea unor proiecte de hotărâri sau ale altor 
măsuri supuse deliberării refuzând contrasemnarea hotărârilor pe care le-a considerat ilegale. În 
acest caz a expus Consiliului Local opinia sa motivată care a fost consemnată în procesul-verbal 
al şedinţei, a contrasemnat în condiţiile legii şi ale regulamentului, hotărârile Consiliului Local, pe 
care le-a considerat legale,  a propus Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi 
a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local, a acordat membrilor Consiliului Local asistenţă şi 
sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau 
la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. 
 
        Activitatea Secretarul generalui orașului Curtici şi a Aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local cu privire la: 
       A). Situaţia Hotărârilor Consiliului Local Curtici pe anul 2019 
       În anul 2019 au avut loc un nr.33 şedinţe ale consiliului local, fiind adoptate un total de 264 
hotărâri clasificate după obiectul reglementat, după cum urmează: 
    Hotărâri privind bugetul local 
    - aprobarea bugetului local al Orașului Curtici şi a listei de investiţii, precum şi a listelor de 
investiţii pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local Curtici 
de interes local. 
- aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare al Orașului Curtici pe anul 2019. 
- aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Curtici pe anul 2019. 



- suplimentarea bugetului local al Orașului Curtici pe anul 2019. 
- alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019 cultelor religioase. 
- alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019 pentru activități sportive(Club 
Frontiera 2004 Curtici). 
Hotărâri privind patrimoniul: 
- dezmembrarea unor imobile. 
- exercitarea dreptului de preemţiune asupra unor imobile. 
- reglementarea situaţiei tehnico-juridice a unor imobile. 
- închirierea prin licitaţie publică a unor imobile. 
- darea în administrare sau atribuirea în folosinţă gratuită a unor imobile. 
- trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Orașului Curtici 
- aprobarea rapoartelor de evaluare şi a caietelor de sarcini şi stabilirea modalităţii de valorificare 
a imobilelor. 
- repartizarea unor spaţii asociaţiilor non-profit, partide politice. 
- prelungirea termenului de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit şi a terenurilor 
aferente construcţiilor. 
- atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală 
tinerilor între 18-35 ani. 
Hotărâri privind Direcţia de Asistenţă Socială: 
- aprobarea premierii familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2019. 
- repartizarea de locuinţe sociale. 
- încheierea de Convenţii de parteneriat între: 
- Direcţia de Asistenţă Socială, prin Consiliul Local Curtici, şi Asociaţia Evanghelică de Diaconie 
Curtici, 
- convenţii provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială încheiate între Consiliul 
Local Curtici,prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Phoenix Speranţa şi respectiv între 
Consiliul Local Curtici, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Română pentru Persoane 
cu Handicap Mintal,filiala Curtici 
 
Hotărâri privind Direcţia Fiscală Locală 
- stabilirea taxelor şi impozitelor pe anul 2019 
- declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili. 
Hotărâri privind Direcţia Urbanism: 
- aprobări PUD sau PUZ în Orașul Curtici. 
Hotărâri privind Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret: 
- aprobarea Calendarului Cultural – Sportiv al Orașului Curtici pe anul 2019. 
- Hotărâri privind aprobarea, modificarea sau completarea unor Regulamente ale Direcţiilor şi 
serviciilor aflate în Aparatul de specialitate al Primarului orașului Curtici precum şi ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local din orașul Curtici. 
- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Curtici. 
Verificarea şi semnarea pentru legalitate a documentelor: 
Au fost verificate şi semnate pentru legalitate documentele elaborate de: 
Serviciul APLJ: 
– funcţional subordonat Secretarului general al orașului, având la rândul ei în subordine 
Compartimentele: Comapartiment registrul agricol, compartiment juridic; compsrtiment 
administrație publică. 



Serviciul Resurse Umane , M Proiect Relații Publice. 
– funcţional subordonat Secretarului general al orașului, având la rândul ei în subordine 
Compartimentele:Compartimentul Resurse Umane, Compartiment Management de Proiect, 
Compartiment salarizare, Compartimentul Informare și Relații publice,  
Compartiment administraţie publică: 
      - În anul 2019 au fost emise un total de 538 dispoziții ale primarului. 
        În exercitarea controlului de legalitate Instituţia Prefectului nu a atacat în instanţă nici o 
dispoziţie.  
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 
        Activitățile Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Curtici, în domeniul 
beneficiilor sociale sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2019 nr.2.134/23.01.2020, 
anexă la prezentul raport.    
SERVICIUL A.P.L.J.  
        Activitățile Compartimentului Juridic, Compartimentului Registrul Agricol, 
Compartimentului Administrație Publică  sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2019 
nr.1.168/16.01.2020, anexă la prezentul raport.    
       Secretarul general orașului conform fişei postului a condus şi a răspuns de buna desfăşurare a 
activităţilor din cadrul acestuia. Nu au fost înregistrate acţiuni în instanţă privind nesoluţionarea 
în termen a petiţiilor şi reclamaţilor. 
       SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ CURTICI: 
       Activitățile Poliției Locale Curtici  sunt prevăzute în Raportul de activitate pe anul 2019 
nr.1854/22.01.2020, anexă la prezentul raport.    
     Compartiment Managementul Calităţii: 
     În îndeplinirea atribuţiilor Secretarul general al orașului a coordonat managementul pentru 
calitate a asigurat elaborarea judicioasă a procedurilor specific SMC (Sistemul de Management al 
Calităţii), documentarea procesului coordonat, implementarea documentelor SMC elaborate, 
implementarea corecţilor/ acţiunilor colective/ acţiunilor preventive pentru neconformităţile 
apărute. Acest sistem de management al calităţii este în concordanţă cu cerinţele standardului de 
referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. 
        S.V.S.U. Curtici – constituit prin Dispoziţia Primarului orașului Curtici nr. 1.049/2008.           
         În baza H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă, a fost constituit Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Curtici . 
        În anul 2019 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Curtici a 
avut în principal următoarele activităţi la care Secretarul general al orașului a participat: 
1. Temele Şedinţei din  2019: 
- analiza stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite pentru perioada sezonului rece 2019 – 2020, 
privind prevenirea şi gestionarea urmărilor potenţialelor fenomene negative; 
- prezentarea modalităţilor în care s-a realizat gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe 
teritoriul localităţii în anul - 2019. 
II. Activitatea la dezastre 
       Orașul Curtici în anul 2019 nu a fost confruntat cu calamităţi sau dezastre activitatea Protecţiei 
Civile în acest an fiind numai de prevenire, instruire şi actualizare documente. 



     La nivelul unității administrativ-teritoriale s-au înregistrat un număr de 27 incendii la 
gospodăriile cetățenești și autovehicule, în care nu au fost înregistrate  pierderi de vieți omenești  
ci doar pagube materiale. 
III. Informareași pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă. 
      Compartimentul pentru prevenire, compus din 6 specialițti la gospodăriile populației și șeful 
SVSU la instituțiile publice, a întreprins acțiuni de control privind respectarea legislației și 
informare privind modul de comportare și de intervenție în cazul situațiilor de urgență, în sectorul 
de competență, astfel: 
      La gospodările populației  
      Acțiuni de control și informare preventive la 150 de gospodării, 
      La unitățile de învățământ  
      Câte o acțiune de control și informare preventivă la Liceul Tehnologic Ion Creangă  și la 
Grădinița Veseliei. 
      S-au pus la dispoziție meteriale documentare pentru îmbunătățirea activității de pregătire, 
informare și prevenire a situațiilor de urgență.    
        La unitățile de cult 
      Câte o acțiune de control și informare preventivă la cele 2 biserici.  
      A predate la fiecare biserică o gazetă de perete ce material de informare. 
        La unitățile de cultură 
      Două acțiuni de control și informare preventivă la bibliotecă orașului și la Căminul Cultural. 
IV.   Pregătirea, instruire și perfecționarea personalului Serviciului Voluntar. 
       Șeful SVSU, a avut planificate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență “ 
Vasile Goldiș” instruiri metodice la care a participat. 
 
 
       V. Proceduri de lucru în caz de situaţii de urgenţă 
        Protecţia Civilă are întocmite proceduri de lucru în situaţii de urgenţă ţinând cont de specificul 
orașului. 
        Aceste proceduri se găsesc la Centru Operativ pentru Situaţii de Urgenţă. 
        VI. Înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situație de protecție civilă. 
        Înștiințarea reprezintă activitatea de transmitere a informațiilor autorizate despre iminența 
producerii sau producerea dezastrelor și/sau a conflictelor armate către autorutățile administrației 
publice centrale ori locale. 
        Alarmare popilației reprezintă activitatea a mesajelor despre iminența producerii unor 
dezastre saua unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale 
ori locale, după caz, prin mijloace de alarmare prevăzute, pe baza înștiințării de la structurile 
abilitate.  
       La nivelul orașului Curtici, pentru realizare alarmării și înștiințări personalului din 
C.O.A.T.S.V.S.U.  și  C.L.S.U., se folosește: 
- Sistemul de telecomunicații fix 0257464004, fax 0257464130. 
- Sistemul de telecomunicații mobil – 0733552494. 

       Pentru realizarea alarmării populației și operatorilor economici din oraș se pot folosi: 
      - sirena electric – 3 buc. amplasată la sediul primăriei orașului Curtici, Școala Gimnazială nr.1 
și la Depoul C.F.R. 
      - clopote – 2 buc. amplasate  la bisericile din orașul Curtici. 



       În luna Martie 2019, în cadrul unui control de fond, inspectorii ISU Arad au verificat 
fubcționarea mijloacelor de alarmare a populației și operatorilor economici (sirena electrică) și 
cunoașterea modului de introducere a semnalelor. Aceste semnale sunt afișate și pe interiorul ușii 
de la tablou. 
       Serviciul Relaţii: 
       Audienţele au fost acordate în prezenţa unui angajat din cadrul Serviciului Relaţii, care a 
asigurat şi secretariatul acestora, însărcinat de asemenea cu urmărirea punerii în aplicare a 
soluţiilor identificate în audienţe prin colaborare cu celelalte servicii și instituţii din cadrul 
administraţiei publice locale şi informarea Secretarului general cu privire la soluţionarea acestora. 
       Dezbateri publice 
       Potrivit dispoziţiilor legale care prin dispoziţiile lor asigură participarea activă a cetăţenilor la 
luarea deciziilor administrative precum şi în vederea respectării principiului transparenţei în 
administraţia publică, în cursul anului 2019 a fost organizată dezbaterea publică privind proiectul 
de buget pe anul 2019. 
        În anul 2019, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, au fost 
înregistrate un număr de 206 acte de stare civilă după cum urmează: 
- Acte de naștere 78, reprezentând 77 transrieri și 1 înregistrare tardivă.  
- Acte de căsătorie 56, reprezentând 55 căsătorii și 1 transcrieri. 
- Acte de deces 72, reprezentând 70 decese și 2 transcrieri, toate actele au fost întocmite în 

baza certificatelor  medicale constatarea de deces. 
- Actele transcrise au fost înregistrate cu avizul DJEP Arad și a aprobării Primarului orașului 

Curtici. 
    -   S-au eliberat un număr 463 certificate de stare civilă, după cum urmează : 
       - Certificate de naștere – 200, 
       - Certificate de căsătorie – 125 
       - Certificate de deces – 138 
S-au eliberat 53 extrase multilingve, din care de naștere 40 și 13 de căsătorie. 
Au fost anulate în timpul completării un nr. de 58 de certificate. 
S-au operat 26 sentințe de divorț. 
S-au întocmit și operat 2 certificate de divorț pec ale administrative și s-au operat 5 certificate de 
divorț primate de la notarii publici. 
      S-au operat și s-au trimis spre operare în exemplarul II al registrelor de stare civilă un număr 
de 421 mențiuni, respective s-au trimis spre operare în exemplarul I al registrelor de stare civilă 
un număr de 328 mențiuni.          
      De asemenea s-a asigurat actualizarea permanentă a panourilor de afişaj din incinta instituţiei, 
s-a asigurat, informarea directă a persoanelor interesate, informarea internă a personalului.  
      Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică: 
      În cursul anului 2019 nu s-au primit de la cetățeni recomandări în vederea promovării de 
proiecte de hotărâri.  
     Autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
     Nu au fost cazuri în care şedinţele nu au fost publice.  
     În cursul anului 2019 au fost operate 33.186 înregistrări în Registrul de intrare-ieşire a 
documentelor.  
     Secretarul general a realizat totodată şi redactarea tuturor hotărârilor Consiliului local, a 
proceselor verbale şi întocmirea exactă minutelor şedinţelor şi înregistrarea acestora în registrele 



speciale asigurându-se si comunicarea acestor acte către instituţia Prefectului judeţului Arad în 
termenul prevăzut de lege, fiind distribuite şi către compartimentele de specialitate ale aparatului 
primarului, dar şi persoanelor fizice şi juridice interesate.  
      Fiecare dosar de şedinţă a fost închis în termenul prevăzut de lege, operaţie ce constă în 
numerotarea, sigilarea şi parafarea dosarului respectiv.   
 
 
 
 
 
Raportul de activitate al Direcției economice - Director executiv – ec. Ana Cucu 

 Direcția Economică funcționează în subordinea directă a Primarului Orașului Curtici 

având ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor 

și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, urmărirea și încasarea veniturilor nefiscale 

rezultate din contractele de închiriere/concesiune, executarea silită a creanțelor bugetare, activitate 

realizată prin Serviciul Impozite și Taxe Locale, precum și activitatea de evidență contabilă în 

conformitate cu prevederile legale, activitate realizată de Serviciul Buget Contabilitate. 

 

Serviciul Impozite si Taxe Locale – Șef serviciu - Barbu Diana Cristiana   

   Serviciul Impozite si Taxe Locale există și funcționează în cadrul Direcției 

economice și se ocupă de  stabilirea, colectarea, administrarea și executarea obligațiilor bugetare 

datorate de persoanele fizice și juridice, obligații constând în impozite (impozit pe clădiri, pe teren, 

pe mijloacele de transport, pe spectacole), taxe ( taxa pe clădiri, pe teren, pentru servicii de reclamă 

și publicitate, pentru afișaj, alte taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Curtici) și amenzi 

datorate bugetului local Curtici.  

