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Comuna Checea este aşezată în câmpia joasă a Banatului din vestul judeţului Timiş, 

la distanţa de 38 km faţă de municipiul Timişoara şi 18 km de oraşul Jimbolia. 

Localitatea este marginită de teritoriile administrative ale comunelor: Uivar,Cenei, 

Cărpiniş, a oraşului Jimbolia precum şi de graniţa cu statul Serbia.  

Comuna Checea este înfiinţată în anul 2004 prin Legea 84/2004, fiind desprisă din 

comuna Cenei sub a cărei administraţie a fost timp de 36 de ani(1968-2004). 

Comuna Checea nu are în componenţa sa alte sate aparţinătoare. 



Prima atestare documentară datează din secolul al XIV -lea . Comuna are o populaţie 

multietnică(români, sârbi,croaţi,maghiari şi rromi ) şi un număr de aproximativ 2230 

locuitori,de religii diferite(ortodoxi,romano-catolici,baptişti, penticostali şi altii). 

Teritoriul administrativ al comunei al comunei are suprafaţa totală de 5707 ha, are 

un teren fertil, de foarte bună calitate, favorabil oricărei culturi. 

 

Localitatea de astăzi s-a format prin unirea satelor Checea Croată şi Checea Română. 

Iniţial a existat o singură aşezare, atestată la 1470 cu numele Kocse. Pe perioada 

ocupaţiei turceşti era locuită de români, dar la momentul cuceririi Banatului de 

austrieci, mai avea doar 8 case. Atunci intră în proprietatea Episcopiei Catolice de 

Zagreb. Checea a fost reînfiinţată practic în 1738 şi avea un caracter mixt, româno-

sârb. 

În 1772 se construieşte biserica ortodoxă, care dă naştere multor neînţelegeri între 

români şi sârbi. Prin urmare, în 1802 se înfiinţează satul Checea Croată, la marginea 

vechii aşezări, care de atunci încolo va fi numită Checea Română. În nou-înfiinţata 

Checea Croată, pe moşiile unui proprietar agricol, încep să se aşeze familii de croaţi. 

Cele două sate vor rămâne despărţite pentru mai bine de un secol. Imediat 

după unirea Banatului cu România, zona de graniţă va fi disputată de România şi 

Jugoslavia. În 1919 Checea Croată trece la Jugoslavia, graniţa stabilindu-se chiar 

între cele două localităţi, pe alocuri aceasta trecând prin gospodăriile oamenilor. 

Situaţia a fost remediată în 1924, când, în urma unor schimburi de teritorii, Checea 

Croată trece în componenţa României. La 1 ianuarie 1930, cele două sate se unesc şi 

formează localitatea actuală Checea. 

 

 

I 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHECEA 

 

În anul 2019, Consiliul Local Checea a avut următoarea componență a comisiilor de 

specialitate: 

I. Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite și taxe: 

1. Președinte:BUGARSCHI DANIEL-IOAN 

2. Secretar: MIXICH DORINA 

Membru:BARBU NELU 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1470
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1738
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1802
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Banatului_cu_Rom%C3%A2nia
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1919


II.Comisia pentru administrație locală, juridică, patrimoniu, administrarea domeniului 

public și privat, amenajarea teritoriului, urbanism, ordine și siguranță publică, 

circulație rutieră, relații cu cetățenii, minorități, protecție socială și muncă: 

1. Președinte: ARAGIAN MARKO-OLIVER 

2. Secretar:MILOSAV LIDIA-CRISTINA 

3. Membru: RACAZOV DARIUS 

4.  Membru:BOCEREAN ADINA 

5. Membru: FOROGĂU MAXIM 

III. Comisia pentru agricultură, ecologie, protecția mediului, turism, servicii publice și 

comerț: 

 1. Președinte:FOROGĂU MAXIM 

 2. Secretar: BREJE IOAN 

 3. Membru: BARBU NELU 

IV. Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, culte, tineret și sport: 

  1. Președinte: MIXICH DORINA 

  2.Secretar:DOBOȘAN GABRIEL 

  3. Membru: BUGARSCHI DANIEL-IOAN 

  4. Membru:CIUTURĂ IOAN 

  5. Membru.BOCEREAN ADINA 

În anul 2019, Consiliul Local Checea a fost convocat în 12 şedinţe ordinare și 8 

ședințe extraordinare. Au fost adoptate 103 hotărâri, din care 100 iniţiate de primar 

și 3 de consilierii locali. 

În anul 2019 au fost emise 92 dispoziţii ale primarului comunei Checea, din care: 

dispoziţii aplicate: 92. 

II 

RAPORTUL PRIMARULUI 

Raportul activității comunei Checea în anul 2019, reprezintă atât o datorie morală 

cât și legală a primarului, care denotă preocupările sale permanente în deplina 

transparență a tuturor acțiunilor și activităților interprinse de instituția pe care o 

reprezintă și o conduce, pe parcursul unui an calendaristic. 

Nu doresc altceva decât prin acest raport să ofer comunității noastre, o imagine 

cât mai clară asupra modului cum am gestionat resursele locale în vederea realizării 

obiectivelor propuse l aînceput de an. 

În vederea elaborarii politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem 

referire in prezentul raport, s-au analizat rezultatele anului anterior si s-a continuat 

procesul de eficientizare a serviciilor la nivelul primariei, nefiind neglijata nici 

eficacitatea nici calitatea prestatiilor oferite. Obiectivul nostru major este respectarea 



legalitatii si a interesului cetatenilor in masura posibilitatilor si a resurselor 

disponibile, identificarea proiectelor prioritare ale comunei si atragerea fondurilor 

necesare implementarii acestora, sunt preocuparile principale ale primarului. 

Dezvoltarea comunei presupune rezolvarea problemelor infrastructurii, modernizarea 

drumurilor, asigurarea utilitatilor, iluminatul public, salubrizare, etc. Actiunile care au 

fost intreprinse in anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din cadrul 

administratiei locale, respectiv: Secretar General comuna, Consilier Juridic , 

Registratură și relații Publice, Compartiment Contabilitate -Biroul de taxe si impozite 

locale, Compartimentul Registru Agricol si protectia mediului, Compartiment asistenta 

sociala, Starea civila,Serviciul volunar pentru situatii de urgenta Asistent medical 

comunitar, Compartiment achizitii publice. Aceste realizari absolut firesti si necesare 

nu fac decat sa duca la cresterea nivelului de trai al comunitatii noastre, pentru 

dezvoltarea si modernizarea comunei,  astfel incat toti cetatenii sa beneficieze de 

conditii de existenta civilizate si moderne, indiferent de comuna in care traieste. 

Privind dezvoltarea infrastructurii în Comuna Checea în anul 2019 am realizat: 

MODERNIZAREA STRAZILOR DS1, DS6, DS19, DS22, DS28, DS35, DS36, 

DS38, DS45, DS48, DS49 SI DS 50 DIN LOCALITATEA CHECEA, COMUNA 

CHECEA, JUDEŢUL TIMIŞ, PNDL 2  

 

 



 

Proiectare + execuție amenajare teren multifuncțional la Școala 

Gimnaziala Checea 



 



  
 

Podețe și trotuare din beton 

 

 

 



 

 

Amenajare piață comunala- acces 

 
 
 
 



Proiectare capelă 
 

 

 

Construcție foișor parc central 

 

  

 

 

 

 

 



Amenajare și dotare parc copii 

 

 

A fost reînnoită pagina web a primăriei, în scopul informării corecte și prompte a 

cetățenilor, agenților economici, stimulării participării active a societății civile în 

procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor 

normative, cresterii transparenței activității Primăriei comunei Checea, atragerea 

operatorilor economici interesați în activități de cooperare economică și parteneriate 

sociale și culturale. Au fost aplicate tehnologiile de accesibilizare a paginilor web cu 

scopul de a răspunde nevoilor de informare ale persoanelor cu dizabilități, cât și ale 

utilizatorilor de platforme mobile. De asemenea, au fost întreţinute şi administrate 

serverele şi bazele de date, aplicaţiile, au fost efectuate multiple salvări de date/ 

baze de date, arhivări, reorganizări, devirusări. Au fost aduse multiple îmbunătățiri 

serviciului de email, prin schimbarea serverului de email cu unul mai performant, 

instalarea unui certificat de securitatea SSL pentru serverul de email. Au fost 

gestionate conturile de e-mail, s-a monitorizat accesul la Internet, activitatea în reţea 

în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a performanţei reţelei, a asigurării 

securităţii interne şi externe în trafic. Având în vedere importanţa asigurării accesului 

tuturor utilizatorilor reţelei de calculatoare şi telefonie la resursele disponibile, a 

interoperabilităţii serviciilor la nivel de instituţie în mod securizat, a accesului la 

Internet, s-a procedat la întreţinerea constantă a infrastructurii informatice şi de 

comunicaţii existente, la asigurarea securităţii sistemului informatic al primăriei 

adoptând o politică de securitate unică şi centralizată. S-a acordat asistenţa tehnică, 

servicii de instruire şi consultanţă permanentă compartimentelor din Primărie şi 

Consiliului Local pentru exploatarea optimă a sistemului informatic existent 



1. VICEPRIMAR 

 

 Una din cele mai onorante activități ale vieții publice este reprezentarea comunității 
și concetățenilor tăi. Funcția publică îți oferă șansa de a găsi soluții pentru rezolvarea 
concetățenilor tăi. 

