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CUVÂNT ÎNAINTE
Stimați cetățeni,
Preocuparea principală a administraţiei locale a Comunei Buceș în anul 2021 a fost gestionarea eficientă
a resurselor bugetare şi asigurarea bunăstării cetăţenilor. Unul din obiectivele urmărite de echipa Primăriei Comunei
Buceș a fost acela de a crea o administraţie publică locală eficientă în folosul cetăţeanului, de a contribui la
dezvoltarea comunei, într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor
şi priorităţilor comunităţii. Raportul pe care îl prezint, îl consider, înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală
de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună cu salariaţii instituţiei, să realizez conform
datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului în care au fost cheltuiţi banii publici,
în scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat faţă de cetăţeni.

Cu deosebită stimă,
Primar, Achim Mărcuș Traian
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NOȚIUNI GENERALE
Administraţia publică locală în comuna Buceș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale
ale administrației publice, respectiv: principiul legalității, egalității, transparenței, proporționalității, al satisfacerii
interesului public, al imparțialității, continuității și adaptabilității, precum și al principiilor specifice administrației
publice locale, respectiv: principiul descentralizării, al autonomiei locale, principiul consultării cetățenilor în
soluționarea problemelor de interes local deosebit, principiul eligibilității autorităților administrației publice locale,
principiul cooperării, principiul responsabilității, principiul constrângerii bugetare, după cum prevede Ordonanța de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Primăria este instituția publică care urmărește îndeaproape interesele comunității, analizează perspectivele
de modernizare și îmbunătățire a nivelului de trai, implementează proiecte, sprijină și îndrumă cetățenii, urmărind
astfel dezvoltarea comunității locale, prosperitatea și bunăstarea cetățenilor. Misiunea instituţiei include oferirea de
servicii publice de calitate în domeniul administrație publice locale şi are ca viziune satisfacția permanentă a
cetățenilor. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor
președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. De asemenea,
dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale
miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și ale
hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.
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STAREA ECONOMICĂ
PROIECTE
În anul 2021 a fost adoptată prin H.C.L. Buceș nr. 51/31.08.2021, Strategia de Dezvoltare Locala a comunei
Buces, pentru perioada 2021-2027. Acest document oferă oportunitatea reală de a identifica și de a adopta practici
ale dezvoltării durabile locale. Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru
atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri.
Astfel că, în concordanță cu actul mai sus menționat dar și cu programele de finanțare derulate anterior, în
anul 2021, administrația publică locală a depus un număr de 3 cereri de finanțare, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Domeniu

Denumirea obiectivului de
investiții

Valoare

Program

investiție

de

Total

Finanțare

Data
depunere

Observații

„Modernizare drumuri
1.

DRUMURI

comunale și vicinale în
comuna Buceș, județul

18.866.274,78

Anghel
Saligny

15.10.2021

În evaluare

16.10.2021

În evaluare

08.11.2021

În evaluare

Hunedoara’’
Modernizare rețea de
2.

DRUMURI

drumuri de interes local
comuna Buceș, județul

18.077.035,46

Anghel
Saligny

Hunedoara
EFICIENTI
-ZARE
3.