          Serviciul, prin personalul care își desfășoară activitatea în cadrul său, are ca atribuții 

specifice, stabilite în fișele de post, următoarele: 

• efectueaza impunerea contribuabililor, persoane fizice si juridice, conform declaraţiilor 

acestora date pe proprie răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare si emite decizii 

de impunere 

• identifica materia impozabila si participa la inventarierea materiei impozabile 

• întocmeste şi elibereaza certificate fiscale, contribuabililor persoane fizice si juridice  



• înlătura deficienţele constatate prin recalcularea impozitelor şi taxelor locale în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma 

declaratiilor rectificative depuse de contribuabili 

• analizeaza şi soluţioneaza cererile contribuabililor persoane fizice, precum şi a solicitărilor 

altor persoane- instituţii financiare, banci, primării ,instanţe judecătoreşti,etc., cu privire la 

impozitele şi taxele locale 

• preia, analizeaza si intocmeste dosarele de scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, 

conform legislatiei in vigoare si opereaza scutirea in programul informatic, dupa aprobarea 

referatului intocmit 

• transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care şi-au schimbat sediul sau domiciliul 

către alte organe fiscale; 

• confirma debitele transmise de către alte organe fiscale 

• intocmeste borderourile de debite si scaderi 

• furnizeaza publicului informatii cu privire la modul de calcul al impozitelor şi taxelor 

locale 

• emite şi comunica somaţii de plata  contribuabililor, prin modalităţile prevăzute de lege 

• urmareste si raspunde de realizarea creantelor fiscale in termenul de prescriptie 

• examineaza starea fiscala a contribuabililor in conditiile in care nu s a reusit recuperarea 

creantelor fiscale restante, aplicand masurile de executare silita 

• efectueaza activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice si juridice 

• gestioneaza dosarele fiscale ale contribuabililor si pregateste arhivarea documentelor 

• emite şi comunica somaţii de plata  contribuabililor, prin modalităţile prevăzute de lege 

• întocmeste şi transmite adresele de înfiinţare a popririi asupra veniturilor banesti ale 

debitorilor, precum si efectueaza instiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat 

poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz; 

• întocmeste procesele verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor 

care nu şi-au onorat obligatiile catre bugetul local; 

• transmite adresele de inscriere a inscriptiilor ipotecare catre OCPI si  adresele de inscriere 

a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garantii reale; 



• întocmeste anunţul de vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate şi publicarea acestuia într-

un cotidian local şi naţional de largă circulaţie 

• comunica adresele de suspendare temporara sau incetare a popririlor precum si cele de 

radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare 

• întocmeste dosarele de insolvabilitate si opereaza trecerea in evidenta separata a 

persoanelor declarate insolvabile, conform legii; intocmeste si transmite serviciului buget-

contabilitate situatia privind persoanele insolvabile, celor aflate in insolventa si celor 

pentru care au fost aplicate masuri de sechestru 

• efectueaza verificarea periodica a contribuabililor declarati insolvabili si raspunde de 

evidenta intocmita, in ceea ce ii priveste pe acestia 

• transmite dosarele de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de 

executare, conform prevederilor legale in vigoare 

• efectueaza verificarea contribuabililor in aplicatia PATRIMVEN 

• transmite situatiile privind inmatricularea si radierea autovehiculelor DRPCIV 

• întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale, 

achitate și nedatorate 

• întocmește referate și decizii de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe 

locale 

• identifică contribuabilii împotriva cărora s a dispus deschiderea procedurii insolvenței, prin 

utilizarea instrumentelor existente la nivelul instituției sau ca urmare a notificărilor 

administratorilor judiciari sau lichidatorilor desemnați 

• selectează, ordonează, îndosariază și păstrează documentele la dosarele fiscale 

• examinează și soluționează petițiile, cererile și reclamațiile contribuabililor în legătură cu 

domeniul propriu de activitate 

• aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele și 

taxele locale 

• recalculează impozitul, în cazul în care au intervenit modificări de proprietate 

• aplică sancțiuni contravenționale pentru faptele prevăzute în legislația fiscală unde are 

competență 



• colaborează cu instituții bancare, organele poliției și cu alte organe ale administrației 

publice locale în vederea realizării creanțelor bugetare, prin executare silită 

• analizează și hotărăște măsurile de executare astfel incât realizarea creanței să se facă cu 

rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ținând seama de drepturile 

și obligațiile debitorului urmărit 

• efectueză deplasări pe teren pentru constatarea situației reale privind domiciliul și 

patrimoniul contribuabilului, cât și pentru comunicarea actelor de procedură 

• comunică cu contribuabilii în vederea obținerii documentelor necesare pentru actualizarea 

bazei de date fiscale 

• efectueaza operatiunile de incasari si plati in numerar; 

• urmăreste zilnic circuitul documentelor de încasări si plati, în scopul asigurării integritătii 

numerarului existent în casieria proprie 

• depune sumele incasate in numerar in contul de disponibil deschis la Trezoreria Arad in 

termen de doua zile lucratoare.; 

• efectueaza punerea în functiune a POS si  incasarea impozitelor  si taxelor prin intermediul 

acestuia, precum si centralizarea la sfarsitul zilei a situatiei incasarilor prin POS si 

transmiterea acesteia catre banca 

• întocmește proceduri de lucru, proceduri de sistem pentru activitățile specifice serviciului 

• oferă informații contribuabililor cu privire la actele necesare, la completarea formularelor 

și alte nelămuriri 

• administrează și incasează creanțele ce rezultă din contractele de închiriere și concesiune 

• soluționează și rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare ce îî revin, 

în baza sarcinilor rezultate din legislație 

• manifestă rolul activ în determinarea stării de fapt fiscale prin examinarea, obținerea și 

utilizarea tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru determinarea corectă a 

situației analizate 

• răspunde material și disciplinar pentru abuzuri și nerespectarea obligațiilor de serviciu 

• îndeplinește și alte sarcini repartizate de șefii ierarhici superiori 

În cursul anului 2019 s au facut demersuri pentru îmbunătățirea accesului contribuabililor 

la informațiile fiscale, s a procedat la actualizarea bazei de date în funcție de modificările 

intervenite și de prevederile normative aplicabile, la actualizarea dosarelor fiscale ale 



contribuabililor persoane fizice și juridice. De asemenea, au fost realizate obiective stabilite de 

către serviciul ITL , constând în reducerea termenelor de finalizare privind stabilirea, 

constatarea și încasarea impozitelor și taxelor, operarea fără erori în baza de date fiscală a 

informațiilor conținute în documentațiile depuse de contribuabili, urmărirea obținerii în termen 

a informațiilor solicitate de la contribuabili și alte entități, implementarea standardelor de 

control intern, realizarea concordanței dintre starea de faptși cea fiscală a contribuabililor, 

realizarea activităților de autoperfecționare prin însușirea permanentă a legislației în domeniul 

de activitate.  

Serviciul de Impozite și Taxe Locale a încasat în cursul anului 2019, următoarele sume: 

- impozit pe clădiri persoane fizice                                               349.136 lei 

- impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice                     1.657.376 lei 

- impozit pe teren de la persoane fizice                                           379.199 lei 

- impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                            525.145 lei 

- impozit pe terenul din extravilan                                                  573.765 lei 

- impozit pe mijloacele de transport persoane fizice                       392.399 lei 

- impozit pe mijloacele de transport persoane juridice                    258.735 lei 

- impozit pe mijloace de transport peste 12 tone                             199.003 lei 

- taxe judiciare de timbru                                                                   48.950 lei   

- alte impozite și taxe                                                                      227.217 lei   

- venituri din concesiuni și închirieri                                               337.483 lei 

- venituri din prestări servicii                                                             14.631 lei 

- venituri din amenzi                                                                        294.205 lei   

        La nivelul serviciului, pe parcursul anului 2019, s au emis și comunicat: 

• decizii de impunere – 6.107 

• certificate de atestare fiscală – 1.046 

• declarații de impunere clădiri, terenuri – 710 

• înregistrări, radieri mijloace de transport – 1.152 

• adrese de confirmare debite – 720 

• dosare transmise la alte UAT- uri – 15 

• dosare preluate de la alte UAT –uri – 12 



• cereri de scutiri operate – 56 

• cereri depuse și adeverințe eliberate – 137 

• referate scăderi – 41 

• borderouri debite – 458 

• borderouri scăderi – 273 

• inspecții fiscale – 11 

• corespondență cu alte instituții – 512 

• cereri si referate compensare – 45 

• cereri si referate restituire – 38 

• foi de vărsământ – 1.197 

• chitanțe emise – 11.040 

        În ceea ce privește activitatea de executare silită, în cursul anului 2019, au fost întrepinse o 

serie de măsuri, prevăzute de legislație, în vederea colectării creanțelor fiscale datorate la bugetul 

local. Astfel, au fost întocmite: 

- somații de plată  persoane fizice și juridice– 1.611 

- titluri executorii – 1.611 

- adrese de înființare a popririi persoane fizice și juridice – 278 

- adrese de înșiințare a contribuabililor, ca urmare a înființării popririi – 278 

- adrese de sistare a popririi – 199 

- sechestre instituite - 5 

- anunțuri colective – 25 

- procese verbale de insolvabilitate – 38 

- procese verbale de transfer a persoanelor insolvabile în evidența curentă – 8 

- verificări în sistemul Patrimven – 546 

- verificări la alte instituții ( DRPCIV, OCPI, ANR, ORC, ITM, CJP, SPCLEP, biroul 

agricol, serviciul juridic, ANR, notari ) - 107 

- note de constatare în teren – 94 

         Pentru anul 2020, Serviciul Impozite și Taxe Locale are ca obiective creșterea gradului de 

încasare a creanțelor fiscale pentru bugetul local, reprezentând impozite, taxe și amenzi datorate 

de persoanele fizice și juridice, revizuirea procedurilor de lucru aplicabile în conformitate cu 



modificările legislative în materie fiscală, actualizarea bazei de date, pentru punerea corectă în 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, eliminarea erorilor de prelucrare prin operarea corectă a documentelor intrate și 

verificarea în paralel a documentelor existente în dosarele fiscale, aplicarea procedurilor de 

executare silită, însușirea permanentă a modificărilor legislative în materie fiscală, precum și o 

activitate susținută în consilierea fiscală a contribuabililor. 

 

 

Serviciul contabilitate  -  Șef serviciu - Moț Roxana Cristina 

1.COMPONENȚA SERVICIULUI 

Serviciul Contabilitate este compus din 7 persoane care îndeplinesc condițiile și cerințele 

posturilor pe care le ocupă.  

2.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI  

Obiectul de activitate al serviciului constă în asigurarea resurselor din bugetul local, 

gestionarea acestora, efectuarea şi urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget şi 

rectificarea acestora în funcţie de veniturile realizate potrivit Legii nr.273 / 2006 privind finanţele 

publice locale și evidența contabilă sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor bugetului 

local. 

3.SINTEZA ACTIVITĂȚII 

Principalele operațiuni economice realizate în cadrul Serviciului Contabilitate sunt: 

• realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe 

următoarele acţiuni: contabilitatea mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de 

inventar, contabilitatea mijloacelor băneşti, decontărilor cu terţii şi personalul 

primăriei, contabilitatea operaţiunilor de trezorerie, contabilitatea cheltuielilor pe 

structura clasificaţiei bugetare; 

• asigură respectarea procedurilor contabile care reglementează întocmirea 

documentelor şi înregistrarea operaţiunilor; 



• asigură întocmirea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, ţinerea 

jurnalelor şi registrelor de contabilitate, utilizarea planului de conturi, utilizarea 

programelor de contabilitate; 

• efectuează plăţi corespunzătoare activităţii curente, pe baza documentelor justificative 

întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu dispoziţiile legale;  

• prezintă documentele de plată la Trezoreria Arad şi efectuează plăţi din conturile 

deschise către unităţile beneficiare; 

• întocmeşte balanţe de verificare  

• situații financiare trimestriale și anuale, cu respectarea prevederilor legale privind 

organizarea contabilității: 

- bilanțul contabil; 

- contul de rezultat patrimonial; 

- situația fluxurilor de trezorerie; 

- contul de execuție bugetară; 

- detalierea cheltuielilor din cadrul fiecărui buget, pe capitole, subcapitole, articole 

și alineate,anexă care cuprinde și situația angajamentelor bugetare, angajamentelor 

legale și a cheltuielilor efective; 

- situația creanțelor și datoriilor; 

- situația activelor imobilizate; 

• întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; 

• întocmirea rectificărilor bugetare; 

• întocmirea propunerilor și angajamentelor bugetare; 

• utilizarea programului FOREXEBUG: 

- încărcarea bugetului individual 

- înregistrarea angajamentelor legale 

- efectuarea de recepții la facturi 

- întocmirea notelor de corecție în CAB 

- transmiterea raportările lunare, trimestriale, semestriale si anuale conform 

FOREXEBUG 

• organizează și asigură, conform prevederilor legale,  controlul financiar preventiv pe 

toate documentele, indiferent de valoare conform OG nr. 119/1999 



 

4.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

Ca obiective principale pentru anul 2020, Biroul Contabilitate își propune: 

- realizarea unui circuit operativ al documentelor; 

- soluționarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate; 

- întocmirea în termen a tuturor situațiilor contabile; 

- înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a tuturor documentelor pentru o evidență 

contabilă fidelă. 

 

 

 

 
Serviciul Administrație Publică Locală și Juridic- Șef serviciu - Stancu Manuela 

 

    Serviciul Administrație Publică Locală și Juridic, este constituit din Compartimentul 
Juridic și Biroul Agricol și este coordonat de un șef serviciu, aflandu-se în subordinea directă 
a secretarului orașului Curtici. 

 

1.Compartimentul juridic 

În cadrul Compartimentului Juridic își desfășoară activitatea 2 consilieri juridici si 2 inspectori cu 
atributii delegate pe partea de achiziții publice . 

Obiectul de activitate al compartimentului juridic: 

• Apără drepturile şi interesele legitime ale instituţiei, asigură consultanţă şi reprezentare 
juridică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de aceasta; 

• Acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă. Formulează punctul sau de vedere potrivit 
prevederilor legale; 

• Monitorizează aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti; 
• Redactează acţiunea şi apărarea în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 

în diferite grade de jurisdicţie; 
• Redactează răspunsuri la scrisorile şi sesizările repartizate spre soluţionare; 
• Verifică proiectele de contracte şi acordă viză de legalitate; 
• Acordă la cerere consultanţii juridice verbale şi scrise compartimentelor de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice înfiinţate în subordinea 



Consiliului Local, precum şi primarului; 
• Studiază dosarele la arhivele instanţelor judecătoreşti şi consultă condicile de hotărâri şi 

registrul informativ; 
• Întocmeşte contractele de închiriere, vânzare, concesionare în urma licitaţiilor publice 

organizate de comisiile din care face parte şi le avizează de legalitate; 
• Participa la negocieri si intalniri privind incheierea contractelor, exprimandu-si opinia 

juridica asupra documentelor cu caracter juridic; 
• Urmareste si colaboreaza  cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul 

comunitatii constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii 
contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul 
public al orasului conform legislatiei in vigoare; 

• Raspunde de legalitatea clauzelor din contractele de achizitie publica ; 
• Raspunde de intocmirea actelor aditionale ce pot aparea la diferite contracte de achizitie 

publica; 
• Vizeaza pentru legalitate documentele interne privind achizitiile publice  (note 

justificative, fise de date etc.) 
• Urrnareste si pune in aplicare legislatia nou aparuta in domeniul achizitiilor publice; 
• Indeplineste, in conditiile legii, orice sarcini trasate de conducatorii ierarhici superiori ai 

institutiei. 
• Indeplineste sarcini legate de atribuirea contractelor prin proceduri de achizitie publica. 

Situatia dosarelor litigioase din anul 2019: 

 

I.Litigii fond funciar/agricol 

 

2.Dosar nr.17555/55/2017 

Obiect: acţiune în constatare 

Parti: Prisacariu Daniel reclamant vs.Urs Viorel, Comisia de fond funciar Curtici, Comisia 
Judeteana de Fond Funciar Arad, OCPI parati. 

25.06.2019 

 
Tip solutie: Respinge cererea 
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată şi ulterior modificată de 
reclamantul Prisăcaru Daniel în contradictoriu cu pârâtul Urs Viorel, având ca obiect 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic. Obligă reclamantul la 600 lei 
cheltuieli de judecată în favoarea pârâtului. Cu drept apel, care se depune la Judecătoria Arad, 
în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 iunie 2019. 
Document: Hotarâre  3005/2019  25.06.2019, apel neexercitat. 

 



 

 

2. Dosar nr.896/55/2018 

Obiect: fond funciar 

Parti: Luca Petru Adrian ( mandatar) reclamant  vs. Comisia de fond funciar Curtici, Comisia 
Judeteana de Fond Funciar Arad, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETĂŢILOR, COMISIA LOCALĂ ZĂBRANI PENTRU RECONSTITUIREA 
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR. 

Solutie: Obligă pârâta A.D.S. să predea pârâtei Comisia locală Zăbrani terenurile care se vor 
identifica pentru suprafaţa necesară reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor pe care 
reclamantul le reprezintă. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în 30 zile de la comunicare. 
În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel 
se va depune la Judecătoria Lipova. Pronunţată în şedinţa publică din 11 octombrie 2018.  
Document: Hotarâre  568/2018  11.10.2018 

Apel exercitat de COMISIA LOCALĂ ZĂBRANI PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI 
DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR impotriva 
Hotarârii  568/2018  11.10.2018, proces in curs de judecata la Tribunalul Arad. 