Prezentul raport de activitate face referire la întreaga mea activitate desfășurată 
ca și viceprimar al Comunei Checea, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, din 
momentul în care am fost validat consilier local, apoi ales viceprimar al comunei 
Checea, mi-am impus un statut nou în administrația locală, nu acela de ales local, ci 
cel de facilitator comunitar, un viceprimar trebuie să reușească să se informeze 
asupra problemnaticilor comunității pe care  o reprezintă. 

Temeiul lecal care a stat la baza întocmirii acestui raport se regăsește în 
următoarele prevederi: 

- art. 225 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 121 din Constituția României. 

Împreună cu primarul comunei Checea, domnul Florea Daniel-Florin, am făcut o 
echipă foarte bună, axându-ne, în principal, pe progresul comunității din care facem 
parte. 

Subliniez faptul că activitatea pe care am desfășurat-o în calitate de viceprimar, 
reprezentant al consiliului local Checea, se prezintă astfel: 

- participarea la ședințele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; 

-participarea la ședințele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- luări de cuvânt, întrebări și interpelări, consultări și discuții la întocmirea proiectelor 
de buget local. 

În relația cu aparatul de specialitate al primarului comunei Checea, am dezvoltat 
o legătură bazată pe profesionalism și încredere reciprocă. 

Urmare a atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, am desfășurat 
următoarele activități: 
- coordonarea și programarea lucrărilor prevăzute prin HCL privind lucrările realizate 
de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat; 

- coordonarea activității de inventariere și administrare a bunurilor care aparțin 
domeniului public și privat al comunei; 

-coordonarea Serviciului Voluntar pentu Situații de Urgență, urmărirea întocmirii 
planurilor de apărare împotriva situațiilor de urgență; 

- coordonarea activității Administrativ și Gospodărie Comunală; 

- coordonarea bunei gospodăriri și curățenie a comunei, în conformitate cu 
Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și 
modificările ulterioare; 

- îndrumarea și supravegherea activității de deszăpezire a drumurilor comunale, pe 
timpul iernii 2018-2019; 



- arondarea comunei Checea la Serviciul de Evidență a Persoanelor Jimbolia, pentru a 
ușura accesul și reduce costurile cetățenilor la întocmirea actelor de stare civilă; 

- implicarea și organizarea activităților sportive; 

- supravegherea lucrărilor în proiectul „Modernizare străzi în localitatea Checea, 
comuna Checea, județul Timiș”. 

- participarea la lucrările de modernizare a iluminatului public; 

- ilumionatul de sărbători; 

- supravegherea  lucrărilor la terenul sintetic din comună; 

- implicare în procesul de elaborare și implementare a proiectului POAD; 

- implicarea în campaniile de colectare deșeuri, în campania Let-s do it! 

În anul 2019 au fost înregistrate la Primăria comunei Checea 5 mandate de 
executare a sancţiunii contravenţionale cu obligarea la prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii, din care: 

 Executate: 5  

Neexecutate: 0  

TOTAL:5 
 Consider că prin activitatea desfășurată am încercat să fiu un sprijin  și un suport 
de nădejde pentru primarul comunei în toate acțiunile și proiectele pe care ni le-am 
propus, să-mi aduc aportul atât în rezolvarea problemelor ridicate de către cetățeni și 
nevoile comunei, cât și în ceea ce privește dezvoltarea localității noastre și a 
îmbunătățirii relației dintre primărie și cetățeni. Am fost deschis acordării sprijinului 
oricărui investitor local, agent economic, crescător de animale, legumicultor. Când 
cetățenii mi-au solicitat o anumită informație, m-am documentat și am prezentat 
realist situația pentru care cerea lămuriri. 

Am participat activ și efectiv la evenimentele social-culturale, care  au avut loc în 
perioada la care se referă raportul meu și anume: 

- Zilele Comunei Checea; 

 
- Ruga Bisericii Ortodoxe; 

- Festivitatea de deschidere a anului școlar; 

- Giurgev Dan- sărbătoare a etniei sârbe; 



- Zia Copiilor; 

- Katarina- sărbătoare a croaților și maghiarilor din Checea; 

- Campionat de tenis; 

 

 Obiectivul principal al activității mele este acela de a crea o administrație publică 
locală eficientă, în folosul cetățeanului. 

Cred cu tărie în forța unei echipe unită spre performanță, într-un dialog onest cu cei 
care ne-au învestit cu încrederea lor . 

Mulțumesc tuturor colegilor mei consilieri, indiferent de apartenența lor politică, 
pentru tot efortul depus în folosul comunității. 

Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc aparatului de specialitate al Primarului 
comueni Checea, care au dat dovadă de responsabilitate și profesionalism în sarcinile 
date de către mine și de către domnul primar. 

Anul 2019 a insemnat pentru mine o aprofundare a relatiilor cu cetatenii comunei 
Checea, incercand sa fiu cat mai aproape de nevoile imediate ale acestora. Acest 
raport se doreste a fi expresia unei deschideri si a unei transparente totale a 
activitatii pe care o desfasuram in interesul comunitatii noastre locale. 

2. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CHECEA 

 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aparatul de 
specialitate al primarului cuprinde totalitatea compartimentelor functionale, fara 
personalitate juridica, de la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
precum si secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
Atributiile secretarului unitatii administrativ-teritoriale sunt enumerate la art. 243 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 



 

Nr. 

Crt. 

Obiective Rezultate 

1. Îndeplinirea atribuțiilor privind: 

- Convocarea sedintelor 

Consiliului local, evidenta 

participarii la sedinte a 

consilierilor, efectuare de lucrari 

de secretariat, redactarea 

proiectelor de hotarari si 

rapoarte de specialitate, 

avizarea proiectelor de hotărâri, 

contrasemnarea intocmirea 

dosarelor de sedinta, 

comunicarea hotararilor si 

urmarirea punerii in aplicare a 

acestora 

In perioada 03.01 - 31.12.2019 au fost 
convocate un numar de 20 sedinte de 
consiliu local, in cadrul carora au fost 
adoptate un numar de 103 de hotarari de 
consiliu, dintre care 103 au fost elaborate de 
mine, la initativa primarului, a viceprimarului 
sau a consilierilor locali, dupa caz. Au fost 
contrasemnate pentru legalitate un numar 
de 103 hotarari, insotite de rapoartele de 
specialitate si avizate de comisiile de 
specialitate ale Consiliului local, dupa caz. 
Principalele domenii in care s-au adoptat 
hotarari de consiliu: - Aprobare buget local, 
rectificare de buget local, cont de executie, 
impozite si taxe locale, inventariere materie 
impozabila pe anul 2019;  

- Aprobare regulament de organizare si 
functionare – ROF al aparatului de 
specialitate al primarului, precum si al 
consiliul local;  

 - Aprobare protocoale, contracte de prestari 
servicii, contracte de sponsorizare, acorduri 
de parteneriat;  

- Investitii, aprobare de indicatori tehnico-
economici;  

 - Aprobarea nivelului de salarizare pentru 
functionarii publici si personalul contractual 
din cadrul primariei;  

- Acordare indemnizatie de hrana, potrivit 
legii, incepand cu 01.01.2019; - Proiect de 
hotarare privind organizare retea 
invatamant;  

- Alegere presedinte de sedinta; 

 - Incetari si validari mandate de consilieri 
locali si reorganizare comisii de specialitate 
ale consiliului local. 

