
     
 
 
                  În cadrul primăriei municipiului Târgu Secuiesc funcţionează 
                 Biroul Agricol –Silvic- Protecţia Mediului care are în componenţă trei 
funcţionari publici cu următoarele atribuţii; 
 
Ing. Becsek Antal consilier superior cu atribuţii în protecţia mediului şi domeniul 
agricol 
 
  
În decursul anului calendaristic 2018 biroul a avut următoarele activităţi privind protecţia 
mediului; 
             Pe raza administrativă a municipiului Târgu Secuiesc s-au plantat în anul 
calendaristic un număr de  230 buc. puiet salcâm. 
             Zonele verzi au fost toată vara cosite în mod regulat iar coronamentul arborilor a 
fost întreţinută rezultând în total de 156.42 tone iarbă şi 95.5tone crengi uscate. 
            În primăvara anului 2018 am curăţat albiile râurilor Casin, Turia şi Râul Negru. 
            La marginea municipiului Târgu Secuiesc este izvorul de apă minerală „ 
Fortyogo” pe care o întreţinem în tot parcursul anului. 
            Am participat împreună cu comisari de la Garda de Mediu Sfântu Gheorghe la 5 
acţiuni privind protecţia mediului. 
            Cu reprezentanţii D.S.V. Covasna am participat la identificarea  a 4 cadavre de 
animale domestice abandonate pe raza municipiului Târgu Secuiesc.     
 În decursul anului 2018 am înregistrat 762 contracte de arendare înglobând atât 
persoanele fizice cât şi cele juridice.  
            Conform Legii nr. 17 din 07.03.2014 am întocmit un număt de 26 dosare pentru 
vânzarea terenurilor agricole. 
             Împreună cu colegii de la Poliţia Locală am participat la evaluarea pagubelor 
produse de animale domestice pe terenurile agricole un numar de 11 actiuni.   
             În primăvara  fiecarui an calendaristic executăm lucrări de întreţinere (nivelare) a 
drumurilor de câmp aflate pe raza administrativă a municipiului Tărgu –Secuiesc( 
Tinoasa , Sasausi, lunga, Targu Secuiesc).  
 
Puskas Alexandrina referent superior cu atribiţii agricole 
 
 
    În anul calendarastic 2018, am ţinut la zi Registrele Agricole atât în format electronic 
cât şi pe hârtie. Am efectuat inregistrari, modificari si completari la 3092 pozitii. 
     Din data de 01.03.2018-15.06.2018 a început APIA ( subvenţionarea terenurilor 
agricole din fonduri europene) şi am  eliberarat 840 de  adeverinţe atât persoanelor fizice 
cât şi persoanelor juridice. 
    Am eliberat 139 buc. Atestat de Producător şi Carnet de comercializare(350 buc). 
    Am trecut la verificarea persoanelor, care solicită ajutor social, dacă deţin în 
proprietate terenuri agricole, animale s-au utilaje agricole.(pe parcursul anului 500 de 
persoane). 



    Am emis adeverinţe 1805 la diferite instituţii (şcoli, facultăţi, locuri de muncă, proiecte 
agricole). 
     Am colaborat cu Institutul Naţional de Statistică pentru completarea unor formulare 
statistice in domeniul agricol de cate ori am fost solicitat pe teren(anual 800 de persoane). 
     În tot parcursul anului trimit la D.A.J.( Direcţia Agricolă Judeţeană) diferite rapoarte.  
       
Keresztes Laszlo referent superior în domeniul silvic: 
 
- participare la inventarierea 16350 ha (punere in valoare) a masei lemnoase destinat 
exploatării, conform prevederilor amenajamentului silvic. 
- organizarea vanzării masei lemnoase prin licitatii, încheierea a 16 buc contracter de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase,  urmărirea derulării contractelor, realizand un venit 
de 1738322.26 lei 
- asigurarea necesarului de lemn de foc primăriei 286 mc 
- vânzare de lemne de foc populaţiei 1136 mc 
- participare la executarea lucrărilor silvice  precum şi recepţia acestori lucrări, dupa cum 
urmează:  

- împăduriri   5,8ha 
- completări   0,49 ha 
- descopleșiri   47,08 ha 
- degajări   4,1 ha 
- protectia padurilor 624,42 ha 
- curatiri    4,4 

- participare la controale de circulaţiea a materialului lemnos, împreună cu organele 
silvice ale OSP Mereni,  OSP Breţcu şi OS Breţcu 
- organizarea şi controlarea păşunatului in regiunea Catrusa, Donath, Gheper, Musat, 
Fortyogo, Sasausi si Lunga, derularea a 15 buc contracte de pașunat, realizând un venit 
de 2061133.35 lei 
- participare la amenajarea pasunilor si fanetelor aflate pe teritoriui UAT T. secuiesc 
 
     
 