ENERGET
ICĂ IN
CLADIRI
PUBLICE

Reabilitarea și
modernizarea unitatii de
învătământ, Scoala
Generală „ION

2.978.007,70

AFM

BUTEANU”, sat Buceș,
comuna Buceș, județul
Hunedoara

În anul 2021, a fost finalizat proiectul în cadrul contractului încheiat cu A.F.I.R. „Construire platforma
parcare, alei, zone verzi in incinta Scolii Gimnaziale Buces si amenajare fantana arteziana Buces” masura 19.2,
lucrari in valoare de 331.144,81lei, prin GAL, Tara Zarandului și proiectul “Reabilitare si modernizare camin cultural
Grohotele si Reabilitare si modernizare camin cultural Dupapiatra, comuna Buces, judetul Hunedoara” masura 7.6,
lucrari in valoare de 1.303.183,00 lei
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In urma calamitatilor din luna februarie 2021 s-a surpat drumul comunal DC 13A unde a necesitat lucrari
de anvergura, finantate pe situatii de urgent (calamitati) in valoare de 2.085.595,00 lei.
Totodata pe parcursul anului 2021 s-au derulat lucrarile privind proictul finantat prin AFIR “Construire
drumuri de exploatatie agricola in comuna Buceș, judetul Hunedoara” masura 4.3, in valoare de 4.538.995,00 lei.
CONTABILITATE
Contabilitatea instituției s-a realizat în conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 5/2020 și a Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contabilitatea institutiei asigura informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri
şi cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul
programelor aprobate prin buget, dar şi informatii necesare pentru întocmirea situatiilor financiare.
Institutia conduce contabilitatea în partida dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general
aprobat prin OMFP nr. 1917/2005, respectiv Ordinul OMFP nr. 2021/2013.
Cu ajutorul acestor conturi, institutia înregistrează operatiunile economico-financiare pe baza principiilor
contabilitătii de drepturi şi obligatii (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau
disparitiei/anulării unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii.
Bugetul Comunei Buceș la 31.12.2021, a avut următoarea structură:
a. La partea de venituri
1. Prevederi bugetare trimestriale cumulate 12.311.932 lei
2. Incasari realizate 10.956.378 lei
b. La partea de cheltuieli
1. Credite bugetare trimestriale 14.643.540 lei
2. Plati efectuate 10.500.621 lei
Rezultatul exercitiului bugetului general al Comunei Buceș pe anul 2021, per total prezintă un exedent in
suma de 2.627.360,63 lei, la data de 31.12.2021.
Pe parcursul anului 2021, s-au efectuat 7 rectificari de buget.
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Cheltuielile pe 2021 s-au efectuat în următoarea structură (pe activități):
Nr.

Domeniu de activitate

Funcționare %

Dezvoltare %

1

Autorități Publice(Primărie)

18,68%

16,61%

2

PSI și Situații de Urgență

0.02%

0%

3

Învățământ

2,88%

3,02%

4

Sănătate

0.44%

0%

5

Cultură, sport, religie, recreere

0,5%

1.62%

6

Asistență socială

24,27%

0%

7

Locuințe, servicii și dezvoltare DADPP

2,67%

0%

8

Protecția mediului

0,58%

2,45%

9

Transporturi(modernizare străzi)

49,05%

77.85%

10

Tranzacții privind datoria publică

0%

0%

11

Acțiuni Generale Economice

0,91%

0%

La capitolul Dezvoltare, investiții, proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții începute în anii
anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice.
Au fost realizate lucrări investiții, reparații și întreținere ale imobilelor, aflate în patrimoniul comunei Buceș,
astfel:
Nr.

Imobil

Lucrări de investiții reparații și întreținere

Suma

realizate

-lei (cu TVA)

crt.
1.

Scoala Generală „ION
BUTEANU”, sat Buceș,

Teren de sport cu gazon sintetic multisport
15mx34m =510m2

comuna Buceș, județul

89.250,00

Hunedoara
2.

Clădire Primăria Comunei

Reparații fatade

112.455,00

Buceș
3.

„Modernizare
infrastructură rutieră drum
comunal, sat Mihăileni,

292.899.46

comuna Buceș, județul
Hunedoara”
4.

‘’Drum de interes local din
drum de exploatare mal
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stang baraj la casa cu nr.
6 si casa cu nr. 7,

107.100,00

localitatea Mihaileni,
comuna Buces, jud.
Hunedoara”
5.

Retehnologizare retele si

75.280,00

statie epurare apa

- În anul 2021 au fost realizate lucrări de reparații și întreținere a drumurilor aflate în domeniul public al
comunei Buceș, respectiv de pietruire, decolmatare șanțuri și rigole, realizare șanțuri, reprofilari precum și acțiuni
de deszăpezire în suma de aprox. 120.000,00 lei, sumă care include contravaloarea materialelor, transport,
închiriere utilaje.
-În cursul anului 2021 costul generat de menținerea în condiții optime de funcționare a sistemului de
iluminat public, precum și extindere, a fost de 55.000,00 lei.
Pentru toate contractele încheiate precum și pentru toate achizițiile realizate în anul 2021 au fost întocmite
dosare complete de achiziție, în corelație cu prevederile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare
și a Normelor Tehnice de aplicare a acesteia. În cursul anului 2021 au fost realizate achiziții, majoritatea achizițiilor
fiind utilizat catalogul electronic de achiziții publice-SICAP.