2. - Elaborarea dispozitiilor emise 

de primarul localitatii, vizare 

pentru legalitate, comunicarea 

acestora; 

In perioada 03.01- 31.12.2019 primarul 
comunei Checea a emis un numar de 92 de 
dispozitii, pe diverse domenii de activitate, 
cum ar fi: 

 - Resurse umane (incadrare, salarizare; 

 - Asistenta sociala (ajutoare sociale, alocatii 



pentru sustinerea familiei, ajutoare de 
urgenta si de deces, etc); - Constituire si 
modificare diverse comisii;  

- Constituire comisie de inventariere; 

 - Stabilirea de curatori pentru minori sau 
alte persoane aflate in situatii speciale;  

In perioada 03.01- 31.12.2019 nici un act 
administrativ emis de consiliul local/primar 
(dispozitii si hotarari), vizat pentru legalitate 
de secretarul comunei, nu a fost atacat la 
instantele de contencios administrativ 

3 Activitatea in aplicarea legilor 

fondului funciar 

- Asigurarea lucrarilor comisiei locale de 
fond funciar conform legilor 18/1991, 
167/1998, 1/2000, 10/2001, 247/2005 si 
165/2013;  

- Participarea la sedintele convocate de 
presedintele comisiei locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privata asupra 
terenurilor; - Corespondenta in numar de 1 
adrese catre OCPI Timiș in vederea 
transmiterii referatului pentru intocmirea 
documentatiei cu privire la emiterea 
Ordinului de Prefect; - Verificarea si 
contrasemnarea documentatiilor inaintate 
Comisiei Judetene Timiș in vederea emiterii 
Ordinului de Prefect pentru persoanele care 
se incadreaza in prevederile art. 23 si 32 din 
Legea nr. 18/1991; - Corespondenta in 
numar de 7 adrese catre 19 OCPI Timiș in 
vederea transmiterii referatului pentru 
intocmirea documentatiei cu privire la 
emiterea Titlului de Proprietate; - Verificarea 
si contrasemnarea documentatiilor inaintate 
Comisiei judetene Timiș in vederea emiterii 
Titlului de Proprietate pentru persoanele 
care se incadreaza in prevederile Legii nr. 
18/1991; 

4. Activitatea de asigurare a 

transparentei decizionale, 

asigurarea accesului la 

informatiile publice, petitii 

- Urmarirea transmiterii in termen a 
raspunsurilor la solicitarile formulate in baza 
legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public; 

Activitatea de Secretar General al comunei Checea este conturată de Compartiment 

Stare Civilă, Resurse Umane, Arhivă, Fond Fuciar, Ofertele de vânzare teren conform 

Legii nr. 17/2014, Contractele de arendă. 

 

2.1. STAREA CIVILA  



In anul 2019 la compartimentul de stare civila, s-au inregistrat urmatoarele acte : 

 Acte de nastere – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei 
Checea , Jud.Timiș:  

• 20 acte ( in 2 exemplare ) din care :  

a) 20 acte transcrieri certificate si extrase de nastere pentru cetatenii straini, sau 
cetatenii romani nascuti in alte tari. In momentul depuneri dosarelor s-au verificat 
documentele prezentate impreuna cu corectitudinea datelor inscrise de solicitant pe 
cererea pentru transcrierea certificatului/extrasului de nastere. Daca actele au 
corespuns, s-a inscris mentiunea " conform cu originalul " pe actele oprite, au fost 
datate si semnate, iar originalele au fost restituite solicitantului. Certificatele 
/extrasele de nastere au fost oprite cu dosarele de transcriere si au fost restituite 
solicitanților in momentul eliberări certificatului de nastere eliberat de compartimentul 
de stare civila . In urma actelor inregistrate, au fost intocmite și trimise la Evidenta 
Populatiei –Timișoara in termen de 10 zile de la data inregistrarii fiecarui act de 
nastere : 20 adrese de inaintare + 20 comunicari de nastere si 20 adrese inaintare + 
20 extrase de nastere . La Directia de Statistica a Judetului Timiș au fost intocmite si 
trimise 20 buletine statistice de nascuti, avand ca termen data de 5 ale lunii. Pentru 
persoanele nascute intre anii 1980 – 2019 oficiul de stare civila a atribuit Codurile 
Numerice Personale. S-au eliberat la cerere si in urma inregistrarii nasterii 33 
certificate de nastere. 

 Acte de casatorie – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei 
Checea:22 acte ( in 2 exemplare) de căsătorie.  

 In momentul depuneri dosarelor de casatorie s-au verificat documentele prezentate 
impreuna cu corectitudinea datelor inscrise de solicitanti pe declaratia de casatorie. 
Daca actele au corespuns, s-a inscris mentiunea " conform cu originalul " pe actele 
oprite, au fost datate si semnate, iar originalele au fost restituite solicitantului. In 
momentul depuneri dosarelor s-au verificat documentele prezentate impreuna cu 
corectitudinea datelor inscrise de solicitant pe cererea pentru transcrierea 
certificatului/extrasului de casatorie. Daca actele au corespuns, s-a inscris mentiunea 
" conform cu originalul " pe actele oprite, au fost datate si semnate, iar originalele au 
fost restituite solicitantului.  Dupa inregistrarea declaratiei de casatorie (22 dosare ) 
s-a intocmit publicația de casatorie 1 exemplar la dosar , 1 exemplar la avizier, 1 
exemplar la Primăria de domiciliu pentru fiecare dintre soti si 1 exemplar pentru 
publicarea pe site-ul Primăriei comunei Checea. Pentru cetatenii straini care au depus 
declaratia de casatorie au fost facute verificari la Inspectoratul General pentru 
Imigrari. In urma actelor inregistrate, au fost intocmite si trimise in termen de 10 zile 
de la data inregistrarii fiecarui act de casatorie : 22 adrese de inaintare + 22 extrase 
de casatorie la Evidenta Populatiei de domiciliu pentru fiecare persoana casatorita. 
Pentru casatoriile mixte ( cetateni straini casatoriti cu cetateni români) au fost trimise 
1 adrese de inaintare,17 extrase de casatorie si copie dupa certificatul de naștere 
pentru  cetateanul strain , la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea 
Bazelor de Date. 

 La Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale – Infonot au 
fost intocmite si trimise 22 de adrese de inaintare + 57 extrase de casatorie. 

 La Directia de Statistica a Judetului Timiș au fost intocmite si trimise 22 de buletine 
statistice de casatorie , avand ca termen data de 5 ale lunii.  



S-au eliberat la cerere si in urma actelor de casatorie inregistrate 2 de certificate de 
casatorie.  

Acte de deces – inregistrate in registrele de stare civila ale Primariei comunei 
Checea: -12 acte (in 2 exemplare );   

In momentul depuneri actelor pentru inregistrarea decesului acestea au fost 
verificate si inscrisa mentiunea ,, conform cu originalul,,. Cand a fost eliberat 
certificatul de deces in urma inregistrari decesului, au fost eliberate si certificatele de 
nastere si casatorie in original cu mentiunea decedat. In urma actelor inregistrate, au 
fost trimise in termen de 10 zile de la data inregistrarii fiecarui act de deces 12 de 
borderouri cu buletinul de identitate/ carte de identitate la Evidenta Populatiei de 
domiciliu pentru fiecare persoana decedata. La Evidenta Populatiei -Timișoara, au 
fost intocmite si trimise 12 de borderouri cu persoanele decedate ( avand ca termen 
1 zi ) pentru a radia pesoanele decedate din listele electorale. La Directia de 
Statistica a JudetuluiTimiș au fost intocmite si trimise 12  buletine statistice de 
deces , avand ca termen data de 5 ale lunii.  

S-au eliberat la cerere si in urma actelor de deces inregistrate au fost eliberate 2 de 
certificate de deces .  

Dupa intocmirea actelor de nastere/casatorie/deces au fost operate 50 de mentiuni 
in registrele de stare civila ale Com. Checea( exemplarul I si II) si 10 mentiuni au 
fost intocmite si trimise catre alte servicii de stare civila din tara.  

Acte transcriere( nastere /casatorie/deces )  

Cetatenii care au dobandit cetatenia romana si cetateni romani care au incheiat acte 
de stare civilă in strainatate au depus la starea civilă cerere pentru transcrierea 
certificatelor /extraselor de stare civila/ extraselor multilingve ale actelor de stare 
civila. Dosarele de transcriere ( nastere /casatorie/deces ) au fost intocmite 22 de 
dosare,  S-au intocmit si trimis catre Evidenta Populatiei 22 de adrese pentru 
verificarea persoanelor care au depus dosarele de transcriere. S-au intocmit si trimis 
22 rapoarte cu propunere de aprobare si 22 adrese de inaintare la DEP TIMIȘ. S-au 
intocmit 22 referate cu propunere de aprobare de catre Domnul Primar , pentru a 
putea inregistra actele de nastere, casatorie si deces. 