22.01.2020 

Ora estimata: 09:00 
Complet: C3A(3)-2019-a 
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     

08.10.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: C3A-2019-a 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei. Menţine suspendarea cauzei 
până la introducerea în cauză a moştenitorilor. Cu recurs pe toată durata suspendării. Dată în 
şedinţa publică din 08.10. 2019. 
Document: Încheiere - Suspendare    08.10.2019 

 

 

3.Dosar nr.2793/30/2018 



Obiect: obligatia de a face, schimbarea categoriei de folosinta a pasunilor 

Parti: KARPINECZ EVA, OROSAN ANA MARIA, OROSAN MONICA, MICLE CRISTINA 
vs.orasul Curtici, 

Litigiu in curs de judecata, asupra obiectului cererii instanta de la Curtea de Apel Timisoara s-a 
pronuntat deja definitiv in sensul intredictiei schimbarii categoriei de folosinta a pasunilor in 
favoarea orasului Curtici, invocand-se prin urmare  execeptia autoritatii de lucru judecat. 

11.12.2019 

Ora estimata: 9:00 
Complet: R5 
Tip solutie: Respingere recurs 
Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii recursului. Respinge recursul declarat de 
recurentele – reclamante KARPINECZ EVA, OROSAN ANA MARIA, OROSAN 
MONICA, MICLE CRISTINA, împotriva Sentinţei civile nr. 655/09.05.2019, pronunţată de 
Tribunalul Timiş, în dosarul nr.2793/30/2018, în contradictoriu cu intimatul – pârât 
PRIMARUL ORAŞULUI CURTICI. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în 
şedinţa publică din 11.12.2019. 
Document: Hotarâre  1502/2019  11.12.2019 

09.05.2019 

Ora estimata: 9:00 
Complet: C12NCA 
Tip solutie: Respinge cererea 
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii şi excepţia autorităţii de lucru judecat. 
Respinge acţiunea. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată azi, 09.05.2019, 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Document: Hotarâre  655/2019  09.05.2019. 

 

 

4.Dosar nr.5266/55/2018, fond funciar 

Toth Irina Rozalia Reclamant 



COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA 
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 
TERENURILOR ARAD 

Pârât 

Godo Adalbert Ioan Reclamant 

COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI 
DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR 
CURTICI 

Pârât 

Godo Francisca Maria Intervenient 

Godo Eniko-Ana Intervenient 

Godo Eva-Maria Intervenient 

22.01.2019 solutie in Apel: Respinge apelul formulat de 
apelantii-reclamanţi Toth Irina Rozalia şi Godo Adalbert 
Ioan prin mandatar Uiegar Florentina Mariana în 
contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Comisia judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Arad şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Curtici precum şi 
intimaţii-intervenineţi Godo Francisca Maria, Godo Eniko 
Ana şi Godo Eva Maria împotriva sentinţei civile nr. 4384 
din data de 15.10.2018 pronunţată de Judecătoria Arad în 
dosarul nr. 5266/55/2018. Fără cheltuieli de judecată. 
Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din 22 ianuarie 
2019. 
Document: Hotarâre  33/2019  22.01.2019 

 

 

 

 

5.Dosar nr.123/2018/2019, fond funciar 

Ineoan Valeria Reclamant 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CURTICI, PRIN PRIMAR Pârât 

 



27.11.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: C9-sup 
Tip solutie: Admite in parte cererea 
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamanta Ineoan Valeria 
împotriva pârâtului Oraşul Curtici, prin primar şi, în consecinţă: Obligă pârâtul să emită 
decizia de soluţionare a cererilor formulate de autoarea reclamantei, Curt Maria, privind 
restituirea imobilelor evidenţiate în CF nr. 8440 şi 8440/a Curtici. Respinge cererea 
reclamantei privind daune cominatorii. Obligă pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli 
de judecată de 1000 lei. Cu apel, prin depunerea cererii la Tribunalul Arad, în termen de 
30 de zile de la comunicare. Pronunţată la data de 27.11.2019, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 
Document: Hotarâre  275/2019  27.11.2019 

 

Hotararea s-a comunicat in luna decembrie 2019, urmand sa se formuleze cererea de apel. 

 

 

 

II.Litigii Consiliul Local Legea nr.15/2003 

 

1.Dosar nr.1317/108/2018  

Obiect: anulare act emis de autorităţi publice locale HOT. 251/2017 

Parti: Titirig Florin reclamant vs.Consiliul Local al Orasului Curtici parat 

Solutie: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Titirig Florin Teodor 
în contradictoriu cu pârâţii Oraşul Curtici şi Consiliul Local Curtici pentru anulare hotărâre şi 
repunere în situaţia anterioară. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 30.10.2018.  

 
Tip solutie: Anulează cererea de recurs 
Solutia pe scurt: Anulează ca netimbrat, recursul declarat de recurentul – reclamant Titirig Florin 
Teodor, împotriva sentinţei civile nr. 839/30.10.2018, pronunţată de Tribunalul Arad, în dosar nr. 
1317/108/2018, în contradictoriu cu intimaţii – pârâţi Consiliul Local al Oraşului Curtici şi Oraşul 
Curtici. Fără cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 9 aprilie 
2019. 
Document: Hotarâre  454/2019  09.04.2019. 

 



2. Dosar nr.1716/108/2018 

Obiect: anulare act emis de autoritati, hotărârea nr.56/27.03.2018, emisă de Consiliul Local al 
Oraşului Curtici. 

Parti: Roman Ilie Ioan vs.Consiliul Local al orasului Curtici 

Solutie : Admite acţiunea în contencios administrativ, exercitată de reclamantul Roman Ilie Ioan, 
împotriva pârâtului Consiliul Local al Oraşului Curtici şi, în consecinţă: Anulează, în totalitate, 
Hotărârea nr.56/27.03.2018, emisă de Consiliul Local al Oraşului Curtici. Fără cheltuieli de 
judecată. 

 

3. Dosar nr.1640/108/2018 

Obiect:anulare act administrativ emis de Consiliul Local, Hot.nr.250/2017 

Parti: Ciurar Ioan Marian reclamant vs.Consiliul Local al Orasului Curtici. 

Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge cererea de chemare în judecată formulată 
de reclamantul Ciurar Ioan Marian în contradictoriu cu pârâţii Oraşul Curtici şi Consiliul Local 
Curtici pentru anulare hotărâre şi repunere în situaţia anterioară. Fără cheltuieli de judecată. Cu 
drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 30.10.2018.  
Document: Hotarâre  840/2018  30.10.2018, hotarare atacata cu recurs de catre Ciurar Ioan Marian 
in curs de solutionare la Curtea de Apel Timisoara. 

20.06.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: R2 
Tip solutie: Respinge cererea de recurs 
Solutia pe scurt: Respinge recursul formulat de recurentul – reclamant Ciurar Ioan Marian în 
contradictoriu cu intimaţii – pârâţi Consiliul Local al Oraşului Curtici şi Oraşul Curtici împotriva 
Sentinţei civile nr. 840/30.10.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 1640/108/1018, 
având ca obiect – anulare act emis de autorităţile publice locale. Respinge cererea recurentului-
reclamant de obligare a intimatelor-pârâte la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. 
Pronunţată în şedinţa publică din 20.06.2019. 
Document: Hotarâre  853/2019  20.06.2019 

 

4.Dosar nr. 1742/108/2018 

Obiect:anulare act administrativ emis de Consiliul Local, Hot.nr.38/2018 

Parti: Achimoiu Eduard reclamant vs. Consiliul Local al Orasului Curtici. 



 SOLUTIE :Admite acţiunea formulată de reclamantul Achimoiu Nicolae Eduard, în 
contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Oraşului Curtici şi cu pârâtul Oraşul Curtici şi în 
consecinţă: Dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Curtici nr.38/27.02.2018 
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului, precum şi a deciziei de soluţionare 
nr.9746/02.05.2018, emisă de către Oraşul Curtici, HOTARARE atacata cu recurs de catre orasul 
Curtici, in curs de judecata la Curtea de Apel Timisoara. 

Ora estimata: 09:00 
Complet: R4 
Tip solutie: Respingere recurs 
Solutia pe scurt: Respinge recursul declarat de recurentul – pârât Oraşul Curtici, prin primar, 
împotriva sentinţei civile nr. 814/19.10.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, în dosar nr. 
1742/108/2018, în contradictoriu cu intimatul – reclamant Achimoiu Nicolae Eduard şi intimatul 
- pârât Consiliul Local al Oraşului Curtici. 

 

5.Dosar nr.1552/108/2018 

Obiect:anulare act administrativ emis de Consiliul Local, Hot.nr 253/2018. 

Parti: Albu Adelina Monica reclamant vs. Consiliul Local al Orasului Curtici. 

SOLUTIE :Admite acţiunea formulată de reclamanta Albu Adelina Monica, în contradictoriu cu 
pârâţii Consiliul Local al Oraşului Curtici şi Oraşul Curtici, reprezentat prin primar, şi în 
consecinţă: Dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Curtici nr.253/28.12.2017, şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară. Fără cheltuieli de judecată. HOTARARE atacata cu recurs 
de catre orasul Curtici, in curs de judecata la Curtea de Apel Timisoara. 

13.02.2019 

Ora estimata: 9:00 
Complet: R5 
Tip solutie: Anulează cererea de recurs 
Solutia pe scurt: Anulează ca netimbrat recursul formulat de recurenta – pârât Consiliul Local 
al Oraşului Curtici şi Oraşul Curtici, reprezentat prin primar împotriva Sentinţei Civile nr. 
741/05 octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul ARAD în dosarul nr. 1552/108/2018, în 
contradictoriu cu intimata – reclamanta Albu Adelina Monica. Definitivă. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi, 13.02.2019.///// 
CONTESTAŢIE ÎN ANULARE - DOS. 310/59/2019///// 
Document: Hotarâre  190/2019  13.02.2019 

08.05.2019 



Ora estimata: 09:00 
Complet: R2 
Tip solutie: Respinge contestaţia in anulare 
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatorul Oraşul Curtici, 
prin primar, împotriva deciziei civile nr. 190/13.02.2019 pronunţată de Curtea de Apel 
Timişoara în dosarul nr. 1552/108/2018, în contradictoriu cu intimaţii Albu Adelina Monica 
şi Consiliul Local al Oraşului Curtici. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în 
şedinţa publică din 08.05.2019. 
Document: Hotarâre  571/2019  08.05.2019 

 

 

 

6.Dosar nr.2478/108/2018 

Obiect: anulare act administrativ HOT. 139/2018, DEC. 19325/2018 

Parti:Mot Iulian Sorin reclamant vs.Consiliul Local al orasului Curtici 

09.05.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: CA3-sup 
Tip solutie: Admite cererea 
Solutia pe scurt: Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul MOŢ 
IULIAN SORIN în contradictoriu cu pârâţii Oraşul Curtici şi Consiliul Local al oraşului 
Curtici şi, în consecinţă: Anulează Hotărârea Consiliului Local al oraşului Curtici nr. 
139/23.07.2018 emisă de pârâtul de ordinul II prin care s-a dispus retragerea dreptului de 
folosinţă a reclamantului asupra terenului atribuit conform HCL a oraşului Curtici nr. 
274/28.12.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită a parcelei cu nr. 234, înscrisă în CF nr. 
10495 Curtici, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală; Anulează Decizia de soluţionare nr. 19325/17.09.2018 
emisă de pârâtul de ordinul I privind respingerea plângerii prealabile formulată de reclamant; 
Dispune revenirea terenului la situaţia anterioară emiterii actului administrativ nelegal. Fără 
cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la data comunicare, care se depune la 
Tribunalul Arad. Pronunţată în şedinţa publică din 09.05.2019 
Document: Hotarâre  283/2019  09.05.2019. 

28.10.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: R1 



Tip solutie: Modifică sentinţa 
Solutia pe scurt: Admite recursul declarat de către pârâtul recurent Oraşul Curtici prin 
Primar împotriva sentinţei civile nr.283/09.05.2019 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar 
nr.2478/108/2018 în contradictoriu cu reclamantul intimat Moţ Iulian Sorin şi pârâtul intimat 
Consiliul Local al oraşului Curtici. Casează sentinţa recurată şi, în rejudecare, respinge 
acţiunea reclamantului. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea 
soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 28.10.2019. 
Document: Hotarâre  1285/2019  28.10.2019 

  

 

 

III.Litigii urbanism 

 

1.Dosar nr.2575/55/2018: Apel contestatie la executare, demolare imobile construite nelegal, 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Parti: Vasile Lacatus vs.Orasul Curtici, cauza nesolutionata. 

12.02.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: C3A-2019 sup 
Tip solutie: Respingere apel 
Solutia pe scurt: Respinge apelul formulat de apelantul-contestator Lăcătus Vasile în 
contradictoriu cu intimata Primăria orasului Curtici împotriva sentinţei civile nr. 2303 din data 
de 17.05.2018 pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 2575/55/2018. Fără cheltuieli de 
judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din 12 februarie 2019. 
Document: Hotarâre  78/2019  12.02.2019 

 

2.Dosar nr. 8848/55/2019: contestaţie la executare ds ex .nr 138/2017, demolare imobile 
construite nelegal, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Parti: Vasile Lacatus vs.Orasul Curtici. 

07.08.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: CS2-2019 
Tip solutie: Respinge cererea 
Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de contestatorul Lăcătuş 
Vasile în contradictoriu cu intimata Primăria Oraşului Curtici având ca obiect contestaţie la 
executare şi cerere de suspendare executare silită. Fără cheltuieli de judecată. Dispune 



comunicarea către BEJ Morcan Claudiu Florin a recipisei de consemnare 
nr.205495188/1/03.06.2019 emisă de CEC Bank privind cauţiunea consemnată în sumă de 1000 
lei (înregistrată la poziţia nr.33/2019 în Registrul de valori al instanţei), la rămânerea definitivă 
a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare , cale de atac ce se 
va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către 
grefa instanţei, azi 07.08.2019. 
Document: Hotarâre  3408/2019  07.08.2019 

31.10.2019 

Ora estimata: 09:00 
Complet: C1A-2019 
Tip solutie: Respingere apel 
Solutia pe scurt: Respinge apelul exercitat de apelantul Lăcătuş Vasile,în contradictoriu cu 
intimatul Oraşului Curtici, prin primar, împotriva sentinţei civile nr. 3408/07.08.2019 pronunţată 
de Judecătoria Arad în dosarul nr. 8848/55/2019. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. 
Pronunţată astăzi, 31.10.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei. 
Document: Hotarâre  862/2019  31.10.2019 

 

 

 

3.Dosar nr.14371/55/2018 

Obiect: obligatia de a face, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

Parti: Orasul Curtici reclamant vs.Nemet Ioan parat 

12.03.2019 

Ora estimata: 08:30 
Complet: C14-2019 
Tip solutie: Ia act de renunţare la judecată 
Solutia pe scurt: Ia act de renunţarea la judecarea cauzei privind cererea formulată de către 
reclamantul ORAŞUL CURTICI în contradictoriu cu pârâtul NEMET IOAN. Dispune 
închiderea dosarului. Cu drept de a formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. 
Cererea de recurs se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 
12.03.2019. 
Document: Hotarâre  1137/2019  12.03.2019 

Constructia a fost demolata de buna-voie de catre parat. 

 

 



V.Diverse materii: 

 

1.Dosar nr.6581/55/2015/a2 

ORAŞUL CURTICI REPREZENTAT PRIN PRIMAR Contestator 

Covaciu Traian jr. prin Covaciu Traian sr. Intimat 

Completare/lămurire dispozitiv Sentinta nr.3621/24.06.2015. 

Ora estimata: 08:30 
Complet: C24-2019 
Tip solutie: Respinge cererea 
Solutia pe scurt: RESPINGE cererea de lămurire a sentinţei civile 
nr. 3621/24 iunie 2015 pronunţată de Judecătoria Arad în dosar 
6581/55/2014, cerere formulată de Covaciu Traian în contradictoriu 
cu Oraş Curtici prin primar . Fără cheltuieli de judecată. Cu apel în 
10 de zile de la comunicare, prin depunerea cererii de apel la 
Judecătoria Arad. Pronunţată în şedinţa publică din 06.02.2019. 
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    06.02.2019 

 

 

 

4.Dosar nr.15188/55/2019, obiect “granituire”. 