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

În cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale în principal se organizează şi asigură acţiunea de
stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice și persoanle juridice, propune,
în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp
limitat ce trebuie aprobate de către consiliul local, datorate de persoanele fizice, etc.;
Pentru anul 2021, activitățile aferente compartimentului cu atribuţii de stabilire, constatare, înregistrare,
colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local s-au menținut în aceeași
parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite
contribuabililor, cât și de relaționare cu Consiliul Local, precum și perfecționarea parametrilor de natură fiscală, ce
s-a concretizat în creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetului local al Consiliului Local Buceș.
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Gradul de colectare a creanțelor fiscale specifice a fost de 91,07 de procente.
Au fost transmise contribuabililor 19 decizii de impunere.
Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea unor dosare rămase în curs din anul precedent
dar au fost întocmite și alte dosare de executare pentru contribuabilii rău platnici.
În anul 2021, suma încasată a fost de 340.768 lei.

Nr.

IMPOZIT/

INCASĂRI

crt.

TAXA

2021

1

IMPOZIT CLADIRI PERS. FIZICE

26.666

2

IMPOZIT TEREN PERS. FIZICE

42.204

3

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN

112.233

4

IMPOZIT AUTO PERS. FIZICE

76.183

5

TAXA CONCESIUNI

7.107

6

IMPOZIT CLADIRI PERS. JURIDICE

3.142

7

IMPOZIT TEREN PERS. JURIDICE

672

8

IMPOZIT AUTO PERS. JURIDICE

15.669

9

AMENZI AUTO

34.597

10

AMENZI BUGET LOCAL

0

11

TAXA PUBLICITATE

0

12

IMPOZIT SPECTACOLE

0

13

TAXA PROMOVARE TURISTICA

0

14

TAXA EXTRA JUDICIARA + C.I.