 Schimbarea numelui pe cale administrativa: - 1 dosar in 4 exemplare( dosarul este 
in curs de finalizare) In momentul depuneri dosarului de schimbarea numelui pe cale 
administrativa sau verificat documentele prezentate impreuna cu corectitudinea 
datelor inscrise de solicitant pe cerere . Daca actele au corespuns, s-a inscris 
mentiunea "conform cu originalul" pe actele oprite si semnate, iar originalele au fost 
restituite solicitantului.Pentru dosarul de schimbarea numelui pe calea administrativa 
s-a facut adresa pentru extras de nastere la locul nasterii , adresa pentru extras de 
casatorie la locul casatoriei , s-au făcut adrese pentru verificări la Evidenta Populatiei 
Timișoara. S-au intocmit adrese de inaintare și rapoarte pentru ficare dosar cu 
propunere de aprobare a dosarului pentru DEP TIMIȘ.  

Divort pe cale administrativa –2 dosare ; 

 Dupa 30 de zile de la depunerea dosarului de divort s-a intocmit si trimis adresa 
( raspuns in aceeasi zi ) la DEP TIMIȘ , pentru a repartiza un numar pentru 
certificatul de divort, s-a intocmit certificatul de divort in 3 exemplare ( 1 exemplar s-
a depune la dosarul de divort si 2 exemplare s-au inmanat sotilor). In urma divortului 
s-a intocmit si trimis comunicare de mentiune la locul nasterii si la locul casatoriei 



pentru sot si sotie. La Directia de Statistica a Judetului Timiș au fost intocmite si 
trimise 2 buletine statistice de divort.  

 

In urma desfacerii casatoriilor la Notariat si Judecatorie s-au operat 2 mentiuni pe 
actele de casatorie exemplarul I si II. 

 Transmitem lunar urmatoarele situatii: 

 - Raportul de activitate de stare civila laDEP TIMIȘ – starea civila avand ca termen 
data de 6 ale lunii.  

- Buletinele de statistica ( nastere / casatorie /deces/ divort) la Directia de Statistica 
a Judetului Timiș, avand ca teremen data de 5 ale lunii. 

 - Tabel nominal cu persoanele decedate la AJPIS-Timiș, avand ca termen data de 5 
ale lunii.  

Anexa 24 In anul 2019 au fost inregistratate 1 de cereri pentru deschiderea 
procedurii succesorale, s-au verificat documentele prezentate împreuna cu 
corectitudinea datelor inscrise de solicitant pe cerere si au fost intocmite si eliberate 
1 sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale(in dublu exemplar ). 

 Corespondenta S-au trimis prin POSTA ROMANA 220 de plicuri la alte Institutii de 
Stat.  

Avem in gestiune :  

- CNP-uri din perioada 2004-2019;  

- Certificate de nastere / casatorie/ deces; 

 - Extrase multilingve de nastere / casatorie/ deces; 

 - Arhiva de stare civila a Com.Checea din perioada 1886-2019  ( registre de nastere 
/ casatorie/ deces);  

- 4  stampile. 

 

2.2 ARHIVA 

 

În cursul anului 2019, activitatea privind arhiva unităţii s-a desfăşurat în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Menţionăm că până în anul 2019, documentele existente în depozit nu au fost 

selecţionate, ordonate şi inventariate în mod corespunzător. De asemenea nu a 

existat o evidenţă corectă şi la zi a acestora. Nu au fost înregistrate în registre 

destinate special acestui scop şi nu sa ţinut o evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor 

arhivistice din depozit pe baza unui „registru de depozit”. În cursul anului 2019 s-a 

demarat operaţiunea de arhivare, s-au efectuat lucrări de selecționare, ordonare și 

inventariere a documentelor existente în depozit. În prezent se continuă operaţiunea 

de arhivare a documentelor preluate de la compartimente şi birouri, în conformitate 



cu prevederile Legii nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Pe parcursul anului 2019, am efectuat urmatoarele activitati arhivistice: 

 • am ordonat documentele primite de la Compartimente (planurile, proiectele, 

rapoartele, studiile, alte inscrisuri care nu erau prelucrate arhivistic, urmand a fi 

prelucrate ulterior), conform Nomenclatorului Arhivistic al Primariei Comunei Checea; 

  • am intocmit raspunsuri la cereile petentilor; 

 • am depistat, din depozitul de arhiva, documente necesare conducerii Primariei si 

celorlalte compartimente din cadrul Primariei, pentru rezolvarea unor lucrari;  

 • am colaborat cu firma care prelucreaza arhiva, pentru a regasi cat mai eficient 

documentele; 

 • am facut curatenie in depozitul de arhiva; 

 • am verificat microclimatul din depozitul de arhiva ( temperatura si umiditatea). 

 

2.3 RESURSE UMANE 

 

În anul  2019 în cadrul acestui compartiment s-au desfășurat următoarele activități: 

- elaborarea planului anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror altor 

măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor public, precum și a 

personalului contractual din cadrul instituției; 

- întocmirea și actualizarea permanentă a dosarelor profesionale; 

-primire, verificare, înregistrare declarații de avere și interese salariați; 

-evidența concediilor de odihnă. 

 

2.4 Legea nr.17 / 07.03.2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan   

Au fost soluţionate un număr de 71 dosare.  

S_a creat special în acest scop Registrul special de evidenţă a cererilor  pe hârtie 

(analogic) .   

În termen de 3 zile de la înregistrare se depune o copie după întreg dosarul la 

Direcţia Agricolă Timiș. Oferta de vânzare se afişează la afişier cât şi pe pagina de 

internet a primăriei pentru o perioadă de 30 zile. Se verifică dacă pe terenul supus 

vânzării se află situri arheologice şi se eliberază adeverinţă în acest sens. Dacă 

terenul se află sub incidenţa art.3 , adică sub 2.400 mp. faţă de obiectivele militare 

speciale, vânzătorul va trebui să se adreseze şi Ministerului Apărării Naţionale 

Bucureşti. Persoanele aflate în această situație sunt îndrumate de către noi asupra 

acestei proceduri. 



 După termenul de 30 zile de la de afişare se eliberează următoarele documente: 

 - Adeverinţa de vânzare liberă a terenului (în cazul în care nu au fost depuse cereri 

de acceptare a ofertei din parte titularilor dreptului de preempţiune );  

- Adeverinţa că pe acest teren se află sau nu situri arheologice; 

 - Copie după Oferta de vânzare, cu menţiunea „conform cu originalul”. 

 Pentru dosarele depuse în anul 2019 au fost depuse 60 solicitări din partea titularilor 

dreptului de preempţiune. 

 

2.5 Arendarea terenurilor agricole  

 

Activitatea de arendare a terenurilor se supune prevederilor art. 1837- 1850 din 

Codul Civil al României. În anul 2019 au fost luate în evidență un număr de 304 

contracte.  

Activităţi efectuate privitoare la arendare: 

-Întocmirea, păstrarea şi actualizarea Registrului Special de Evidenţă al contractelor 

de arendă, precum şi eliberarea de documente care au la bază datele înregistrate în 

acest registru, necesare la obţinerea de subvenţii pe terenurile agricole acordate de 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură;  

-Eliberarea de adeverinţe necesare la notarul public pentru perfectarea documentelor 

de înstrăinare a terenurilor, deoarece după cum se ştie în cazul înstrăinării terenurilor 

au prioritate la cumpărare persoanele care au luat în arendă aceste terenuri. 

 

3. COMPARTIMENT CONSILIER JURIDIC, REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII 

PUBLICE 

 

       Îndeplinirea atribuţiei de responsabil cu protecţia datelor personale (DPO), 
începând cu data de 25.05.2017. Întocmirea documentaţiei GDPR, informarea 
personalului UAT Checea cu privire la obligaţiile care le revin potrivit Regulamentului 
UE 2016/679, monitorizarea acestora; perfecţionarea în vederea implementării la zi a 
documentaţiei GDPR. Urmarea unui curs de inițiere/perfecționare pentru buna 
desfășurare a acțiuni DPO. 

 Participarea la cursul profesional privind Aspectele teoretice și practice privind 
justiția drepturilor și libertăților fundamentale. Particularități ale grupurilor vulnerabile 
– în vederea implementării unui program de acordare a asistenței juridice a 
persoanelor vulnerabile din localitatea Checea.  