 

Covaciu Florin Sorin Reclamant 

ORAŞUL CURTICI PRIN PRIMAR Pârât 

03.02.2020 

Ora estimata: 08:30 
Complet: C11-2020 
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     



02.12.2019 

Ora estimata: 08:30 
Complet: C11-2019 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: T: 03.02.2020 - Pentru efectuarea expertizei topografice care să 
comporte şi viza OCPI. 
Document: Încheiere de şedinţă    02.12.2019 

 

Raport de activitate – Mediu  

Responsabil: inspector DEMIAN Talida 

- Evidenta documentelor pentru Fondul de Mediu, privind cantitatile de deseuri. 
- Intocmirea declarației pentru Fondul de Mediu 
- Diverse sedinte la Agentia de Mediu Arad, conform invitatiilor primite. 
- Deplasare in teren, in data de 21.06.2018, impreuna cu Viceprimarul si Politia Locala a 

Orașului Curtici, în urma sesizării făcute de către Combinatul Agroindustrial cu privire la 
deseurile depozitate ilegal pe terenurile arabile și riscul major de defectare a utilajelor 
agricole. 

- Răspuns scris către Combinatul Agroindustrial și către Garda Națională de Mediu. 
- Deplasare în teren cu inspectorii de la Garda Națională de Mediu, ori de cate ori aceștia 

efectuează controale pe raza UAT Curtici ( estimative  1 control  pe luna in 2018 – la 
Groapa de Gunoi)  

- Monitorizarea Gropii de Gunoi. 
- Evidența rapoartelor încheiate de către inspectorii Gărzii Naționale de Mediu Arad, în 

urma fiecărui control pe raza UAT Curtici 
- Intocmirea diferitelor analize, la Groapa de gunoi, pentru a fi in legalitate.  
- Diferite raportari soicitate de catre Agentia Fondului de Mediu. 

 
 
 
Raportul de activitate al Achizițiilor Publice 3 
 

Prin prezentul RAPORT DE ACTIVITATE, dorim să evidențiem activitatea întreprinsă în domeniul 
achizițiilor publice pe parcursul anului 2019 la nivelul U.A.T. Oraș Curtici. În cele ce urmează vom enumera 
achizițiile publice care au fost inițiate și care au fost finalizate pe parcursul anului 2019, respectiv achizițiile publice 
care au fost inițiate pe parcursului anului 2019 și care în acest moment sunt în curs de desfășurare.  

Vom proceda la prezentarea achizițiilor publice în funcție de modalitatea de atribuire, la nivelul U.A.T. Oraș 
Curtici, existând două astfel de modalități de atribuire, respectiv, proceduri simplificate de atribuire și achiziții 
directe. 



 
Pe parcursul anului 2019 au fost inițiate următoarele PROCEDURI SIMPLIFICATE: 
 
1. Denumirea proiectului: Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, 

documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor și asistența 
tehnică din partea proiectantului) în vederea realizării obiectivului investițional „Asfaltare străzi în 
Orașul Curtici, județul Arad”; 
Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2); 
Valoarea contractului: 65.500,00 RON; 
Dată publicare procedură: 25.06.2019; 
Dată semnare contract: 12.08.2019; 
Operator economic câștigător: S.C. BAUPLANING S.R.L. 
 

2. Denumirea proiectului: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,,Construire 
garaj pentru autoutilitare de pompieri în orașul Curtici”; 
Cod CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2); 
Valoarea contractului: 697.850,20 RON; 
Dată publicare procedură: 11.07.2019; 
Dată semnare contract: 03.09.2019; 
Operator economic câștigător: S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. 
 

3. Denumirea proiectului: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,,Amenajare 
parc copii în orașul Curtici, jud. Arad”; 
Cod CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2); 
Valoarea contractului: 715.827,63 RON; 
Dată publicare procedură: 11.07.2019; 
Dată semnare contract: 03.09.2019; 
Operator economic câștigător: Acord asociere S.C. SPORT PLAY SYSTEMS S.R.L. – S.C. 
THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. 

4. Denumirea proiectului: Furnizare energie electrică; 
Cod CPV: 09310000-5 Electricitate; 
Valoarea contractului: 292.265,00  RON; 
Dată publicare procedură: 23.09.2019; 
Dată semnare contract: 18.11.2019; 
Operator economic câștigător: S.C. MONSSON TRADING S.R.L. 

 
5. Denumirea proiectului: Execuție lucrări pentru obiectivul ” DRUM OCOLITOR MACEA, 

CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE SUD – NORD, ORAȘUL CURTICI - EXTRAVILAN”; 
Cod CPV: 45233122-0 Lucrari de constructii de drumuri de centura (Rev.2); 
Valoarea estimată a contractului: 18.286.437,82  RON; 
Dată publicare procedură: 21.10.2019; 
Procedură aflată în desfășurare. 
 

6. Denumirea proiectului: Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic, a detaliilor de execuție și asistența 
din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul ”Amenajare parcare Piața 
Agroalimentară Str. Horia, în Orașul Curtici, Județul Arad”; 



Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2); 
Valoarea contractului: 11.380,00 RON; 
Dată publicare procedură: 23.10.2019; 
Dată semnare contract: 03.12.2019; 
Operator economic câștigător: S.C. BAUPLANING S.R.L. 
 

7. Denumirea proiectului: Furnizare gaze naturale; 
Cod CPV: 09123000-7 Gaze naturale (Rev.2); 
Valoarea contractului: 216.875,24  RON; 
Dată publicare procedură: 28.10.2019; 
Dată semnare contract: 13.12.2019; 
Operator economic câștigător: S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

 
8. Denumirea proiectului: Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea ”DRUM OCOLITOR 

MACEA, CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE SUD – NORD, ORAȘUL CURTICI – 
EXTRAVILAN”; 
Cod CPV: 71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2); 
Valoarea estimată a contractului: 172.398,18  RON; 
Dată publicare procedură: 18.11.2019; 
Procedură aflată în desfășurare. 
 

 
Pe parcursul anului 2019 au fost inițiate și finalizate un număr de 658 de ACHIZIȚII 

DIRECTE, acest număr însumând un număr de 463 de comenzi întocmite, și un număr de 195 
contracte de lucrări, prestări servicii și achiziție bunuri încheiate. 

 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND LICTAȚIILE EFECTUATE ÎN ANUL 2019 ÎN 
VEDEREA ÎNCHIRIERII SPAȚIILOR  

DIN PIAȚA AGROALIMENTARĂ CURTICI 
 

În vederea închirierii spațiilor din Piața Agroalimentară Curtici, în anul 2019 s-au organizat  
2 licitații publice, după cum urmează: 

1. În data de 15.03.2019, s-a organizat licitație publică de închiriere și s-au adjudecat în total 
un număr de 4 spații, din care: 
- 1 spațiu destinat birourilor – E36; 
- 3 spații comerciale NON-FOOD – P02, P3, P5. 

2. În data de 04.12.2019, s-a organizat licitație publică de închiriere și s-au adjudecat în total 
un număr de 3 spații: 
- 2 spații destinate birourilor – E06, E34. 
- 1 spațiu comercial FOOD – P15. 

 
 



RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DOSARELE DE MUNCĂ ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 
Pe parcursul anului 2019, a fost monitorizată activitatea de muncă în folosul comunității în 

14 dosare de muncă în folosul comunității transmise către noi de către Serviciul de Probațiuni 
Penale Arad. Dintre acestea, în 11 dosare de muncă în folosul comunității, persoanele obligate la 
efectuate unor activități în folosul comunității au efectuat toate orele stabilite de către instanța de 
judecată, aceste dosare fiind închise, iar în 3 dosare de muncă în folosul comunității se efectuează 
în continuare activitatea de monitorizare a persoanelor obligate la muncă. 

Pe parcursul anului 2019, a fost monitorizată activitatea de muncă în folosul comunității în 
4 dosare de muncă în folosul comunității transmise către noi de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului – Serviciul Management de Caz pentru Copiii aflați în 
Plasament la Familie și ONG. În toate aceste dosare de muncă în folosul comunității activitatea de 
monitorizare a persoanelor obligate la muncă se efectuează în continuare. 
 
 
 
 
Raport de activitate - Registrul agricol  
 
Responsabili:                                  

Consilier superior ing. Țigan Adriana  

Inspector ing. Martin Iulius Traian 

Consilier superior ing. Sperla Mariana  
Inspector Oniga Floarea  

 

 
 
 În temeiul art.8 alin.4 din Ordinul nr.734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, depunem spre informarea 
Consiliului local al orasului Curtici, stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol. 
  
      Atributiile biroului agricol în material aplicării prevederilor legale privind registrul agricol 
sunt urmatoarele: 
 
1. Înregistrarea în Registrul agricol, atât pe support de hârtie, cât şi în baza de date electronică, a 
persoanelor fizice şi juridice, proprietarii de terenuri şi/sau animale prin declaraţii anuale în baza 
cărora se eliberează: 
- eliberarea de adeverinte necesare pentru burse, spitalizare, instanţă, O.C.P.I, buletin, 
subvenţii,A.S.A, notariat, intabulare in CF,A.P.I.A.,somaj,ajutor social, impozit, etc. 
- intocmirea de rapoarte statistice, -  A.G.R.-uri D.A.D.R Arad privind suprafetele şi producţiile 
de teren 
2.Eliberarea de  atestate de producător si carnete de comercializare; 



3. Înregistrarea si evidenta contractelor de arendă 
4. Verificarea dosarelor si completarea dosarelor Legea 165/2013, verificarea planurilor parcelare. 
5. Înregistrarea în Registrul agricol pe suport de hartie si electronic  a tuturor modificărilor care 
apar prin donaţii, moşteniri, vânzări-cumpărări, etc. 
6.  Inregistrarea in Registrul pentru vanzarea terenurilor pe suport de hartie si electronic a dosarelor 
depuse pentru  afisare vanzari de terenuri si eliberarea Adeverintei de libera vanzare 
7. Activitatea desfasurata pentru “Programul National de Cadastru si Carte Funciara –Lucrari de 
inregistrare sistematica – finantare 2”. 
8. Alte activitati de verificare in teren, informari ale cetatenilor privind legislatie specifica, etc. 
         
       În anul 2019 până la data de 31.12.2019 au fost prelucrate de către personalul Biroului agricol 
următoarele documente: 
 
- completarea registrului agricol pe suport de hartie pentru anul 2019 cu datele din anii anteriori; 
- intocmirea registrului agricol electronic prin implementarea in acesta a unui numar de 4636 
gospodarii. 
- înregistrarea în registrul agricol a persoanelor fizice şi juridice, proprietarii de teren şi animale 
prin declaratii anuale: 
 
- tipul I  - 3587 pozitii 
- tipul II-   978   pozitii 
- tipul III -  48   pozitii 
- tipul IV -   23  pozitii 
 
-  in conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să 
declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol, prezentandu-se pentru declaratii 135 
cetateni. 
 
- eliberarea de adeverinte care certifică detinerea în proprietate a unor suprafete de teren conform 
datelor declarate în Registrul agricol pentru persoanele fizice si juridice necesare pentru obtinerea 
de subventii - APIA-150, obtinerea fondurilor europene  PROIECTE – 5 pentru cultura de 
tomate , 1 proiect pentru cultura de usturoi  si participarea producatorilor agricoli la CURSURI 
DE PERFECTIONARE -15 producatori. 
 
- eliberarea de adeverinte necesare pentru ajutor social, spitalizare, obţinertea pensiilor pentru 
handicap, burse şcolare  un număr de  69 adeverinte . 
 
- eliberarea de adeverinte necesare pentru RETIM Arad , cartea de identitate, notar, intabulare in 
CF, detinerea unei locuinte pentru Enel Arad ,Regia de apa Arad , etc.  un număr de 886  
adeverinte . 
 
- eliberarea de adeverinte doveditoare a aplicarii legilor fondului funciar  un numar de 22 
adeverinte 
 



- verificarea, înregistrarea manual si electronic , vizarea declaratiilor în vederea stabilirii 
impozitului pe teren pentru persoanele fizice si juridice conform Legii nr 571/2003 cu modificările 
si completările ulterioare, declaratii fiscale un număr de  325 declaratii  , din care : 
 
               -contracte de intretinere ……..19 
              - certificate de mostenitor …….89 
              - contracte de vanzare-cumparare, contracte de dare in plata . …… 98  
              - contract dezmembrare si partaj ……..13 
              - contracte de donatie ……………..23 
               - alte documente doveditoare ale proprietatii……54 , evidenta acestor documente se 
tine pe tipuri de documente si pe lunile calendaristice in care  
s-au facut actualizarile in Registrul agricol –manual si electronic. 
Se poate mentiona ca evidenta terenurilor agricole, inregistrate manual si electronic,  s-a facut prin 
defalcarea acestora  pe Titluri de proprietate, tarlale si parcele ceea ce a implicat un volum de 
munca suplimentar fata de anii precedenti, informatiile din Registrul agricol manual si electronic 
fiind mult mai complete . 
 
- inregistrarea  in Registrul pentru vanzarea terenurilor pe suport de hartie si electronic al unui  
numar de 40 dosare depuse pentru  afisare vanzari de terenuri si s-au eliberat un numar de 30 ” 
Adeverinte de libera vanzare” pentru acestea ;10 dosare sunt nefinalizate , fiind in perioada de 
afisare pentru solutionare. 
 
   La nivelul UAT Curtici sunt inregistrati un numar de 18 persoane juridice si societati care 
folosesc teren agricol in arenda. 
    In anul 2019 s-au inregistrat un numar de 31 contracte de arenda si protocoale de schimb de 
teren agricol intre arendasi . 
 
 
- eliberarea atestatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale si animale 
pe piata libera, prin completarea proceselor verbale constatatoare în urma verificării pe teren a 
existentei produselor agricole pentru un număr de 150 atestate . 
 
 
 
- eliberarea carnetelor de comercializare pentru valorificarea produselor vegetale si animale pe 
piata libera pentru  un număr de 174 carnete  
 
 
- activitatea Comisiei de fond funciar -Curtici , coordonata de d-nul secretar general Nagy Ioan s-
a concretizat in anul 2019 dupa cum urmeaza : 
 
 

Nr.crt Hotarare Comisie 
Fond Funciar 

Continutul Hotararii Destinatar 

1 1/08.05.2019 Hotarare constatarea nulitatii absolute partiala 
pentru   

Podgorean 
Vasile 



Titlul Proprietate 9155/1994 –Podgorean Vasile 
2 2/08.05.2019 Hotarare privind punerea in posesie in  

Tarla 130 Parcela 554/34 –  
Podgorean Vasile 

Podgorean 
Vasile 

3 3/08.05.2019 Hotarare constatarea nulitatii absolute partiala 
pentru  
Titlul Proprietate 8498/2008- 
Pal Livia , Ciupuliga Emil 

Pal Livia 
Ciupuliga 
Emil 

4 4/08.05.2019 Hotarare rectificare  
Titlul proprietate 8493/2008 – radiere suprafata 
teren intravilan 

Pal Livia 
Ciupuliga 
Emil 

5 5/10.10.2019 Hotarare aprobare Plan parcelar  
Tarlaua 134-Curtici  

O.C.P.I.Arad 

 
 
     
   Activitatea pentru “Programul National de Cadastru si Carte Funciara –Lucrari de 
inregistrare sistematica – finantare 2”   ,inceputa in anul 2018,  s-a concretizat in anul 2019 , 
prin  etapa de contestatii cand s-au verificat ciornele CF-urilor pentru  499 de persoane si s-au 
primit un numar de 204 cereri de rectificare a acestora in baza documentelor  doveditoare ale 
proprietatii spre a fi  inscrise in Cartea funciara a fiecarui imobil cuprins in program. 
 
Etapa finala a “Programul National de Cadastru si Carte Funciara –Lucrari de inregistrare 
sistematica – finantare 2” s-a finalizat prin obtinerea  celor 2659 de file de Carti Funciare pentru 
imobilele cuprinse in sectoarele cadastrale 3,4,5,6,7,11,13,14,15,16, care se vor  elibera  
proprietarilor de teren si care au fost inregistrate  in Registrul agricol electronic. 
 