7.862

15

TAXĂ AVIZE/AUTORIZAȚII

12.484

16

ALTE TAXE

1.949

17

TOTAL

340.768

PROTECȚIA MEDIULUI
Comuna Buceș este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor județul Hunedoara”, făcând parte din Zona de colectare 1 Brad, Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare fiind atribuit Asocierii BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L., deponeul fiind
asigurat de C.M.I.D. Bârcea Mare.
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Primăria Comunei Buceș a realizat acțiuni de strângere a deșeurilor de diferite tipuri, de pe principalele
artere de circulație și de pe terenuri aparținând domeniului public al comunei.
A fost organizată o acțiune de igienizare a terenurilor împreună cu parteneri în cadrul Proiectului ”Ziua
Națională de Curățenie 2021” organizat de către A.D.I. ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul
Hunedoara”.
În decursul anului 2021 a avut loc o acțiune de decolmatare și igienizare a unei porțiuni a Pârâului Valea
satului Buceș, realizată de ABA Crișuri Oradea, pentru evitarea producerii de inundații..
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Confortul rural și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere. Cetățenii au
dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea fiecăruia dinte noi.
Prin demersurile făcute în calitate de autoritate tutelară, se dorește atenuarea diferitelor elemente negative
ce afectează comunitatea noastră.
Compartimentul de Asistență Socială și Protecție Copii, a efectuat în anul 2021, un număr de 150
anchete sociale și a pus în aplicare prevederile Legii nr. 277/2010 ajutor pentru susținerea familiei 15 dosare. Sau întocmit 21 dosare de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. nr.111/2010 (indemnizație de creştere a
copilului, stimulent inserție, indemnizație lunară/sprijin lunar și alocație de stat pentru copii). La finele anului 2021 a
fost în plată 38 dosare de acordare ajutor social și 59 dosare de acordare ajutor de încălzire. Persoane care
prestează muncă în folosul comunității, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. La
data de 31.12.2021 au fost angajați un număr de 22 asistenți personali ai persoanelor adulte cu handicap grav,
iar numărul indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav a fost de 29.
Au fost distribuite produse alimentare și produse de igienă în cadrul P.O.A.D. 2018-2020. Numărul
beneficiarilor au fost de 118 persoane eligibile.
ÎNVĂȚĂMÂNT
Școala Gimnazială “Ion Buteanu” Buceș și Grădinița Dupăpiatră, sunt unitățile de invătământ de pe raza
comunei Buceș. Din păcate număr elevilor din aceaste instituții de învățămînt este în continuă scădere. Din acest
fapt decurge necesitatea ca în viitor, prin efortul comun al colectivului de cadre didactice din cadrul instituției de
învățământ și cu implicarea factorilor de decizie de la nivel local, prin realizarea de investiții și modernizări, să
creem un mediu educațional de înaltă calitate în scopul atragerii de cât mai mulți elevi.
Numărul elevilor care frecventează unitatea de învățământ în acest an școlar este de 140.
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În decursul anului 2021 au fost asigurate lemne de foc pentru această instituție și s-a asigurat transportul
elevilor din satele comunei cu 3 microbuze școlare.
În parteniat cu Școala Gimnazială “Ion Buteanu” Buceș au fost organizate mai multe acțiuni și evenimente
care au dus la implicarea activă a elevilor acestei unități de învățământ. Câteva dintre acestea au fost:
- Ziua de curățenie în curtea Scolii Gimnaziale “Ion Buteanu” Buceș;
- Sărbătorirea Zilei de 1 iunie;
- Organizarea unei scurte Serbări de Crăciun în carul căreia toți elevii au primit pachete cu dulciuri.
STARE CIVILĂ
În anul 2021 activitatea de stare civilă a presupus următoarele activități:
 încheierea a 0 acte de naștere
 încheierea a 12 acte de căsătorie
 încheierea a 23 acte de deces
 eliberarea a 64 certificate de stare civilă
 realizarea a 0 rectificări a actelor de stare civilă
 încheierea a 0 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
 operarea a 85 mențiuni pe actele de stare civilă
URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Din punct de vedere urbanistic și al respectării disciplinei în construcții pe parcursul anului 2021 s-au eliberat:
- 11 Autorizații de construire;
- 13 Certificate de urbanism;
- 1 prelungire Autorizații de construire
- 3 avize tehnice;
- au fost depuse 5 de declarații de regularizări taxe de autorizație și întocmirea Proceselor verbale de recepție la
lucrările terminate ale persoanelor fizice și juridice;
- 2 aviz pentru Certificate de urbanism și Autorizații de construire, la solicitarea Consiliului Județean Hunedoara,
conform Legii nr. 50/1991, republicată.
Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna Buceş, obținere avize
Elaborare documentatie amenajament silvic comuna Buces.
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REGISTRUL AGRICOL
Principalele activitati desfasurate în cadrul Compartimentului Agricol constau în:
1. Completarea și ținerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operațiune ce presupune înscrierea,
completarea și centralizarea datelor, dar și efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor, cu
acordul scris al secretarului.
2. Centralizarea datelor din Registrul agricol;
3. Comunicarea modificărilor intervenite în datele înscrise în registrul agricol, Compartimentului Financiar,
Contabil, Resurse Umane în vederea modificării impozitelor şi taxelor locale;
4. Întocmirea dărilor de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile
individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date,
conform formularisticii transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică;
5. Întocmirea și transmiterea către Direcţia Judeţeană de Statistică şi Direcţia Agricolă Județeană
Hunedoara, către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, sau către alte instituţii de stat, rapoarte statistice
conform Registrului agricol al comunei;
6. Întocmirea raportului trimestrial privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol care se prezintă
Consiliului Local şi propunerea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii;
7. Completarea şi eliberarea adeverinţelor în baza datelor din Registrul agricol;
8. Completarea, eliberarea şi păstrarea evidenţei atestatelor de producător agricol.
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosință a
acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în proprietate ori în folosință, după
caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii cu atribuții privind completarea,
ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor
din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
modificării.
La data de 31.12.2021, numărul pozițiilor înscrise în Registrul Agricol al comunei Buceș a fost următorul:
-

Poziții ale persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în localitate 795 poziții, dintre care:
-

Satul Buceș 60 poziții;

-

Satul Buceș-Vulcan 91 poziții;

-

Satul Mihăileni 179 poziții;

-

Satul Stănija 159 poziții.

-

Grohoțele 87 poziții.