      Evidenţa registrului de intrări - ieşiri începând cu luna ianuarie – decembrie 
2017. Înregistrarea a 5950 nr.( intrări/ieşiri) din care, aproximativ:  

Facturi – 650 

Cereri / adeverinte – 4200 



Adrese de la institutiile publice – 560 

Referate de necesitate – 350 

 Diverse oferte -190 

      Menținerea/înlocuirea personaului din cadrul serviciului de achiziție publică pe 
perioada de concediu. 

      Menţinerea corespondenţei între Primaria Comunei Checea şi alte instituţii 
publice, precum alte persoane fizice sau juridice, prin e-mail, poştă sau fax şi vice-
versa. 

      Programarea întâlnirilor de audiere pentru primar / viceprimar / secretar şi 
asigurarea protocolului pentru acestea. 

      Îndrumarea şi informarea cetăţenilor în cazul în care întâmpinau vre-o problemă. 

      Ca membru din comisia de inventariere generală si de casare, am participat la 
efectuarea operaţiunilor de inventariere şi casare a bunurilor aflate în patrimoniul 
comunei Checea. 

 

4. COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 

Agricultura reprezintă activitatea de bază a locuitorilor comunei noastre, fiind 
principala sursă de venit pentru majoritatea familiilor localității nostre. Anul  agricol 
2018-2019 a fost un an bun obținându-se producții bune, datorită condițiilor meteo 
favorabile, acordării subvențiilor la timp atât de la Uniunea Europeană cât și de la 
Guvernul României, cât și tehnologiilor aplicate. Pentru obținerea subvențiilor pe 
suprafața de teren utilizată, persoanele beneficiare de sprijinul financiar trebuie să 
respecte câteva condiții legale: 

- proprietarul/deținătorul terenului să depună declarația anuală, în termen, la APIA- 
Centrul local Jimbolia; 

- suprafața de teren să fie mai mare de 1,00 ha; 

- fiecare parcelă de teren să fie mai mare de 0,30 ha; 

- terenul să fie lucrat, indiferent de categoria de folosință: arabil, pășune, fâneață, 
vie, livadă sau legume; 

- proprietarul/deținătorul de teren să aibe deschis un cont la Sucursala unei bănci. 

De asemenea, beneficiarii de sprijin financiar trebuie să mai respecte următoarele 
cerințe solicitate de legislația europeană și națională: 

- să identifice corect blocul fizic unde deține terenul; 

- să identifice corect parcela din cadrul blocului fizic; 
- să declare corect suprafața de teren cultivată; 

- să declare corect cultura înființată în fiecare parcelă de teren deținută; 



- să înștiințeze funcționarul responsabil al APIA, în termen cât mqai scurt posibil, 
despere modificările intervenite față de declarația dtă privitoare la suprafața totală de 
tren agricol lucrat, amplasamnetul parcelelor, culturi, etc. 

- să dea curs la solicitarile funcționarilor APIA ori de câte ori există neclarități cu 
privire la amplasamentul, suprafața, cultura deținută. 

Conform evidenețelor, la nivelul comunei Checea, există următoarele suprafețe de 
teren pe categorii de folosință: Total general: 5707 ha, din care: Total agricol: 4835 
ha, pășune: 208,70, intravilan: 195,33 ha. 

Principalele culturi, la nivelul comunei Checea, în anul agricol 2018-2019, au fost: 
porumb, grâu, floarea-soarelui, cartofi, mazăre, dovleac, dovlecel, plante de nutreț 
(lucernă), masă verde, fânețe naturale. 

Activitatea din cadrul compartimentului agricol in decursulul anului 2019 a 
constat în: 

- completarea datelor  în registrele agricole   2015-2019  

- inceperea completarii datelor din registrele agricole 2015-2019 si in 
registrul electornic 

- eliberarea diverselor adeverințe ~478 din care: ~169 adeverinte pentru 
buletin, ~  92 adeverinte pentru APIA , ~ 59 adeverinte de venit agricol, ~ 118 
adeverinte spatiu locativ, ~ 3 adeverinte efective animale,  ~ 24 adeverinte OCPI, ~ 
13 adeverinte diverse. 

- afisarea si dezafisarea diferitelor anunturi (ajutoare pt fermieri, anunturi 
pt apicultori, etc) 

- anuntarea apicultorilor in cazul in care fermierii au tratat culturile cu 
produse fitosanitare 

- eliberarea  unui nr de 17 atestate si carnete de comercializare a 
produselor agricole   pentru producatorii agricoli; 

- curățenia de primavara: 

 



    - implicarea in Campania "Ziua Curateniei Nationale" organizata de Let`s 

Do It Romania 

 

 

 

    - implicarea in Campania Nationala 28 Septembrie 2019- SOS Ambrozia  

 

 



 

 

- instiintarea comisiei de a veni pe teren sa evalueze pagubele produse de calamitate 
(seceta sau ploi torentiale) si intocmirea notelor si a proceselor verbale de constatare 
a pagubelor ; 
 - au fost afisate campanile de colectare a deseurilor voluminoase si deseuri 
periculoase de la RETIM Ecologic Service S.A. 

-crearea unei baze de date privind terenul arabil extravilan (titluri de 
proprietate si CF-uri) 

- indosarierea actelor eliberate sau primite in decursul anului 

- inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar  

- alte atributii date de primar sau secretar. 

 

 

5. COMPARTIMET ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartimentul Asistență Socială din cadrul UAT Checea a întocmit în anul 2019, 
următoarele: 

Anchete sociale pentru încadrarea minorilor în grad de handicap -19 

Factori de mediu pentru încadrarea minorilor în grad de handicap-19 

Anchete sociale pentru încadrarea pers.adulte în grad de handicap - 15 

Dosare indemnizație persoane cu handicap - 4 

Dosare încadrare copii în grad de handicap-19 



Anchete sociale  divorț - 4 

Anchete sociale judecătorie-2 

Anchete sociale înregistrare tardivă-5 

Anchete sociale DGASPC - 4 

Dosare  Plasament familial (Anchetă sociala, plan servicii, dispoziție, adresa, etc) -0 

Dosare VMG(Anchetă sociala, fișă de calcul, dispoziție, adresa, etc) -20 

Anchete sociale reevaluare VMG-40 

Adrese diverse -118 

Anchete sociale DGASPC 983 - 4 

Plan servicii prevenire abuz - 4 

Fisa identificare riscuri - 7 

Dosar instanță desemnare reprezentant legal-4 

Dosare indemnizație creștere copil-10 

Dosare alocație de stat-39 

Dosare CES - 4 

Dosare tichete de grădiniță -1 

Rapoarte statistice trimestrilale-8 

Rapoarte statistice-4 

Raportări lunare VMG-12 

Dosare mame minore (Anchetă sociala, plan servicii, dispoziție, adresa, etc) - 4 

Activități prevenire abandon școlar- 3 

Adeverințe VMG- 3 

Transfer alocații de stat-3 

Eliberare adeverințe etnie- 2 

Elibertare legitimație de parcare pers. cu dizabilități-1 

Dosare înscriere copii cu dizabilități la Centrul de zi Jimbolia-0 

Distribuire de alimente pentru 30 de familii în baza parteneriatului cu 
FundațiaOrganizația Salvați Copiii România. 

Încheierea de parteneriate în vederea derulării de proiecte-3 

Raportări Prefectura Timiș reintegrare persoane roma-6 

Alte documente (Referate, Dispoziții, solicitări) - 103 

Participarea la audierea minorilor la  poliție-2 

Monitorizări și deplasări în teren- 83 

Declarații diverse- 66 



Consilierea, îndrumare și sprijin pentru cetățenii comunei Checea 

Pregarire si distribuire 300 de pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă în parteneriat 
cu Asociația Blythswood Banat din Jimbolia. 

În parteneriat cu MMPS, MS și MEI demararea proiectului  „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”  
cod SMIS 122607. 

Raportari lunare privind indicatorii realizați în derularea proiectului - 5 

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale a Compartimentului Asistență Socială din 
cadrul UAT Chcecea. 

Demararea împreună cu MMPS a actiunilor privind înfințarea unui Centru Comunitar 
Integrat în comuna Checea ce presupune construcție și dotări  în valoare de 100.000 
euro. 

În parteneriat cu AJPIS Timiș și AJOFM Timiș de rularea programului pentru 
încadrarea în muncă a tinerilor cu vârsta între 16 și 25 de ani. 

În parteneriat cu Asociația de Consultanță Socială și Formare Profesională Vest în 
cadrul proiectului ”PRO-Work„organizarea de cursuri de initiere si calificare pentru 
grupurile defaforizate . 