      Din luna decembrie 2019 s-a inceput activitatea de documentare pentru “Programul National 
de Cadastru si Carte Funciara –Lucrari de inregistrare sistematica – finantare 3 ”  , prin 
colectarea de la cetateni a actelor doveditoare ale proprietatii si a actelor de stare civila pentru 
imobilele situate in sectoarele cadastrale 8,9,10,12,31 pentru inscrierea acestora in Cartea funciara. 
S-au intocmit un numar de     195 cereri pentru intabulare, activitatea fiind continuata in anul 2020. 
 
- rezolvarea problemelor de suprapunere de suprafete prin deplasarea efectivă în teren pentru 
diferite măsurări. 
 
- identificarea pe harta a terenurilor conform titlurilor de proprietate 
 
- rezolvarea corespondentei pentru biroul agricol 
 
- relatii cu publicul privind diverse domenii de activitate ale institutiei, afisarea de material 
publicitar pentru informarea cetatenilor cand a fost cazul. 
 
- diverse. 
 
 



Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială  

 Director executiv – Crina Schmidt 

 

Activităţile Direcției de Asistenţă Socială sunt complementare demersurilor şi eforturilor 
persoanei care apelează la serviciile oferite, precum şi serviciilor oferite de alţi furnizori, 
corespunzător nevoilor individuale şi contextului său socio-familial. 

    Obiectivele şi orientarea strategică a Direcției de Asistenţă Socială, pentru următoarea 
perioadă   vizează următoarele arii de interes: 

ü Devoltarea comunitară; 
ü Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii şi prestaţii publice; 
ü Reducerea vulnerabilităţii persoanelor marginalizate social; 
ü Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor; 
ü Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu handicap; 
ü Reducerea gradului de vulnerabilitate a persoanelor vârstnice 
ü Promovarea valorilor familiale, prevenirea şi combaterea violenţei în familie.  
ü Administrare şi management. 

Direcția de Asistenţă Socială Curtici este serviciul public de interes local, care funcţionează 
sub autoritatea Consiliului local al oraşului Curtici, și  prin Certificatul   seria AF, nr. 004015, 
Direcția de Asistenţă Socială Curtici este acreditată ca furnizor de servicii sociale pe perioadă 
nedeterminată. 

  Obiectivul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi 
specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce 
pot genera marginalizarea sau excluderea socială. 

În exercitarea atributiilor prevazute de lege Direcția Asistenţă Socială Curtici, în anul 2019, 
enumerăm mai jos o parte a activităților specifice arealului deservit: 

 

 

INDICATORI 

 

TOTA
L 

ANCHETE SOCIALE 470 

RAPOATE DE VIZITĂ 828 

RAPOARTE REEVALUARE MANAGEMENT CAZ  MINORI 444 

DISPOZITII 216 



RAPOARTE DE ACTIVITATE P.CU HANDICAP 31 

AVIZ INDEMNIZATIE/AS.P, 37 

CARD PARCARE +ROVIGNETA 26 

PROCESE VERBALE  63 

CERERE/DECLARATIE(beneficii sociale) 202 

ALOCAȚII DE STAT 127 

INDEMNIZAȚII DE CREȘTERE A COPILULUI 72 

DOSARE BENEFICIARI  PRELUATE ȘI PREDATE LA ALTE INSTITUTII, ÎN 
VEDEREA ACCESĂRII DIFERITELOR DREPTURI ȘI FACILITĂȚI 

451 

CONVENȚII COLABORARE / PARTENERIATE INCHEIATE /2019 7 

SITUATII 512 

SOLICITARI 1209 

        

Ţinând cont de cele anterior menţionate, principalele servicii sociale şi prestaţii adresate 
populației orașului Curtici, se pot grupa astfel, pe grupe de beneficiari, pentru anul 2019: 

Nr.crt. GRUP ŢINTĂ 2019 

1 PERSOANE BENEFICIARE DE SERVICII / PRESTAȚII 
DAS 

1765 

2 FAMILII  1348 

3 PERSOANE CU HANDICAP 260 

4 PERSOANE VÂRSTNICE 3 

5 PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST 0 

6 REFUGIAŢI 0 

7 POPULAŢIA DE ETNIE ROMĂ 601 

8 BENEFICIARI CENTRU DE ZI 28 

9 BENEFICIARI CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 898 

10 BENEFICIARI AI SERVICIILOR ASISTENTULUI 
MEDICAL COMUNITAR 

33 

11  COPII  CAZURI MONITORIZATE / INSTRUMENTATE  211 



12 BENEFICIARI  SERVICII AUTORITATE TUTELARA 40 

13 BENEFICIARI VENIT MINIM GARANTAT 19  

14 BENEFICIARI ALOCAȚIE DE SUSTINEREA FAMILIEI 95 

15 BENEFICIARI VMG+ASF 7 

  

În anul 2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost continúate 
demersurile iniţiate în 2018, necesare implementării standardelor de management fiind elaborată 
documentaţia aferentă. Astfel s-au elaborat un număr de 11 proceduri operaționale pentru serviciile 
de specialitate ( cabinete medicale școlare și centru de zi), și au fost revizuite celelalte proceduri 
operaționale existente la  nivelul direcției.  

De asemeni  beneficiarii serviciului nostru au fost înştiiţaţi despre modificările legislative 
şi serviciile acordate atît prin site-ul serviciului, avizier, cât şi prin intermediul publicaţiilor 
locale. Cabinetele medicale școlare au făcut obiectul unui audit, care a vizat activitatea acestora 
în ansamblu, evaluarea având rezultate favorabile, și promovând activitatea noastră ca un 
exemplu de bună practică în domeniul deservit. 

Importantă pentru diversificarea, în perspectivă a serviciilor sociale la nivelul comunității, 
a fost continuarea demersurilor necesare înființării unei creșe, a unui centru de zi pentru vârstnici 
și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, și nu în ultimul rând adaptarea 
serviciilor centrului de zi la noile standarde minime de calitate, descrise în Ordinul nr. 27/2019. 

În anul 2019, personalul serviciului nostru, prin particularizarea şi diversificarea 
instrumentelor de asistenţă socială, în raport cazuistica avută în lucru, precum şi prin perceperea 
realistă a nevoilor beneficiarilor, a realizat creşterea gradului de autonomie socială a locuitorilor 
oraşului Curtici, încadrabili în  serviciile şi prestaţiile sociale primare şi specializate oferite, și 
creșterea calității serviciilor oferite.  

  

 

 

 

Raportul de activitate privind Compartimentul de Audit Public Intern 

Auditor public intern: Telecan Dorina Mariana, Cocoș ancuța Florina 

 

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public 
intern la nivelul PRIMĂRIE ORAȘULUI CURTICI cu sediul în Curtici, Str. Primăriei Nr.47, 
Județul Arad. 



Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată atât la nivelul 
structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici cât și la nivelul structurilor 
de audit public intern din cadrul entităților subordonate sau aflate sub autoritatea acesteia. 

Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici, este 
subordonat direct Primarului, conform organigramei aprobate prin HCL nr.208 din 28.10.2019. 

Prin atribuțiile pe care le are, structura de audit intern exercită o activitate distinctă și 
independentă de activitățile desfășurate în cadrul primăriei și nu este implicată în niciuna din 
activitățile pe care le auditează sau în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern al 
entității și elaborarea procedurilor  specifice de control intern, cu excepția celor de audit intern. 

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern în anul 2019 s-a desfășurat în baza Legii 
nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, a 
prevederilor Cartei auditului intern și a normelor proprii de audit intern - actualizate în 
conformitate cu  Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 11 decembrie 2013 . 

Normele proprii privind desfășurarea activității de audit intern la nivelul PRIMĂRIE 
ORAȘULUI CURTICI sunt aprobate de ordonatorul principal de credite - Primar  și avizate de  
Serviciul Audit Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara 
. 

Totodată Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Curtici își 
exercită atribuțiile privind efectuarea misiunilor de audit cu respectarea normelor de conduită 
etică, prevăzute de Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobată prin Legea 
nr.7/2004. 

La data de 31 decembrie 2019, structura de audit public intern avea alocate un număr de 2 
posturi cu normă întreagă – funcții publice de execuție, ocupate ambele, fiind respectate astfel 
prevederile art. 2 (f) din cadrul Legii nr. 672/2002, republicată. 

Astfel la nivelul Primăriei Orașului Curtici este asigurată funcția de supervizare prin 
ocuparea postului vacant, astfel încât să poată fi asigurată funcționalitatea activității de audit 
intern conform Legii nr.672/2002, coroborat cu Hotărârea nr.1086/2013, privind exercitarea 
activității de audit public intern. Răspunderea pentru organizarea structurii de audit public intern 
revine conducătorului instituție publice, în conformitate cu prevederile art.11(a) din Legea 
nr.672/2002, republicată.  

Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă acces la 
resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop. 

Pentru anul 2019, Compartimentul Audit Intern a elaborat Planul de audit anual cât și cel 
strategic pe o perioadă de trei ani .Planul anual a fost însoțit de referatul de justificare și a fost 
respectată data de întocmire a acestuia prevăzută în cadrul procedural.  

La nivelul Primăriei Orașului Curtici  există un număr de 5  entități subordonate. Auditul 
intern este asigurat de către Primăria Orașului Curtici pentru următoarele entități subordonate: 



- Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă,, Curtici 

- Școala Gimnazială Nr.2 Curtici 

- Grădinița PP ,,Grădinița Veseliei,, Curtici 

- Clubul Sportiv Frontiera 

- Regio Integral SRL 

În anul 2019, conform Planului anual nr.9697/05.04.2019, au fost planificate 5 misiuni de 
asigurare, respectiv: 

Ø Evaluarea activității de asistență medicală preventivă desfășurată în unitățile de 
învățământ  
Ø Asigurarea măsurilor pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a 
reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale 
Ø Evaluarea activității privind concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul 

public al Orașului Curtici 
Ø Organizarea și evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial 
Ø Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019 

 

Gradul de realizarea a  planului de audit public intern la nivelul Primăriei Orașului Curtici a 
fost de 100%. 

 La nivelul Primăriei Orașului Curtici,  gradul de participare la pregătire profesională este de 
100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 15, fiind 
realizate astfel: 

- 5 zile prin cursuri de pregătire; 

- 10 zile prin studiu individual; 
Nu au fost întâmpinate probleme în cursul anului de raportare cu privire la realizarea numărului 

minim de zile de pregătire prevăzute de cadrul de reglementare. 

 

In vederea elaborării Planului de audit intern s-a impus realizarea unor analize de risc, 
documentarea asupra obiectivelor entității, sfera auditului intern, obiectivele auditului intern, 
criteriile de analiză a riscurilor, metodologia utilizată și resursele de audit intern. 

Scopul evaluării riscurilor, în faza de planificare a auditului, este de a identifica compartimentele 
importante ale activității care ar trebui să fie examinate ca posibile obiective ale misiunii. 

Conform prevederilor art.13 din Legea nr.67/2002 privind auditul public intern, se are în vedere 
faptul că: Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate 
publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea 
fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.  

 



Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern 
auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul 
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din finanţare externă; 
b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 
bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, 
precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 

Din interpretarea cumulată a articolelor de lege menționate mai sus, rezultă faptul că sfera 
audiabilă trebuie acoperită integral într-un interval de trei ani, în funcție de riscurile asociate 
activităților. Astfel, structura de audit public intern trebuie organizată astfel încât să dispună de 
resursele necesare în vederea auditării, într-un interval de trei ani, pe bază de analiză de risc, a 
tuturor activităților derulate de entitatea publică. 

La nivelul Primăriei Orașului Curtici în anul 2019 au fost realizate un număr de 5 misiuni de 
asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 
domenii, s-a constatat că în cadrul a: 

- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar cu tema: 
-activitatea de colectare și executare silită 
-activitatea impozitelor și taxelor locale 

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019 nu au fost constatate  
iregularități majore.  

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la 
recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii 
anteriori, și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare. 

În acest context, în cursul anului 2019 au fost urmărite un număr de 40 recomandări, cu 
următoarele rezultate: 

- 40 recomandări implementate, din care: 

• 34 recomandări implementate în termenul stabilit; 

• 0  recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 6  recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 



• 6  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

• 0  recomandări cu termenul de implementare depășit; 

Din experiența dobândită, s-a ajuns la concluzia ca ordonatorul principal de credite din 
cadrul Primăriei Orașului Curtici, înțelege rolul auditului intern. Considerăm ca acest lucru se 
datorează pe de o parte atât observării progreselor înregistrate de către entitățile auditate, cat si 
perceperii concluziilor, constatărilor și recomandărilor pe caza dispozitivelor de control intern. 

 

 

 

Raportul de activitate al Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect și 
Relații Publice – Șef Serviciu – Darius Megieșan 
 
1.STRUCTURA :  
Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice funcţionează în subordinea 
secretarului UAT – oraș Curtici  
 
2.COMPONENŢA SERVICIULUI:  
Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice are în componenţă 7 posturi 
de execuţie şi este condus dl Megieşan Darius – Mircea  – şef serviciu.  
 
3.OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE, MANAGEMENT 
DE PROIECT ŞI RELAŢII PUBLICE:  
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane, 
Management de Proiect şi Relaţii Publice constă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a 
funcţiilor publice. 
 
4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019:  

 
4.1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi 

Relaţii Publice au fost puse în aplicare următoarele acte legislative:  
- Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici;  
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, rep.;   
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;  
- H.G. nr.611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată cu modificările 
şi completările ulterioare; 



- Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, 
actualizată cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.91 din 6 decembrie 2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 
- H.G. nr.937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat 
în plată;  
- Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,; 

În anul 2019 s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
¬ au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de 
impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 2019.  
¬ elaborarea planului de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici;  
¬ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea 
desfăşurată în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, respectiv programarea concediilor de odihnă 
aferente anului 2018, pentru toţi angajaţii instituţiei.  
¬ modificarea planului de perfecţionare profesională;  
¬ actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care 
presupune introducerea şi/sau completarea dosarelor profesionale atât pentru funcţionarii publici 
cît şi personalului contractual din cadrul Primăriei oraşului Curtici şi pentru serviciile publice fără 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local,  
¬ actualizarea permanentă a sistemului de pontaj electronic.  
 

În luna ianuarie 2019 a fost elobată HCL nr. 16/29.01.2019 privind aprobarea salariilor de 
bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „ 
administratie” din aparatul de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al instituţiilor şi 
serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici, în conformitate cu 
prevederile art.11 alin.(3) și art.38 alin.(3) lit.a), respective lit.e) din Legea nr.153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 
S-a procedat astfel la stabilirea salariilor conform legii, fiind emise un număr de 86 

dispoziții individuale. 
 

Pe tot parcursul anului au fost organizate concursuri de ocupare a funcţiilor vacante. La 
toate aceste concursuri Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice a 
asigurat:  
- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere;  
- organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs;  
- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;  
- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  
- demersurile de încadrare şi integrarea în aparatul de specialitate al primarului pentru noii angajaţi.  

 
 
Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru 
urmărirea carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi 



evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a 
funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual din cadrul instituţiei noastre.  

 
La nivelul  Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice au fost 

întocmite şi susţinute documentaţiile de specialitate în vederea promovării unui număr de 4 
Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate în 
subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici.  