-

Dupăpiatră 86 poziții.
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-

Tarnița 133 poziții.

Poziții ale persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în alte locatități decât cele în care dețin bunuri ce fac obiectul
înscrierii în Registrul Agricol 380 poziții, dintre care:
-

Satul Buceș 36 poziții;

-

Satul Buceș-Vulcan 56 poziții;

-

Satul Mihăileni 68 poziții;

-

Satul Stănija 86 poziții.

-

Grohoțele 27 poziții.

-

Dupăpiatră 55 poziții.

-

Tarnița 53 poziții.

-

Poziții ale persoanelor juridice cu domiciliul fiscal în localitate 38 poziții;

-

Poziții ale persoanelor juridice cu domiciliul fiscal în alte locatități decât cele în care dețin bunuri ce fac
obiectul înscrierii în Registrul Agricol 8 poziții.
În cursul anului 2021, la nivelul instituției s-a desfășurat o activitate intensă în ceea ce privește aplicarea

Legii nr.231/2018, în scopul soluționării a cât mai multor cereri pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru
imobilele situate în intravilanul comunei.
Astfel că, au fost validate un număr de 55 de cereri; s-au scris 55 procese verbale de punere în
posesie și documentația aferentă; au fost emise un număr de 114 titluri de proprietate.
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
În cadrul obiectivelor fundamentale sunt: gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă,
operaţionalizarea şi creşterea capacităţii de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunii ce îi revin. Şeful SVSU are
obligaţia de a prezenta semestrial/ anual raportul de activitate al SVSU şi de a-l pune în dezbatere Consiliului Local.
În anul 2021 s-au realizat următoarele activități:
- au fost popularizate normele de P.S.I. referitoare la cauzele generatoare de situaţii de urgenţă şi principale
măsuri de prevenire a acestora prin inscripţionarea şi afişarea vizibilă în toate locurile publice (sediul primăriei şi a
altor instituţii publice, şcoli, grădiniţe, spaţii comerciale, etc.) a unor reguli de prevenire a incendiilor privind fumatul,
focul deschis, jocul copiilor cu focul, exploatarea sobelor, a coşurilor de fum şi a instalaţiilor electrice, numărul de
telefon al forţelor specializate în caz de incendiu sau altă urgenţă publică (indicatoare de interzicere, avertizare sau
informare, după caz);
- s-au executat lucrări de defrișare atât de-a lungul drumului care trece prin comuna Buceș (DN74) pentru a
asigura siguranța circulație rutiere, cât și de-a lungul drumurilor județene și comunale
- s-au făcut campanii de informare a locuitorilor comunei prin afișare la punctele de informare din comună
cât și în mediul online a măsurilor privind combaterea răspândirii virusului SARS-COV 2.
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CONCLUZII
Raportul prezentat aici reprezintă un mod de comunicare între administraţia publică locală, Consiliul Local
şi cetăţeni, fiind făcută o prezentare transparentă a tuturor actelor decizionale, abordând în mod special importanţa
participării cetăţeanului la actul de decizie.
Anul 2021 a fost marcat sub toate aspectele: economice, sociale, culturale, educaționale, de pandemia de
Coronavirus. A trebuit să facem față tuturor provocărilor și să ne adaptăm diverselor situații. Pe tot parcursul anului,
în ciuda greutăților cu care ne-am confruntat ca instituție publică, am făcut toate demersurile ca să avem un parcurs
ascendent, astfel ca rezultatele să nu fie doar statistic notabile, ci ca întreagă noastră activitate să răspundă nevoilor
și cerințelor cetățenilor.
Putem spune că pași s-au făcut în toate direcțiile de dezvoltare, ele constituie preocuparea noastră
permanent., Pentru a avea o comună așa cum ne-o dorim, este nevoie de unitate, de colaborare, de sprijin, de
implicare, de aducerea continuă de către fiecare dintre noi a aportului la dezvoltarea reală și vizibilă a comunei.
Pentru a obține rezultate pozitive în dezvoltarea comunei, este nevoie de fapte concrete, de efort, de curaj și de
asumarea unor riscuri, este nevoie de trudă și de foarte multă muncă.

Primarul Comunei Buceș,
ACHIM MĂRCUȘ TRAIAN
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