 

6. COMPARTIMENT ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 

 

Asistentul medical comunitar are următoarele atribuții: 

 -cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale şi comunitatea 
de romi din care face parte;  

-facilitează comunicarea între membrii comunității de romi şi personalul 
medico-sanitar; 

 -catagrafiază gravidele şi lăuzele, în vederea efectuării controalelor 
medicale periodice prenatale şi -post-partum,le explică necesitatea şi importanța 
efectuării acestor controale şi le însoțește la - aceste controale, facilitând 
comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare; -explică avantajele 
igienei personale, a igienei locuinței şi spațiilor comune; popularizează în - 
comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente; 

 -semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul 
comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă 
a apei etc.;  

În anul 2019 în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică a realizat 
următoarele evenimente:  

- Campanii de informare, conştientizare la nivel local pe diverse teme: 1. 
Ziua Sănătăţii Pielii;  

2. Lupta împotriva cancerului;  

3. Ziua internaţională de luptă impotriva tuberculozei;  



4. Ziua mondială a apei;  

6. Săptămâna europeană a vaccinării;  

7. Ziua mondială a sănătăţii;  

8. Ziua mondială fără tutun; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu 
servicii de asistență medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de 
învățământ şi asistență medico-socială a populației din zonă şi în special a celei din 
comunitățile defavorizate”. Asistența medicală preventivă din colectivitățile de copii 
preșcolari, școlari se asigură prin cabinetele medicale organizate, conform legii, în 
unitățile de învățământ preșcolar, şcolar sau prin cabinetele individuale ale medicilor 
de familie, după caz”.  

Activitățile desfășuratede asistentul medical comunitar sunt:  

-triajul epidemiologic: consult in vederea depistării bolilor contagioase, parazitare, 
recoltare exudat faringian; 

 -examen bilanț: depistare tulburări de vedere, auz, dezvoltare fizica etc.; -asistență 
medicală la bacalaureat, examen de absolvire.  

 

 

7. COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE 

 

Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei Checea, a efectuat, 

în decursul anului 2019, următoarele activități: 

 

RAPORTARI ANUALE, TRIMESTRIALE , LUNARE 

1. Darea de seama contabila - raportare trimestriala ( 31.03.2019 , 30.06.2019 , 

30.09.2019 și 31.12.2019 ) 

2. Monitorizarea cheltuielilor de personal – raportare lunara – pentru activitatea 

proprie . 

3. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate din venituri proprii și subvenții , contul de execuție a veniturilor și 

cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local , raportarea unor indicatori din bilanț, 

raportarea cheltuielilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare” -raportare lunara pentru activitatea proprie. 

4. Raportarea numarului de personal si a cheltuielilor aferente – raportare 

semestriala 

5. Raportari statistice – lunare , trimestriale , anuale 



ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ 

 Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli 
 Rectificări bugetare 
 Întocmirea listei de investiții pentru anul în curs 
 Întocmirea deschiderilor bugetare pana la data de 25 a lunii 
 Înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și 

plăți derulate prin casa și conturile deschise la trezorerie in baza documentelor 
justificative. 

 Întocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței între 
conturile sintetice si analitice . 

 S-a efectuat contabilitatea fondurilor externe nerambursabile . 
 Lunar s-au întocmit state de plată pentru salariați, s-a asigurat evidențierea lor 

în contabilitate, precum și a obligatițiilor de plată aferente, stingerea 
obligațiilor față de salariați și buget. Totodata s-a asigurat concordanta între 
evidența sintetica și analitică a decontărilor cu personalul, decontarilor cu 
bugetul statului și decontarilor cu bugetul asigurărilor sociale. Întocmirea 
declarației lunare 112 

 S-a asigurat valorificarea rezultatelor inventarierii anuale. 
 S-a efectuat contabilitatea fondurilor cu destinație specială 
 S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor fixe. 
 S-a efectuat contabilitatea sintetică și analitică a materialelor , obiectelor de 

inventar , alte valori 
 S-a întocmit lunar contul de execuție a bugetului local. 
 S -a întocmit lunar contul de execuție a bugetului activităților finanțate din 

venituri proprii 
 S-a întocmit lunar contul de execuție al veniturilor și cheltuielior evidentiate în 

afara bugetului local 
 S-a efectuat contabilitatea angajamentelor bugetare și legale , raportarea lor. 
 S-au întocmit documentele de plată către furnizorii de materiale , obiecte de 

inventar, servicii , mijloace fixe , lucrari de investiții 
 S-au eliberat la cerere adeverințe salariale 
 Trimestrial s-au verificat și centralizat situațiile financiar contabile ale 

instituțiilor subordonate. 
 S-a asigurat operarea în aplicația “Control Angajamente bugetare “ prin 

Punctul Unic de Acces al Ministerului de Finanțe - în cadrul sistemului național 
de raportare FOREXEBUG 

 

8. Compartimentul de IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

 

Activitatea desfasurata in decursul anului 2019 s-a efectuat astfel: 

- Se gestioneaza un numar de 2 950 de roluri  

- Intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, 
la toate solicitariile  depuse de catre contribuabili/institutii ~ 96. 

- Eliberarea certificatelor fiscale in numar de 213. 

-     Eliberarea diferitelor adeverinte in numar de  131 . 



           -     Impunerea cladirilor, terenurilor  in numar de 234 declaratii din partea 
persoanelor  fizice.   

 -   Operare dosarelor de scutiti de la plata impozitului -28 

 

 Mijloacele de transport aflate in proprietatea contribuabililor  persoane fizice:  

-    Declaratii de impunere a autovehiculelor 160 

-    Declaratii de scoatere din evidenta  a autovehiculelor 114 . 

 -   Inregistrarea amenziilor in numar de 245 procese verbale. 

 

Emiterea deciziilor de impunere privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale 
datorate de catre contribuabilii persoane fizice , verificarea declaratiilor de impunere 
si actelor prin care se atesta dobandirea proprietatii, recalcularea impozitului in cazul 
in care au intervenit modificari de proprietate , stabilirea valorii de impozitare a 
cladiriilor in cazul instrainarii, respective dezbaterii succesorale , operarea scutirii de 
impozite cu respectarea prevederilor legale , operarea restituirilor pentru sumele 
incasate necuvenit si a compensarii sumelor achitate in plus, cu debite datorate de 
contribuabil. 

In ceea ce priveste executarea silita a persoanelor fizice, precum si a amenzilor s-au 
efectuat urmatoarele operatiuni: identificarea debitorilor , urmarirea si executarea 
debitelor restante , confirmarea in termen a preluarii spre executare a debitelor 
primite de la alte organe , institutii, intocmirea evidentei titlurilor executorii primite 
spre urmarire asigurand incasarea creantelor bugetare in termenele de prescriptie , 
intocmirea actelor necesare executarii silite.  

 

9. CASIERIE 

 

În cadrul compartimentului de casierie al Primăriei Comunei Checea, , au fost 
efectuate, în decursul anului 2019, următoarele activități : 

 Încasare impozite și taxe locale 
 Încasare amenzi 
 Încasare concesiuni și chirii 
 Întocmirea borderourilor de încasări în număr de 66 cu un total de încasări pe 

anul 2019 de 609.360,22 lei 
 Eliberarea de chitanțe aferente încasărilor 
 Ridicarea CEC-urilor în număr de 32  
 Întocmirea foilor de vărsământ în număr de 520 

 Eliberare bonuri valorice pentru carburanți 
 Întocmirea dispozițiilor de plată în număr de 42 
 Completarea monetarului (66) 
 Întocmirea registrului de casă 
 Eliberare numere de circulație: tractor, combină, moped, remorci, căruțe. 

 
 
 



 
10. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 
1. Obiective care au stat la baza activităţii:  

- organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică privind atribuirea 
contractelor publice de produse, servicii şi lucrări; 
 - organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor privind concesionările,superficiile, închirierile, 
și vânzările de bunuri;  
2. Aspecte organizatorice avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivelor:  

2.1. Acte normative ce stau la baza activităţii compartimentului: 
 - O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;  
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a 
O.U.G. nr. 54/2006; 
 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizate;  
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acord 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizate; 
 - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire 
a contractului de achiziție publică; 
 - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;  
- H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare 
a bunurilor aparținând instiituțiilor publice. 