 
Au fost iniţiate un număr de 72 dispoziţii, având ca obiect:  

¬ numirea în funcţii publice;  
¬ încetare raporturilor de serviciu/ muncă;  
¬ modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;  
¬ suspendarea raporturilor de serviciu / muncă;  
¬ exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante;  
¬ încetarea suspendării si reluare activităţii;  
¬ constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;  
¬ promovarea în clasă, grad profesional sau, după caz, treaptă profesională;  
 

4.2 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE PROIECT  
 

Au existat 3 (trei) proiecte aflate în implementare pentru care UAT oraș Curtici are 
calitatea de beneficiar, respectiv  

• proiectul ComSport – împreună pentru crearea unor grupuri sociale active, eMS cod 
ROHU-315, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-
Ungaria pentru perioada 2014-2020, Axa prioritară  – Ip 11/b2 Promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituții și cetățeni, cu valoare totală de 40.000 eur;  

• proiectul Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-
Hungarian border area”/”Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de 
frontieră româno-maghiară”, eMS cod ROHU-444, finanțat prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria pentru perioada 2014-2020, cu valoare 
totală de 4,161,304.00 eur; 

• proiectul “ WIFI4EU Promovarea Conectivității la Internet în comunitățile locale, cu 
valoare totală de 15.000 eur;  
 
1 (unu) proiecte, respectiv ”Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin 

investiții în înființarea unei creșe și a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum și prin 
modernizarea unei străzi urbane”, cod SMIS 124120, cu o valoare totală de 10.020.126,47 lei , se 
află pe lista de rezervă a acestei Priorități de investiție 13.1. 

Urmare a aprobării de către Guvern a supracontractării tuturor proiectelor aflate în rezervă 
în cadrul POR , inclusiv Axa prioritară 13, în cursul anului 2020 acest proiect va intra în faza de 
evaluare tehnică și financiară.  

 
4.3. COMPARTIMENTUL SALARIZARE 
 
Au fost întocmite şi centralizate:  



¬ declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi asigurări sociale;  
¬ statele de plată lunare, situaţii recapitulative;  
¬ situaţii statistice:  
 

Ø S1 - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale,  
Ø S3- privind costul forţei de muncă în anul 2019,  
Ø LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit 

către Institutul Naţional de Statistică 
 
¬ Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de 
salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii 
publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual.  
¬  Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice a asigurat şi legătura 
permanentă cu unitatea bancară cu care instituţia noastră are încheiată convenţie de plată a 
salariilor pe card.  
¬ Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice, evidenţa şi transmiterea 
acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  
¬ Au fost înregistrate/ completate/ eliberate:  

• foi colective de prezenţă;  
• rapoarte de activitate;  
• cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, adeverinţe privind 

vechimea în muncă;  
• concedii medicale.  
• exercitări recuperări, rechemări, de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi  
• funcţii de conducere cu caracter temporar,  
• suspendări din funcţia publică,  
• modificări ale raporturilor de serviciu,  
• concedii fără salariu;  

 
¬S-au întocmit formele de angajare prevăzute de lege;  
¬S-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege, în urma încetării raporturilor de muncă/ 
serviciu;  
¬La nivelul Serviciului Resurse Umane, Management de Proiect şi Relaţii Publice, a fost 
coordonată şi monitorizată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, prin 
cursurile de formare şi perfecţionare profesională, astfel că 24 dintre angajaţii instituţiei au urmat 
programe de formare şi perfecţionare profesională.  
¬În cursul anului 2019 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare.  
¬La sfârşitul anului 2019 au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2018.  
 

4.4 COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE 

În luna mai 2019, având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse 
prin Legea nr.176/02.09.2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea  



şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru 
declaraţia de interese, s-a procedat la actualizarea, publicarea pe site-ul instituţiei şi transmiterea 
în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale de Integritate a declaraţiilor de avere şi de interese ale 
funcionarilor publici. 

 
Alte activități desfășurate: 

• Nr. de documente înregistrate în registrul general intrare – iesire – 33186 pozitii 
• Nr. documente repartizate spre rezolvare către compartimente -12800 
• Nr. petitii – 210 
• Nr. cereri inregistrate in conformitate cu legea 544/2001 – 22, din care 1 externalizată, 21 

rezolvate in termen de 10 zile conform legii 
• Nr. de declaratii de avere si interese înregistrate, postate pe site-ul primăriei  si transmite 

către ANI Bucuresti – 74 
• Corespondență simplă cu cetățenii si  diverse instituții -  11680 
• Corespondență cu confirmare de primire cu cetățenii si diverse institutii -16700 
• Nr. audiențe înregistrate – 150 
• Nr. dispozitii înregistrate în registrul de dispozitii si repartizate pe compartimente – 538 
• Nr. hotarari înregistrate in registrul de hotărâri si repartizate pe compartimente sau alte 

institutii -264 
• În conformitate  cu Legea 52/3003 au fost transmise persoanelor fizice care au depus cerere 

pentru diferite informatii – 4 
• Nr. de proiecte transmise  in conformitate cu legea 53/2003  institutiilor – 3 
• Nr. sedințelor afisate pe site-ul primăriei – 16 

 
 

 

 

Raportul de activitate al compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului                   

Vlaj Corina, Urs Liliana                                                                                                    

 

Activitatea Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului are ca scop principal 
urmărirea dezvoltării urbane și amenajarea spațiilor publice ale orașului.  

Executarea lucrărilor este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare.  

Compartimentul asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi 
autorizaţiilor pentru desfiinţarea construcţiilor pe baza documentaţiilor tehnice prevăzute de lege, 
si a Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor.  

1.Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile locale, în conformitate 
cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, avizate și aprobate 



potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic 
al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care 
urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzand 
avizele și acordurile necesare în vederea autorizării.  

Având în vedere solicitarile depuse s-au emis un numar de: 

 227 Certificate de urbanism 

2.Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza 
căruia se asigură aplicarea măsurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, 
executarea și funcționarea construcțiilor. 

 Autorizația de construire este răspunsul la aspectele juridice, economice și mai ales tehnice 
(urbanistice) menționate în Certificatul de urbanism, actul prin care administrația publică 
schitează condițiile de folosire ale terenului.  

În urma depunerii documentațiilor tehnice și avizelor impuse prin Certificatul de urbanism, s-au 
emis un numar de: 

 181 Autorizații de construire/desființare.  

        In cadrul biroului urbanism si amenajarea teritoriului al primariei Curtici,s-au mai 
desfasurat si urmatoarele activitatii: 

3.redactarea documentatiei,pentru atribuirea prin Ordin de prefect a suprafetelor de teren 
solicitate; 

4.redactarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,in conformitate cu 
Legea 50/1991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

5.raspunsuri si explicatii la solicitarile cetanenilor orasului Curtici,privind obtinerea si eliberarea 
certificatelor de urbanism,a autorizatilor de constuire/desfintare; 

6.verificarea si eliberarea Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor,persoanelor 
fizice sau juridice de pe raza localitatii; 

7.raspunsuri la adrese,reclamatii,solicitari venite prin registratura  primariei orasului Curtici de la 
cetateni. 

                                                                                      

 
 

 

 



Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor -  Coordonator – Mihaela Cioban     

                                                                                                                                                              

 În cursul anului  2019, activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată la  S.P.C.L.E.P.Curtici a 
acoperit ca volum de muncă principalii indicatori după cum urmează: 

       S-au preluat si verificat cererilor  cetăţenilor care solicită schimbarea actelor de identitate, 
urmărind să fie anexate toate documentele prevăzute de actele normative în vigoare, confruntarea 
copiilor cu originalul şi certificarea pentru conformitate, semnarea cererii de către solicitant şi 
după caz, de reprezentantul legal şi/sau de  găzduitor etc. Preluarea de imagini pentru cetăţenii 
care solicită eliberarea actelor de identitate și/sau, după caz, înscrierea în actul de identitate a 
mențiunii privind stabilirea reședinței. 

         S-au  pus în legalitate un număr de  persoane 2154 , dintre care 1000 cu buletine de 
identitate expirate, 162 pierdute,  8 deteriorate , 537 la schimbare de domiciliu , 4 furt , 
schimbarea domiciliului din străinatate in România 19 persoane, la împlinirea varstei de 14 ani – 
219  persoane şi 7 persoane  majore, preschimbare BI 12  persoane și schimbare nume 165 
persoane, 174 persoane în urma stabilirii reședinței, 23 procură specială și 76 alte cazuri. 

        S-au întocmit un număr de 153 cărţi de identitate provizorii ca urmare a pierderii  actelor de 
identitate, a lipsei actelor de stare civilă, a lipsei actelor doveditoare a spaţiului de locuit si pentru 
cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania. 

       În ceea ce priveşte activitatea pe linie informatică , pe lângă cele 2154 de cereri de cărţi de 
identitate şi 124 cereri pentru stabilirea reşedinţei primite la ghişeu, pentru care s-au făcut 
actualizările pe RNEP, s-au actualizat 226 comunicări de naştere şi comunicări de modificare , s-
au operat 183 menţiuni de deces, s-au efectuat 140 menţiuni privind căsătoria sau divorţul . 

S-au genarat și trimis  700 de invitații ,efectuarea activităților prevăzute de Planul de măsuri 
D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-95835/2010 și de Dispoziția D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 
3409220-23/2014 în ceea ce privește persoanele care în trimestrul anterior/anii anteriori au 
împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate și 
nu au solicitat punerea în legalitate (editarea invitaţiilor, efectuarea verificărilor și a menţiunilor 
în R.N.E.P.) și s-au trimis către posturile de poliție a orș. Curtici, com. Macea, Com. Dorobanți 
și com. Iratoșu. 

S-au efectuat activități cu camera mobilă din dotare la Posturile de poliție a com. Macea și com. 
Iratoșu , cât și la unitățile sanitare din com. Dorobanți.                                     

         Furnizarea datelor din R.N.E.P., în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 
679/2016 în condiţiile legii, la solicitarea persoanelor fizice și juridice .                                                  

Prelucrarea unui număr de 92 radiograme și însușirea temeinică a radiogramelor, instrucțiunilor, 
metodologiilor D.E.P.A.B.D. Monitorizarea lucrărilor transmise prin FTP, listarea, înregistrarea, 

te 



prezentarea şefului serviciului pentru înscrierea rezoluţiei şi repartizarea pe funcţionari a 
lucrărilor. 

Întocmirea situațiilor lunare/trimestriale/anuale pe linie de evidență a persoanelor și transmiterea 
acestora la D.J.E.P. Arad. 

Participarea la convocările trimestriale pe linie de evidență a persoanelor organizate de D.J.E.P. 
Arad. 

Preluarea cărților de identitate produse de la B.J.A.B.D.E.P. pe baza fișelor de însoțire a loturilor. 

Înmânarea actelor de identitate solicitanților și completarea registrului cereri cu data înmânării. 

Întocmirea proceselor-verbale lunare/trimestriale/anuale de distrugere şi distrugerea prin ardere a 
actelor de identitate retrase cu ocazia eliberării altor acte de identitate/la deces/cărți de identitate 
provizorii. 

Verificarea şi remedierea erorilor rezultate în urma testelor de coerenţă în baza de date sau ori de 
câte ori este necesar. Distribuirea lucrărilor către salariaţii cărora le-au fost repartizate şi 
expedierea lucrărilor/răspunsurilor  către  destinatari, prin poşta militară / civilă / pe condica de 
predare-primire. 

Raport de activitate - Stare civilă 

 Ofiţer de stare civilă- Marian Iuliana 

 

 In cursul anului 2019,au fost inregistrate un număr de 206  acte de stare civilă după cum urmează: 

Acte de naştere 78 ,reprezentând 77 transcrieri si 1 înregistrare tardivă 

Acte de căsătorie 56,reprezentând 55 căsătorii şi 1 transcrieri 

Acte de deces 72,reprezentând 70 decese şi 2 transcrieri,toate actele au fost întocmite în baza 
certificatelor medicale constatatoare de deces. 

     Actele transcrise au fost înregistrate cu avizul DJEP Arad şi a aprobării Primarului orasului 
Curtici 

S-au eliberat un număr de      463       certificate de stare civilă, după cum urmează 

Certificate de naştere 200 

Certificate de căsătorie 125 

Certificate de deces       138 

  S-au eliberat 53 extrase multilingve,din care de naştere 40 şi 13 de căsătorie. 

  Au fost anulate în timpul completării un nr. de 58 de certificate. 



  S-au operat 26 sentinţe de divorţ, 

  S-au întocmit şi operat 2 certificate de divorţ pe cale administrativă şi s-au operat 5 certificate de 
divorţ primite de la notarii publici. 

  S-au operat şi s-au trimis spre operare în exemplarul II al registrelor de stare civilă un număr de 
421 menţiuni ,respectiv s-au trimis spre operare în exemplarul I al registrelor de stare civilă un 
număr de 328 menţiuni. 

  Au fost verificate 2 cele doua unitaţi sociale care sunt înregistrate în aria de competenţă. 

 

 

 

Raport asupra sistemului de control intern managerial  

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare - Marian Iuliana 

 

 

UAT CURTICI dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare 
permit partial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în 
scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, 
regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Această constatare se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 
asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării 
acestuia. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde partial  mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 
măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are  la  bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menţionez următoarele: 

-  Comisia de monitorizare este funcțională; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 
actualizat anual; 

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; 

- Procedurile operaționale  sunt elaborate în proporţie de 98 % din totalul activităţilor 
procedurale inventariate; 

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi 
activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță; 



Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control 
intern managerial al UAT CURTICI este partial conform cu standardele cuprinse în Codul 
controlului intern managerial. 

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial  rezultă că: 

      UAT Curtici  are  sistemul parţial conform; 

                          Menționez că în anușl 2019, comisia de monitorizarea fost auditată de către 
auditorii interni ai UAT, rezultatele auditării au fost cuprinse în Raportul de audit . 

             Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea   

responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în 
documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial și raportările transmise de  

către compartiumentele din casrul UAT Curtici. 

 

                                                                 

 

 Raportul de activitate al Poliției Locale Curtici 

Șef Poliția Locală Curtici -  Marius Neag 

 

Orașul Curtici este o poartă de intrare și de ieșire în partea de vest a României, în 

imediata apropiere a frontierei de stat cu Ungaria, la o distanță rutieră de 20 km nord de Arad. Ca 

nod feroviar important al României, Curticiul este un oraș de tranzit, străbătut de mulți cetățeni, 

cu un potențial delincvent destul de ridicat. 

Potrivit dispozițiilor Legii Poliției Locale nr. 155/2010 și a Hotărârii Guvernului nr. 

1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției 

Locale, Consiliul Local al Orașului Curtici a adoptat Hotărârea nr. 219 din 17 noiembrie 2017 

prin care a fost aprobată noua structură organizatorică, fiind înființat Serviciul Poliția Locală 

Curtici, ca structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

având drept scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în 

următoarele domenii principale de activitate: 

- Ordinea și liniștea publică; 



- Disciplina în construcții și afișajul stradal; 

- Circulația pe drumurile publice; 

- Evidența populației; 

- Protecția mediului; 

- Activitate comercială. 

Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, 

previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și 

eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. De asemenea, Poliția 

locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea 

legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice 

locale și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin 

acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale. 

Principalele obiective ale Serviciului Poliţiei Locale Curtici în anul 2019 au fost 

continuarea instruirii teoretice și practice a personalului Serviciului, prin participarea în centrele 

M.A.I. din țară, acțiunile de prevenție desfășurate pe raza unității administrativ-teritoriale și 

rezolvarea problemelor urgente prin corecta informare a populației în legătură cu siguranța 

cetățenilor și obligațiile ce le revin pentru buna orânduire a oraşului, pentru instaurarea unui 

climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia, prin aducerea la cunoștință a legilor în vigoare 

și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Curtici nr. 72/2013 în ceea ce privește gospodărirea 

localității. 

Obiectivele pe linie de ordine și liniște publică și a protecției mediului au fost și sunt 

prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, constatarea și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale datorate riscurilor și posibilelor amenințări rezultate din degenerarea unor 

tensiuni social-economice, interconfesionale şi interetnice în acţiuni spontane de violenţă sau a 

posibilelor amenințări prin producerea unor dezastre naturale, tehnologice, ecologice. 

În perioada de la înființare până la prezentul bilanț de activitate, Poliţia Locală Curtici s-a 

axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite la nivelul conducerii şi au avut ca obiectiv fundamental 

creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea cerșetoriei, vagabondajului, a faptelor 

antisociale şi a infracţionalităţii stradale în toate cele trei zone de siguranță, participând efectiv la 

asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, a manifestărilor cultural-artistice, a 

activităților tradiționale și religioase de pe plan local. 