Compartimentul Achiziții Publice are următoarele atribuții principale:  
- elaborează și după caz, actualizează pe baza necesităților transmise de către 
celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia anuala și programul 
anual al achizițiilor publice, precum si strategia de contractare; 
 - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de 
atribuire și documentelor suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a 
documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de către compartimentele 
de specialitate; 
 - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 
în lege;  
- aplică și finalizează procedurile de atribuire; 
 - realizează achizițiile directe; - întreprinde demersurile necesare pentru 
înregistrarea / reînoirea / recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP, 
sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
- întocmește documentațiile privind vânzarea, concesionarea, superficia și închirierea 
de bunuri; - stabileşte preţurile de pornire, acolo unde este cazul, privind 
concesionările,superficiile şi închirierile de terenuri; 
 - duce la îndeplinire prevederile H.C.L. emise de către Consiliul Local al comunei 
Checea 
 2.3. Proceduri de atribuire  
Achiziţiile publice se realizează prin următoarele proceduri:  
- licitaţie deschisă; 
 - licitaţie restrânsă;  
- dialog competitiv;  
- negociere competitivă; 
 - parteneriatul pentru inovare;  
- concurs de soluţii;  
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 



 - procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii 
specifice;  
- procedură simplificată.  
Procedura simplificată se aplică pentru achizițiile publice a căror valoare estimată, 
fără T.V.A. este mai mică decât urmrmătoarele praguri valorice:  
- pentru lucrări –23.227.215 lei;  
- pentru produse sau servicii – 600.129 lei; 
 - pentru servicii sociale și alte servicii specifice– 3334/050 lei. 
 Achiziția directă se aplică pentru achizițiile publice a căror valoare estimată, fără 
T.V.A. este mai mică decât 132.519 lei pentru servicii sau produse, respectiv 441.730 
lei pentru lucrări. 
În cadrul serviciului de Achiziții Publice, au fost lansate și încheiate, în decursul anului 
2019,  aproximativ 54 de contracte de achiziție publică cu impact major. 
Prin cumpărări directe, serviciul de achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei 
Checea,a inițiat un număr de aproximativ 150 de achiziții directe, care însumează o 
valoare totală de aproximativ 1.210.000 lei fără TVA. 
În cadrul contractelor mai sus amintite se regăsesc contracte aferente unor proiecte 
importante pentru Comuna Checea, finalizate sau în curs de finalizare, cum ar fi: 

 Proiectare + execuție Amenajare teren multifuncțional la Școala gimnaziala 
Checea 

 Caiet sarcini lucrări de construire podețe de acces 
 Întocmire caiet de sarcini podețe și trotuare din beton 

 Servicii de dezinsecție aeriană 
 Podețe și trotuare din beton 
 Lucrări de construire podețe de acces 
 Dirigenție șantier pentru podețe și trotuare din beton 
 Dirigenție șantier pentru lucrări de construire podețe de acces 
 Dirigenție șantier pentru amenajare teren multifuncțional la Școala gimnazială 

Checea 
 Obținere aviz autorizație construire capelă mortuară 

 Întocmire caiet de sarcini amenajare piață comunală 
 Întocmire caiet de sarcini construcție foișor parc central 
 Amenajare piață comunala- acces 
 Construcție foișor parc central 
 Extindere sistem supraveghere stradala 

 Realizare proiect tehnic capela mortuara 
 Construcție capelă mortuară 
 Proiectare, realizare, mentenanță și administrare site web 
 Organizarea procedurii de achiziție publica pentru MODERNIZAREA 

STRAZILOR DS1, DS6, DS19, DS22, DS28, DS35, DS36, DS38, DS45, DS48, 
DS49 SI DS 50 DIN LOCALITATEA CHECEA, COMUNA CHECEA, JUDEŢUL 
TIMIŞ 

 Dirigenție de șantier pentru MODERNIZAREA STRAZILOR DS1, DS6, DS19, 
DS22, DS28, DS35, DS36, DS38, DS45, DS48, DS49 SI DS 50 DIN 
LOCALITATEA CHECEA, COMUNA CHECEA, JUDEŢUL TIMIŞ. 

De asemenea, în decursul anului 2019 s-a realizat licitația pentru atribuirea 
contractului de lucrări pentru MODERNIZAREA STRAZILOR DS1, DS6, DS19, DS22, 
DS28, DS35, DS36, DS38, DS45, DS48, DS49 SI DS 50 DIN LOCALITATEA CHECEA, 
COMUNA CHECEA, JUDEŢUL TIMIŞ, PNDL 2, licitație supravegheată și controlată de 
către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  
Activitatea Serviciului Achiziții Publice nu se limitează doar la organizarea, derularea 
și încheierea de contracte de achiziție publică numai pentru proiecte cu finanțare 



externă,activitatea acestuia constă și în derulare de proceduri de achiziție publică 
pentru acoperirea întregii nevoi a comunei, în funcție de resursele financiare anuale 
care se pot angaja. 
Prin activitatea desfăşurată deCompartimentul de Achiziții Publice, s-au dus la 
îndeplinire Hotărârile Consiliului Local în ceea ce priveşte concesionările, superficiile, 
închirierile şi vânzările de bunuri, s-au încheiat contractele de achiziţii de produse, 
servicii şi lucrări, necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în Programul Anual de 
Achiziţii pe anul 2018. 
 

11. Compartimentului  Cultură, Bibliotecă Comunală, Tineret şi Sport 
12.  

13. În cursul anului 2019,  Compartimentul   Cultură, Bibliotecă Comunală, Tineret şi 
Sport – Primăria Comunei Checea, a  iniţiat şi coordonat  organizarea  şi desfăşurarea 
a 28  - acţiuni culturale, cultural- sportive, educative şi de divertisment – în baza  a  
21  proiecte,   cuprinse în programul cultural anual AGENDA CULTURAL - SPORTIVĂ  
A COMUNEI CHECEA- 2019  şi în  PROGRAMUL CULTURAL ŞI PENTRU TINERET al 
judeţului Timiş –programe finanţate de Consiliul Local Checea şi cofinanţate de 
Consiliul Judeţean Timiş (3 proiecte) –proiecte culturale care a fost   depuse pentru 
finanţare  la Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Checea, în anul  2019  : 

 
 

Nr. 

crt. 

Proie

ct 

Nr. 

Acţ

. 

cul

tur

ale 

 

Denumirea  Perioada 

desfăşurării 

Locul desfăşurării 

1.  1 „ANIVERSĂM FEMEILE!” 

Reuniune cultural - distrativă cu femeile din 

comuna Checea  pentru ziua femeilor –  

9  Martie 

2019 

Căminul  Cultural 

Checea 

2.  2 

„LADA CU ZESTRE” 

- festival ediţia a XIII-a 2019- 

Faza  zonală  07.04.2019 

07.04.2019 

 

 

Sânnicolau Mare 

 

Faza judeţeană 24.05.2019 

 

 

24.05.2019 Timişoara 

3.  3 

”NE AMINTIM, EVOCĂM,  ANIVERSĂM ŞI 
COMEMORĂM POEŢI, SCRIITORI, COMPOZITORI 
ŞI PICTORI  ROMÂNI” 
 simpozioane, concursuri 
16.04.2019- ION CREANGĂ – 130 DE ANI DE LA 
MOARTE 
14.11.2019- ION CREANGĂ, MIHAI EMINESCU ŞI 
VERONICA MICLE 130 DE ANI DE LA MOARTE 
18.12.2019 – OCTAV BĂNCILĂ -75 DE ANI DE LA 

16.04.2019 

14.11.2019 

18.12.2019 

Căminul Cultural 

Checea 



MOARTE 
                            Ediţia a XII-a 

4.  1 

„SĂRBĂTOAREA PASCALĂ” 

Ediţia a II-a 

-sărbătoarea Paştelui, cântec şi dans 

28.04.2019 
Căminul Cultural 

Checea 

5.  1 

„TOLERANŢĂ ŞI DEMOCRAŢIE” 

ACŢIUNE CULTURALĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CHECEA 

 

 

 

06.06.2019 

Şcoala Gimnazială 

Checea 

 

6.  1 „GIURGEV DAN” 

- sărbătoare a etniei sârbe - seară cu cântec şi 

dans 

Ediţia a XIII-a 

 06.05. 2018 Biserica Ortodoxă 

Sârbă şi  

Căminul Cultural 

Checea 

7.  2 

„DE ZIUA COPIILOR!” Petrecere pentru copii – 

(cu serv de animaţie) ed a I-a 
01.06.2019 

 

Căminul Cultural 

Checea 
„ZIUA COPIILOR - ZI DE SĂRBĂTOARE”-activitate 

şcolară la   Şcoala Gimnazială Checea 

 
12.06.2019 

Şcoala Gimnazială 

Checea 

8.  1 ”IMAGINI ÎN SCENĂ DE PE TĂRÂMUL 

POVEŞTILOR” 

- un spectacol dedicat copiilor, cu Teatrul pentru 

copii şi tineret MERLIN-Timişoara 

Ediţia a XII-a 

 07.06.2019 Căminul Cultural 

Checea 

9.  1 

„O EXCURSIE CU ITINERAR 

CULTURAL,TURISTIC, EDUCATIV 

ŞI DISTRACTIV” 

- Tabără de creaţie de două zile şi o noapte 

cazare la 

Şugag  Ediţia a XI -a 

19-20.07 

2019 

Checea- Şugag- 

Orăştie 

10. /

1 

 

 

 

 

 

 

/

2 

1 

„HORA CHECENILOR” ed. a X-a 

16- 17.06.2019 

Spectacol, cântece şi dansuri populare 

16-

17.06.2019 

Căminul Cultural 

Checea- Biserica 

Ortodoxă  -

Română Checea 

 

1 
„ZILELE COMUNEI CHECEA ” ed a III-a  

25-26 AUGUST 2019  

25 -26.08. 

2019 
Comuna Checea 

11.  1 

„LA MULŢI ANI BĂTRÂNILOR COMUNEI CHECEA” 

Aniversarea bătrânilor de  85 şi peste 85 de ani 

din comuna Checea  ed. a III-a 

27.10.2019 
Căminul Cultural 

Checea 

12.  1 Concurs de pescuit- 

„TROFEUL PESCARULUI CHECEAN - 2019!” 

 09.08.2019 Canalul  Principal 

Checea 



Ediţia a XIII-a 

13.  1 „CUPA  CAMPIONILOR CHECENI -2019”Ed a XI-a 16.08.2019 
Terenul de fotbal 

din Checea 

14.  1 „CAMPIONAT DE TENIS DE MASĂ” Ed a IV-a  02.11.2019 
Căminul Cultural 

Checea 

15.  

1  „FOLCLOR BĂNĂŢEAN ŞI LAURII PREMIAŢILOR 
2019” 
-un spectacol folcloric 
-un bilanţ cultural, educativ, sportiv al anului 
2019, premierea pe plan local a merituoşilor 
Ediţia a XIII-a 

07.12.2019 Căminul Cultural 
Checea 

16.  

1 „CARNAVALUL COPIILOR!” 
- carnaval - concurs de măşti 
Ediţia a XII-a 
 

15.11.2019 Căminul Cultural 
Checea 

17.  

1 „KATARINA, O MARE SĂRBĂTOARE  A  
CROAŢILOR DIN CHECEA!” 
-expoziţie de fotografie veche 
-editare carte bilingvă „TAKO JE BILO” 
-seară cu cântec şi dans 
Ediţia a X-a 

25.11. 2018 Biserica Romano- 
Catolică din 
Checea 
Căminul Cultural 
Checea 

18.  

1 „ARII DINTR-O OPERĂ MARE, PE O SCENĂ 
MICĂ” 
Moment cu arii  din opere 
Ediţia a I-a 
 +Un spectacol - la Opera Naţională Română din 
Timişoara pentru copii merituoşi 

08.11.2019 Căminul Cultural 
Checea 

19.  
1 „CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOAREA BUCURIEI” 
- Activitate şcolară la Şcoala Gimnazială Checea 

19.12. 2019 Şcoala Gimnazială 
Checea 

20.  1 „O SEARĂ SPECIALĂ PENTRU TINERET” Ed. a I-a 27.10.2019 
Căminul Cultural 

Checea 

21.  3 

Acţiuni  din  „PARTICIPARE LA 4 FESTIVALURI 
FOLCLORICE ÎN ŢARĂ” 

1. FESTIVALUL CONCURS „IONEL LUCIAN ŞIPOŞ” 
21 IUNIE 2019 

2. ZILELE COMUNEI CENEI -21 septembrie 2019 
3. FESTIVALUL  ZILELE VEVERIŢELOR  BUZIAŞ 

13.10.2019 
 

2019 

GIROC 
CENEI 
BUZIAŞ 
 

Total 
 -21 proiecte  cuprinse în Agenda Cultural Sportivă a Comunei 
Checea-2019 
-28  acţiuni culturale, sportive, de divertisment - în  cadrul 
proiectelor  

  

    



 
 
 



 
Compartimentului  Cultură, Bibliotecă Comunală, Tineret şi Sport – Primăria Comunei 
Checea 
 

 A organizat şi desfăşurat  21 proiecte cultural- sportive  care au cuprins un total de 28 
de acţiuni culturale,  cultural – sportive şi de divertisment 

 A  realizat - serviciile necesare pentru buna funcţionare a Bibliotecii Publice Comunale, 
din Checea: împrumutare cărţi, înregistrarea cititorilor, înregistrarea cărţilor în 
Registrul Inventar;   programarea, instruirea  participanţilor la sala BIBLIONET din 
incinta bibliotecii, a sprijinit  solicitanţii de informaţie, documentare   -  internet   



 Biblioteca Comunală Checea la sfârşitul anului 2019 deţine  un număr de 11376  cărţi, 
înregistrate în Registrul de Inventar al Bibliotecii Comunale Checea şi are înscrişi un 
număr de  586 cititori, din care 251 activi în anul de referinţă. 

 A  întocmit, a depus pentru finanţare nerambursabilă la Consiliul Judeţean Timiş  
proiecte culturale (s-a primit finanţare  pentru  3 proiecte  23000,00 lei) 

  A depus pentru finanţare din bugetul local către Consiliul Local Checea „AGENDA 
CULTURALĂ ŞI  SPORTIVĂ  A COMUNEI CHECEA – ANUL 2019”  . 

 A avut grijă ca Ansamblul  „CHECEANA” să  activeze, să aibă instructor, să participe la 
diverse spectacole, să fie premiaţi 

 A   popularizat  şi informat  locuitorii comunei Checea şi nu numai, despre activitate 
Ansamblului CHECEANA  şi despre toate acţiunile culturale, cultural- sportive şi de 
divertisment,  care au avut loc în anul  2019 în comuna Checea. 

 A redactat   toată documentaţia necesară la proiectele culturale din  programul 
cultural anual-  Agenda Culturală şi Sportivă  a Comunei Checea -2019 - pentru 
finanţare şi decontare. 

 A menţinut curăţenia în incinta Bibliotecii Comunale Checea şi   Biblionet. 
 A   întocmite procesele verbale pentru închiriere - săli, scaune, mese, din Căminul 

Cultural a predat  şi a preluat cele închiriate. 
 
12. COMPARTIMENT SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta este un birou functional din cadrul 
aparatului de specialitate al Primariei comunei Checea, indeplinindu-si atributiile in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor şi 
a Legii nr. 481/2004 privind protectia civila precum si a altor prevederi legislative 
specifice, este condus de un sef de birou si se subordoneaza direct Primarului. Are ca 
misiune de baza prevenirea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a 
Situatiilor de Urgenta si a consecintelor acestora, pe teritoriul administrativ al localitatii 
Checea. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului, a bunurilor şi 
valorilor. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de control si prevenire a 
tuturor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in localitate. Formele 
activitatii de prevenire sunt controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei, 
si agentilor economici in conformitate cu adresele primite din partea ISU Timișoara si 
Prefectura.  

Obiectivele specifice Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Cunoasterea, 
respectarea si aplicarea actelor normative in domeniul Situatiilor de Urgent, Protectiei 
Civile si apararii impotriva incendiilor a populatiei cat si personalului angajat din 
primarie. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a participat la sedintele de 
instiintare din cadrul ISU Timișoara, Prefectura privind Protectie Civila. 
Responsabilitate si operativitate in indeplinirea atributiilor de serviciu. Realizarea 
comunicarii eficiente la nivel inter şi intrainstituţional cu privire la Situaţiile de Urgenta.  

În final trebuie să menționez că toate aceste realizări pe care le-am prezentat, dar 
și  altele omise, au fost posibile datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu 
membrii Consiliului Local, cu angajații Primăriei, cu Postul de Poliție din comuna 
Checea, dar și cu ceilalți factori de decizie din comunitatea noastră, și nu în ultimul 
rând cu sprijinul cetățenilor comunei noastre. 

VĂ MULȚUMESC! 

PRIMAR, 

FLOREA DANIEL-FLORIN 