Obiectivele pe linie de circulație pe drumurile publice au fost de a preveni pericolele ce 

pot apărea în timpul conducerii pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală, a celor 

trase sau împinse cu mâna, de a preîntâmpina stânjenirea circulației vehiculelor, pietonilor si a 

celorlalte categorii de participanti la trafic, de a fluidiza traficul rutier și pietonal și de a preveni 

opririle și staționările voluntare neregulamentare. 

Activitatea polițiștilor locali, fiind desfășurată cel mai adesea în stradă, între cetățeni, este 

permanent și intens monitorizată de către aceștia, în beneficiul cărora și acționează. În același 

timp, activitatea polițiștilor locali este îndrumată și controlată, pe scară ierarhică, ținându-se cont 

de faptul că activitatea și profesionalismul fiecărui polițist local influențează prestigiul general al 

instituției în ansamblul său. Nu au fost înregistrate fapte care să conducă la aplicarea de sancțiuni 

disciplinare în rândul personalului. 

Activitatea întregului personal al Poliției Locale Curtici s-a desfășurat și se desfășoară în 

conformitate cu prevederile legale, în vederea asigurării pentru comunitatea locală a condițiilor 

optime de securitate și siguranță civică, cu scopul garantării și apărării drepturilor și libertăților 

constituționale, a proprietății publice și private. Nu s-au înregistrat evenimente soldate cu 

tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice. 

Datorită finalizării instalării sistemului de supraveghere video a orașului Curtici în aprilie 

2018, care se află în monitorizarea Poliției Locale Curtici se monitorizează și se intervine 

imediat în zonele problematice ori de câte ori situația o impune. Acest sistem cuprinde un număr 

de 37 de camere de supraveghere care înregistrează în mod continuu și care sunt amplasate în 

zonele publice de interes general și în zonele de risc. În anul 2019 numărul camerelor de 

supraveghere a crescut cu 10. 

Polițiștii locali au realizat în munca depusă pe teren activități de prevenție și au dat de la 

începutul anului 2019 și până la data de 31 decembrie 2019, avertismente verbale privind 

gospodărirea localității, un număr total de 83 somații scrise și un număr de  267 de procese 

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor cu privire la fapte de încălcare a unor 

norme de conviețuire socială, de gospodărire a localității, de încălcare a ordinii și liniștii publice 

și a normelor de circulație pe drumurile publice (cele care intră în atribuțiile poliției locale) și 

notificări și somații scrise privind iarba necosită, molozul și materialele de construcție, utilajele 

sau caroseriile depozitate pe domeniul public din fața imobilelor. De asemenea s-au realizat 22 

invitații la sediu și 100 adrese către alte instituții. Din partea cetățenilor au fost primite un 



număr de 14 sesizări scrise și 108 sesizări telefonice, care au fost verificate, iar asupra lor fiind 

luate măsurile legale ce se impuneau. Totodată, au fost întocmite răspunsurile pentru cele scrise. 

Sesizările primite se referă la: pășunatul cu animale în zonele locuite ale Orașului Curtici, 

afectarea integrităţii mobilierului urban, producerea de zgomote și tulburarea liniștii publice, 

prezența câinilor fără stăpân și a celor periculoși/agresivi nesupravegheați pe străzile orașului, 

situația containerelor dedicate colectării de resturi vegetale și a celor de hârtie și carton, sticlă și 

plastic, acte de violență și proferare de injurii, scurgeri de ape reziduale din gospodării 

individuale pe domeniul public, iluminatul public, existența pe domeniul public al unor fire de 

curent electric rupte, aprindere de foc și arderea resturilor vegetale, rezultarea de fum înecăcios, 

existența unor utilaje pe domeniul public, probleme legate de vecinătăți, deșeuri și resturi 

vegetale depozitate pe domeniul public, necosirea ierbii și a ambroziei și curățenia domeniului 

public. 

Sesizările care nu au fost de competența Serviciului Poliției Locale Curtici sau au privit 

alte aspecte, au fost redirecționate către autoritățile competente conform prevederilor legale. 

Pe parcursul efectuării serviciului de patrulă în scopul menținerii ordinii și liniștii publice 

polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului Circulație 

pe Drumurile Publice au legitimat 197 de persoane. 

Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică au identificat proprietarii 

a 6 obiecte pierdute și le-au înapoiat proprietarilor. 

Polițiștii locali pe parcursul anului 2019 au asigurat protecția personalului din aparatul de 

specialitate al primarului, al personalului din serviciile publice de interes local la efectuarea a 48 

de controale sau acțiuni specifice, fiecare acțiune având o durată medie de 4 ore. 

În prima parte a anului 2019 am însoțit utilajele aparținând Primăriei Orașului Curtici la 5 

operațiuni de împrăștiere a materialului antiderapant pe carosabilul acoperit cu gheață și/sau 

zăpadă și am dirijat traficul în zona în care s-a intervenit. 

Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică au adus la cunoștința a 

aproximativ 100 de cetățeni care au domiciliul sau dețin proprietăți pe străzile circulate de elevi 

în drumul lor spre școală și de cetățenii Orașului Curtici înspre zona centrală sau înspre stațiile 

de autobus, prin împarțirea de notificări/informări cu privire la obligațiile ce le revin în cazul în 

care trotuarele aferente proprietății lor sunt acoperite cu gheață sau cu zăpadă. 



La solicitarea conducerii Primăriei Orașului Curtici, în lunile ianuarie, fabruarie și 

decembrie, am verificat de 20 de ori starea suprafeței carosabile pentru a anunța apariția 

poleiului sau a gheții pe suprafața carosabilă. 

Pe parcursul anului 2019 polițiștii locali au acționat de 16 ori pentru a dirija traficul și 

pentru a delimita zona în care cabluri ale rețelei de distribuție a energiei electrice au fost căzute 

la sol în urma unor fenomene meteo. 

Polițiștii locali au sesizat de 11 ori administratorul domeniului public cu privire la 

existența câinilor fără stăpân în diferite zone ale Orașului Curtici. 

Ca urmare a reclamațiilor primite de la locuitorii Orașului Curtici care au domiciliul pe 

străzile Constantin Brâncoveanu și Vasile Alecsandri am monitorizat în 52 de zile, circulația 

autocamioanelor pe străzile amintite, am sancționat staționarea neregulamentară a acestor 

autovehicule. 

Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului 

Circulație pe Drumurile Publice au participat la 21 de acțiuni comune, având ca scop reducerea 

numărului de accidente rutiere, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Curtici. 

Pe parcursul anului 2019 Primăria Orașului Curtici a amplasat pe domeniul public 

containere metalice pentru ca cetățenii orașului să poată depozita în ele resturi/deșeuri vegetale, 

iar, ca urmare a acestui fapt, polițiștii locali au monitorizat gradul de umplere al acestor 

recipiente de 8 ori. 

Polițiștii locali au sesizat de 23 ori administratorul domeniului public și viceprimarul 

Orașului Curtici cu privire la defecțiuni ale sistemului de iluminat public în diferite zone ale 

Orașului Curtici. 

Pe parcursul efectuării serviciului de patrulare în scopul menținerii ordinii și liniștii 

publice, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și a Compartimentului 

Circulație pe Drumurile Publice au oprit instalația de nocturnă de pe baza sportivă de 45 de ori. 

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au 

identificat 6 semne de circulație lipsă sau care au fost deteriorate, acestea fiind înlocuite în cel 

mai scurt timp. 

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 polițiștii locali au efectuat un număr de 4 acțiuni de 

informare în unitățile de învățământ (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu). Cu prilejul 

acestui eveniment polițiştii locali au susținut şedinte educativ-informative în care au prezentat 



aspecte generale privind răspunderea contravențională a minorilor, comportamentul acestora în 

interiorul şi în afara şcolii, circulația pe drumurile publice și norme de conviețuire socială. 

Am intervenit în sprijinul colegilor de la SVSU Curtici, prin asigurarea perimetrului si 

dirijarea traficului în zonă la 7 intervenții (incendii, inundații, copaci pe carosabil). 

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice au fost 

solicitați de 30 de ori pe parcursul anului 2019 pentru dirijarea și fluidizarea traficului ca urmare 

a lucrărilor făcute pe suprafața carosabilă a drumurilor publice. 

Cu ocazia instalării noilor echipamente de joacă pentru copii în parcurile de pe strada 

Grănicerilor și de pe strada Mihai Viteazul am fost prezenți pentru a informa cetățenii cu privire 

la modul de utilizare și a limitei de vârstă și de greutate. 

Pe parcursul anului 2019 polițiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică în zona de 

desfășurare a unui număr de 20 de evenimente organizate de Casa de Cultură a Orașului Curtici. 

Poliția Locală Curtici asigură ordinea și liniștea publică precum și fluența circulației în 

zona unităților de învățământ în fiecare zi de activitate didactică la intrarea copiilor la ore și la 

ieșirea copiilor de la orele de curs. 

În intervalul cuprins între lunile mai-septembrie polițiștii locali au fost prezenți timp de 

aproximativ 3 ore zilnic în incinta ștrandului termal pentru a asigura ordinea și liniștea publică în 

perimetrul ștrandului, pentru respectarea regulamentului de acces în incinta ștrandului și 

respectarea regulilor de acces în bazine. 

Nu în ultimul rând subliniem importanța colaborării și a planurilor de acțiune comună 

întreprinse cu polițiștii din cadrul postului de Poliție Transporturi Feroviare Curtici pe linia 

prevenirii și combaterii cerșetoriei, vagabondajului și furturilor de componente din infrastructura 

feroviară și a altor fapte care aduc atingere atât normelor de conviețuire socială, cât și ordinii și 

liniștii publice. 

Dincolo de cifre, date şi statistici activitatea Poliţiei Locale Curtici aduce tuturor 

cetățenilor linişte şi siguranţă, un mediu mai curat, cetățeni mai responsabili. 

 

 

 

Raportul de activitate al Serviciului Casa de Cultură a Orașului Curtici  

Referent Daniel Covaci 



Casa de Cultură a orașului Curtici este o instituție publică de cultură fără personalitate juridică,  

care funcționează sub autoritatea Primăriei Orașului Curtici și a Consiliului Local, fiind finanțată 

din venituri proprii şi din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură.  

 

Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în 

vigoare şi cu cele ale regulamentului de organizare şi funcționare, aprobat de Consiliul Local al 

Orașului Curtici și elaborat în temeiul regulamentului-cadru creat de OUG nr.118/2006, privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 143/2007, a OUG 189/2008, privind 

managementul instituțiilor de cultură, este gazdă de spectacole și concerte, prezentând producții 

artistice – spectacole și concerte definite conform dispozițiilor O.G. nr. 21/2007, privind 

instituțiile și companiile de spectacole sau concerte.  

 

Casa de Cultură a orașului Curtici, este deservită de un număr de 1 (unu)  angajat conform 

organigramei aprobate, având următoarea componență:  

- Funcții de conducere : referent Casa de Cultură: Daniel Covaci  

 

Casa de Cultură a orașului Curtici, înscriindu-se în politicile culturale ale Primăriei Orașului 

Curtici urmăreşte, în principal, oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea 

nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor 

la viaţa culturală, având printre atribuţii:  

- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice, târguri, spectacole, concerte și 

festivaluri,  

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi 

transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale aparținând patrimoniului 

național și universal,  

- organizarea și susținerea formațiilor artistice de amatori, organizarea de concursuri şi festivaluri 

folclorice, susținerea participării formațiilor proprii la manifestări culturale, la nivel local, zonal, 

național sau internațional,  

- elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare cultural-turistică;  



- colaborarea cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public privat, 

persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup.  

Casa de Cultură a orașului Curtici este locul unde artiștii amatori vin să se descopere și să 

găsească diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Astfel, formaţii artistice, precum 

Ansamblul “Mugurașii Curtici” au dus și duc faima acestor meleaguri, câştigând un remarcabil 

prestigiu atât pentru activitatea lor, a instituției cât şi pentru oraşul Curtici. Formaţia de dans 

sportiv ”Curtici Dance Team” reprezintă multiplele forme de exprimare, pe care membrii ai 

acestor colective artistice le au la dispoziţie pentru afirmarea creaţiei lor în cadrul instituției 

noastre. 

 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2019 

În decursul anului 2019, Casa de Cultură a orașului Curtici a desfăşurat activităţi specifice, în 

conformitate cu Calendarul de activităţi aprobat pentru anul 2019. Astfel, în această perioadă, s-

au derulat un număr de 28 de acţiuni culturale, la care Casa de Cultură a orașului Curtici a luat 

parte în diverse ipostaze, ca organizator, colaborator sau invitat.  

Bugetul alocat pentru calendarul de evenimente 2019 a fost de 200.000 RON. 

 

 

 

 

 

DATA 13 Feb 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE Coordonare voluntari 

 

Prima întâlnire din 2019 cu voluntarii Casei de Cultură 

 



  

 

DATA 27 Feb 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE FORTNITE DANCE COMPETITION 

 

Un eveniment conceput și organizat de voluntarii Casei de Cultură în care au participat copii cu vârsta 7 – 14 

ani din oraș. 

 



   

 

 

 

DATA 30 Mar 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE Coordonare voluntari 

 

A doua întâlnire cu voluntarii Casei de Cultură și voluntarii de la Liceul De Artă Sabin Drăgoi.  

S-au pus bazele unui proiect cultural ce promovează potențialul caselor din pământ bănățene, ca patrimoniu 

material și imaterial, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național. Acesta se va desfășura sub forma 

unei campanii de conștientizare și include documentarea, practicarea și transmiterea unor tehnici 

constructive locale cu pământ pe cale de dispariție, pentru ca astfel o parte cât mai mare din populație să fie 

capabilă și dornică să își întrețină casele din pământ din zona rurală. 

 



 

 

 

 

 

 

 



DATA 06 Apr 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE Filmare TV ARAD 

Mugurașii Curtici au participat la filmările TV ARAD pentru emisiunile de Paști.

 

   

 

 

 

 

 



DATA 08 Apr 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE CONCURS CU TEMA “FLORI ȘI TRADIȚII DE SĂRBĂTORI” 

 

 

Concurs de creație pentru elevii ciclului primar de la liceul Ion Creangă Curtici. 

 

 

  



DATA 28 Apr 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE Târg de Paște “Tradiții și Flori de Sărbători”  

 

 

 

DATA 24 Apr 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE LANSARE PROIECT COMSPORT 

 



Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea 

Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, 

România și Ungaria. 

 

Proiectul promovează viața culturală, artistică și sportivă în cadrul comunităților locale partenere. 

În cadrul proiectului s-a renovat baza sportivă, s-au achiziționat: echipamente sportive, costume și încălțări 

pentru dansurile populare, sistem de sonorizare, cort și mobilier pentru evenimente în aer liber. 

 

 



DATA 24 Mai 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE SPECTACOL FOLCLORIC - Floare din câmpie 

 

Spectacolul Concurs FLOARE DIN CÂMPIE dorește să contribuie la descoperirea și promovarea 

interpreților de cântece și dansuri populare din România și să stimuleze interesul publicului pentru 

creațiile folclorice autentice. 

Concursul se adresează copiilor cu vârsta 6 - 14 ani. 

 

A fost a treia ediție a spectacolului concurs  - Floare din câmpie - 

Muzică, dansuri populare şi multă distracţie. Acestea au fost ingredientele spectacolului care a avut loc 

la Sala de Sport a orașului Curtici.  

În deschidere, gazdele evenimentului, MUGURAȘII CURTICI au deschis scena în ropote de aplauze, cei 

350 de participanți din DEZNA, INEU, ȘAGU, SEMLAC, VLADIMIRESCU, FRUMUȘENI, TIMIȘOARA, 

ȘOFRONEA, ARAD, ZĂDĂRENI, SOCODOR, MACEA, ORADEA, BÎRSA au urcat pe scenă și au oferit un 

spectacol desăvârșit! 

 



 

 

 

DATA 24 Mai 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE ACTIVITATE ȘCOALA ALTFEL 

 

În cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” o parte din Mugurași au ținut o 

lecție de dans (doi la stânga doi la dreapta ) la grădinița cu program prelungit ”Grădinița Veseliei” Curtici 

  



DATA 01 Iun 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE TEATRU DE PĂPUȘI PENTRU COPII 

 

Tărâmul Poveștilor Dollo i-a purtat pe copii într-o călătorie muzicală prin marile orașe ale lumii în cadrul 

spectacolului cu marionete "Călătorii muzicale". Astfel, copiii, însoțiți de Lollo și Dollo, ajutoarele de nădejde 

ale domnului Bursucescu, au avut ocazia să cânte pe marile scene ale lumii alături de cei mai renumiți artiști.  

După spectacol, Lollo și Dollo și-au propus să sărbătorească această zi deosebită alături de copii, invitandu-i la 

joacă în cadrul unui program de entertainment. 

 

 

DATA 01 Iun 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COMSPORT - prima activitate 

 

 

Primul eveniment din cadrul proiectului transfrontalier “COMSPORT- Împreună pentru crearea unui social 

activ”, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Pusztaottlaka. 



 

 

 



DATA 16 Iun 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PARTICIPARE EVENIMENT - ZILELE COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

 

 

DATA 19 Iunie 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COMSPORT - a doua activitate 

 

Al doilea eveniment din cadrul proiectului transfrontalier “COMSPORT- Împreună pentru crearea unui grup 

social activ”, a avut loc la Pusztaottlaka. 

 



  

 

DATA 26 - 28 Iulie 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE ZILELE ORAȘULUI CURTICI - 500 de ani de evoluție istorică 

Vineri 

ZIUA PESCARULUI, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, ROCHIȚE ȘI SPIȚE 

Sâmbătă 

TEATRU DE PĂPUȘI - Ceanta lui Năzdrăvănică, 10 pentru Curtici 

Anie M, Anda Adam, Mario Fresh, Lino Golden  

Duminică 

CANINA SHOW, FESTIVALUL CĂTLANELOR 

Rafaela Caba, Luci Ladariu, Mihaela Belciu, Nicoleta Voica 

 



  

 

 

DATA 07 Sep 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COMSPORT - a treia activitate 

 

În cadrul acestei activități a fost lansată cartea Curtici - Obiceiuri și tradiții. 

 

 



 

DATA 10 Oct 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COMSPORT - a patra activitate 

 

Activitate desfășurată de partenerul maghiar 

 



DATA 11 Oct 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE SPECTACOL MUZICAL PENTRU COPII 

 

Povestea muzicală Petrică și Lupul un eveniment organizat de către Asociația Culturală GlobART finanțat de 

Centrul Cultural Județean Arad prin Consiliul Județean Arad. 

Scopul evenimentului a fost acela de a educa creativitatea, imaginația și interesul pentru muzică în general, 

dar și pentru dezvoltarea sensibilității, a gustului pentru frumos. 

 

 

 



DATA 19 Oct 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COORDONARE VOLUNTARI 

 

Activitate în cadrul căreia am transformat imagini de pe negative vechi în imagini digitale. 

 

 

DATA 20 Oct 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COORDONARE VOLUNTARI 

 

 

 



DATA 24 Noi 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE BALUL BOBOCILOR 

 

 

DATA 25 - 29 Noi 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE ATELIER DE CREAȚIE CU TEMA DRAPELUL ROMÂNIEI 

 



 

DATA 29 Noi - 01 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE WEEKENDUL DE FILM ROMÂNESC 

 

Filantropica (2002) - Regia: Nae Caranfil 

Amintiri din epoca de aur (2009) - Regia: Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Răzvan Mărculescu 

California Dreamin' (2009) - Regia: Cristian Nemescu 

 

DATA 30 Noi 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PARTICIPARE EVENIMENT 

 



Mugurașii Curtici au participat la parada popular organizată de Consiliul Județean Arad. 

 

 

DATA 02 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PIESĂ DE TEATRU - 3FMI 

 

Povestea unui diamant. O nestemată care va străluci de fiecare dată diferit atunci când va fi rotită în lumină. 

Uneori copleșitor, uneori ludic, uneori trist. 

Acest diamant este Femeia – mamă, iubită, prietenă, soră. 

 

  

 



DATA 11 - 15 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE COORDONARE VOLUNTARI 

 

Activitate la grădiniță și ciclul gimnazial “procesarea scrisorilor pentru Moș Crăciun” 

 

 

DATA 15 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PARTICIPARE EVENIMENT 

 

Mugurașii Curtici au participat la concertul de colinde din Șofronea 

 

 



DATA 17 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PĂSTRAREA TRADIȚIILOR 

 

Mugurașii Curtici au colindat persoanele juridice din oraș. 

 

DATA 18 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE PARTICIPARE EVENIMENT 

 

Mugurașii Curtici au participat la concertul caritabil de colinde din Vladimirescu

 



DATA 20 - 22 Dec 2019 

DENUMIRE ACTIVITATE TÂRGUL DE CRĂCIUN 

 

Vineri - Ateliere de creație și serbări - ciclul primar, concert de colinde: Corul Bisericii Baptiste Curtici, Corul 

Bisericii Ortodoxe Curtici 

Sâmbătă - Gala Voluntarilor, concert de colinde: Mugurașii Curtici, Florile Mureșului Vladimirescu, Dani 

Botizan, Alexandru Crauciuc, Rareș Borbiro, Darian Ciupuligă, Neaga Denis, Adelina Cioban, Cosmina Hornea 

Duminică - Igantul la Curtici, concert de colinde: Ansamblul Aușana 

 

 



  

 

RAPORT ÎNCASĂRI SALA DE SPORT

 

2016 – 11.820 RON 
2017 – 15.870 RON 
2018 – 13.860 RON 
2019 – 21.570 RON 

 



Raportul de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Curtici 

Şef S.V.S.U. – Gheorghe Ispravnic 

 

Îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă şi aplicarea măsurilor privind 
activităţile de apărare împotriva incendiilor, la nivelul comunei, se realizează potrivit 
următoarelor legi: 

• LEGEA   Nr. 481 din  8 noiembrie 2004 (completată şi modificată de Legea 212/2006) 
privind protecţia civilă; 

• LEGEA   Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
• ORDINUL   Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă  
(modificat si completat de OMIRA-195/2007); 

• ORDINUL   Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate 
de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

• ORDINUL   Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor; 

• HOTĂRÂREA   Nr. 1579 din  8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului 
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă - S.V.S.U., a desfăşurat,  în  perioada 

01.01.2019- 31.12.2019, următoarele activităţi în zona de competenţă : 

1. Identificarea şi gestionarea tipurilor de  riscuri. 

 Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, 
proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită manifestării 
unui hazard într-o anumita zonă si cu referire la o anumita perioadă de timp. 

 S.V.S.U. Curtici a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211/29.11.2005 ca și 
serviciu de categoria a- IV- a.  

În anul 2019 la nivelul orașului Curtici s-au manifestat următoarele tipuri de riscuri: 

a) Riscurile naturale. 

Pe parcursul perioadei mai sus menţionate, s-au  primit de la Inspectoratul pentru  Situaţii  
de   Urgenţă   Judeţean, atenţionări meteorologice cu privire la : 

                        - vreme caniculară  

                        - ploi torenţiale, descărcări electrice si grindina  

 - intensificări de vânt, răcire, ninsori, viscol 



 - ploi abundente insotite de intensificari ale vintului 

 - ceata densa + burnita 

 Avind in vedere efectele acestor riscuri naturale, mentionam ca nu au creat 
probleme deosebite in orașul  Curtici.           

 

 

 

 

  b) Riscurile de incendiu. 

            În anul 2019, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale s-au înregistrat  un număr de 27 
incendii la gospodariile cetațenești si autovehicule au fost înregistrate 0 pierderi de vieţi 
omeneşti si doar pagube materiale. 

 

Nr. 
Crt 

Tipul intervenției Adresa Nr. voluntari 
care au 

participat 

Observații 

1. INCEDIU COS FUM ALBA IULUIA NR 
117 

5  

2. INCEDIU COS FUM DOROBANTILOR 5  

3. INCEDIU ALBA IULIA NR 75 8  

4. COPAC CAZUT  DJ709 B 6  

5 INCEDIU 
VEGETATIE 

CAI CURTICI 5  

6 INCEDIU 
VEGETATIE 

ALBA IULIA NR 2 4  

7 INCEDIU 
VEGETATIE 

ALBA IULIA NR116 5  

8 INCEDIU 
LOCUINTA 

STR.LIVEZILOR 5  

9 DEGAJARE DRUM CURTICI-
DOROBANTI 

5  



10 INCEDIU BISERICII NR 23 5  

11 INCEDIU BRANCOVEANU 
NR15 

6  

12 INCEDIU REVOLUTIEI NR 135 5  

13 INCEDIU CRISAN NR 72 14  

14 INCEDIU VASILE GOLDIS 
NR101 

4  

15 INCEDIU REVOLUTIEI NR85 7  

16 INCEDIU SANMARTIN 8  

17 INCEDIU 
VEGETATIE 

 5  

18 INCEDIU 
VEGETATIE 

 6  

19 INCEDIU 
VEGETATIE 

 6  

20 INCEDIU  MOTILOR 6  

21 INCEDIU 
VEGETATIE 

CIMITIR MOMAC 6  

22 INCENDIU ION METIANU  6  

23 INCEDIU 
VEGETATIE 

1 DECEMBRIE  4  

24 INCEDIU 
TRACTOR 

GROAPA DE GUNOI 4  

25 INCEDIU 
VEGETATIE 

 5  

26 SCOS PERSOANA  
DIN CANAL 

 5  

27 INCEDIU CLADIRE GARA 
CFR 

10  

 

Serviciul Voluntar al orașului Curtici a efecutat prezentat mașina de intervenție si echipamentul 
din dotare cu prilejul ”Săptămâni Altfel” 



2. Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă. 
 Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciul voluntar 
reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea 
preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a 
consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor. 

Compartimentul pentru  prevenire, prin cei 6 specialişti la gospodariile populatiei si seful 
SVSU la intitutiile publice, a întreprins acţiuni de control privind respectarea legislaţiei şi 
informare privind modul de comportare şi de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă, în sectorul 
de competenţă, astfel: 

a) Planificate şi executate de S.V.S.U. al orașului Curtici:100 la gospodariile populatiei . 
1. La gospodăriile populaţiei 

 - acţiuni de control şi informare preventivă la 150 de gospodării; 

2. La unităţile de învăţământ  

 - câte o acţiune de control şi informare preventivă la Liceul Tehnologic Ion Creanga si la 
Gradinita Veseliei ; 

 - s-a pus la dispozitie material documentar pentru imbunatatirea  activitatii de pregatire, 
informare si prevenire a situatiilor de urgenta. 

3. La unităţile de cult  

 - câte o acţiune de control şi informare preventivă la cele 2 biserici; 

 - serviciul voluntar a predat la fiecare biserica o gazeta de perete cu materiale de informare 

4. La unităţile de cultură 

 - două acţiuni de control şi informare preventivă la biblioteca orasului si la Caminul 
Cultural. 

 Avind in vedere activitatea buna desfasurata de acest compartiment, a avut ca rezultat un 
numar mic de evenimente grave care s-au produs la nivelul localitatii. 

3. Pregatirea, instruirea si perfectionarea personalului Serviciului Voluntar. 

 . 

 Seful SVSU, a avut planificate de catre Inspectoratul Județtean pentru Situații de Urgență 
”Vasile Goldiș” instruiri metodice la care a participat. 

  

4. Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă. 



 Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre 
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile 
administraţiei publice centrale ori locale. 

 Alarmarea populaţiei reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenţa 

producerii unor dezastre sau a unui atac aerian şi se realizează de către autorităţile administraţiei 

publice centrale ori locale, după caz, prin mijloacele de alarmare prevăzute, pe baza înştiinţării 

de la structurile abilitate. 

 Înştiinţarea se realizează astfel: 

    a) Inspectoratul General înştiinţează centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate 
permanentă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene; 

    b) Inspectoratele judeţene înştiinţează comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene, locale şi 
operatorii economici sursă de risc din zona de responsabilitate; 

 La nivelul orașului Curtici, pentru realizarea alarmării şi înştiinţării personalului din 

C.O.A.T, S.V.S.U. şi C.L.S.U., se foloseste: 

  - sistemul de telecomunicaţii fix 0257/464.130; 

  - sistemul de telecomunicaţii mobil 0733.552.494; 

  

 Pentru realizarea alarmării populaţiei şi operatorilor economici din comună se pot folosi: 

       -    sirena electrică -3 buc, amplasata la sediul Primăriei orașului Curtici, Scola 

Gimnazială Nr.1 și la Depoul C.F.R.; 

- clopote-2 buc.,amplasatela bisericile din orașul Curtici; 
În luna Martie 2019, in cadrul unui control de fond, inspectorii ISU ARAD au verificat 

funcţionarea mijloacelor de alarmare a populaţiei şi operatorilor economici (sirena electrică) şi 

cunoaşterea modului de introducere a semnalelor de alarmare. 



Inspectorii au constat că sirenele electrică funcţionează şi sunt bine întreţinută, iar personalul cu 

atribuţii de alarmare cunoaşte modul de introducere a semnalelor. Aceste semnale sunt afişate şi 

pe interiorul uşii de la tablou. 

 4. Executarea intervenţiei operative alături de structurile profesioniste de 

intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Serviciul de Urgenţă Voluntar al orașului 

Curtici colaborează cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad ; 

 Pe parcursul anului 2019 s-a intervenit operativ, de catre Serviciul voluntar la 27 de 

incendii ; 

 

ALTE APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA S.V.S.U. : 

1. Activitatea de funcţionare a acestui serviciu s-a derulat, parţial, conform graficelor 
stabilite. Există o suficientă implicare a primarului şi a celorlalte compartimente din 
cadrul primăriei,  în desfăşurarea activităţilor. 

2. Doatarea S.V.S.U. Curtici este una foarte buna. 

 

 

 

Ei bine, dragi curticeni, e important de menționat că cea mai mare parte din aceste lucrări 
s-au făcut din fonduri europene, din proiecte muncite de echipa de la Primărie, la care s-au mai 
adăugat și fonduri de la guvern , județ și surse locale. Sincer vorbind, toate aceste lucruri și 
multe altele pe care nu le-am mai pomenit aici,  au fost posibile și pentru că am avut lângă mine 
o echipă de oameni buni, oameni adevărați de aici, din Curtici, care au pus ca prioritate 
dezvoltarea orășelului nostru și care au înțeles că împreună, aici, suntem ca o familie și trebuie 
să muncim împreună, pentru a ne construii o casă frumoasă. Am știut să înțelegem greutățile 
semenilor noștrii și am fost alături de toți cei care au avut nevoie de un sprijin ( bolnavi, bătrâni, 
oameni în dificultate) și nu pentru a ne lăuda, ci pentru că suntem creștini și oameni, în primul 
rând. 
  Da, m-am implicat în această funcţie de administraţie, încă din funcția de viceprimar, iar 



acum ca primar, după un mandat de 4 ani, sunt în măsură să văd și să înțeleg mult mai bine, ce 
înseamnă munca în administrația publică, lupta cu hățișurile legii;  
    Vă mulţumesc pentru că vă simt aproape, în tot ce am făcut, fac şi voi face pentru oameni 
şi Curtici. Mă cunoaşteţi bine şi ştiţi că sunt unul dintre voi - oamenii simplii. Sunt de 4 ani 
primarul vostru şi vă mulţumesc pentru încredere. Mai avem de lucru și trebuie să continuăm cu 
aceeași ambiţie, putere şi voinţă, pentru a face un Curtici frumos, pe fiecare stradă, pentru 
fiecare curticean.  

Așa să ne ajute, Dumnezeu! 

 

 

    Cu respect,  

Primar – Bogdan Ban                                                                                                

 

 

 
 

 

 


