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RAPORTUL
anual al Primarului Comunei Chirpar privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii
administrativ teritoriale
în anul 2010

În conformitate cu prevederile art. 63 alin.3 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicata, primarul are obligaţia prezentării unui RAPORT ANUAL cu privire la
modul îndeplinirii atribuţiilor proprii, precum şi a modului de punere în aplicare şi ducere la
îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local. Dând curs acestor prevederi, vă voi
prezenta pe scurt modul în care a funcţionat administraţia publică locală in anul 2010. Pentru
rigurozitate, mă voi referi detaliind atât modul în care mi-am îndeplinit prerogativele stabilite de
lege cât şi obiectivele pe care le-am stabilit de comun acord ca fiind esenţiale în dezvoltarea
comunei şi a satisfacerii nevoilor cetăţenilor.
Referindu-mă la îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu Consiliul local, în anul 2010 am
convocat Consiliul local in 13 sedinte , din care 11 sedinte ordinare si 2
sedinte extraordinare ocazie cu care au fost adoptate 66 de hotărâri . Majoritatea hotararilor
vizeaza rectificări de buget local, stabilire de impozite si taxe pe 2010 si 2011, aprobare utilizare
forta de munca din rindul somerilor, modul de administrare a domeniului public si privat al
comunei, aprobari de depunere proiecte.

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea administraţiei publice
locale .
În exercitarea atribuţiilor legale am emis pe durata anului 2010, 311 dispoziţii în domeniul
patrimonial, financiar contabil, asistenta sociala, reincadrare in munca, incetare sau modificare
activitate si altele. În registrul de intrare-ieşire corespondenţă, pe anul 2009 s-au înregistrat un
număr de 3927 acte care reprezinta corespondenta intre institutia noastra si alte institutii,
persone fizice sau persoane juridice, adeverinte, statistici, situatii , note, informari, referate,
adrese, etc
Uniunea Europeana reprezinta acum o provocare pentru fiecare dintre noi iar administratia locala
va trebui sa se adapteze rapid cerintelor si rigorilor impuse de UE;,
rolul administratiilor locale va fi unul tot mai important in ceea ce priveste atragerea de fonduri
structurale cit si in dezvoltarea generala a comunitatilor.
In prezent avem aprobat pe masura 322, din fonduri europene, proiectul ,,Dezoltarea
comunei Chirpar prin modernizarea drumurilor, construirea sistemelor functionale de apa
si apa uzata, punerea in valoare a mostenirii culturale si infiintarea unui centru social
pentru batrani’’
Tematica: modernizare strazi in Vard si Veseud, apa canalizare Vard si Veseud, infiintare Centru
social pentru batrani in Chirpar;
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.499.992 euro sau 10.609.470 lei. Contractul de
finantare a fost semnat in anul 2010 iar pana in iunie 2011 trebuie sa organizam licitatia de
incepere a lucrarii.
Mai sunt depuse urmatoarele proiecte si anume:
1. 1. Proiectul ,,Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in satul
Sasaus, comuna Chirpar, judetul Sibiu’’
2. 2. Proiectul ,,Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in satul
Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu’’
3. 3. Proiectul ,,Modernizare strazi satul Chirpar,,
4. 4. Proiectul ,,Modernizare strazi satul Sasaus,,
Proiectele sunt depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in vederea obtinerii de
fonduri guvernamentale.
Aceasta este o prezentare sumară a activităţii desfăşurate, datele următoare venind să detalieze
activitatea desfasurată în anul 2010 de aparatul de specialitate al primarului, care a functionat cu
20 de persoane, din care 3 asistenti personali ai persoanelor cu handicap si o persoana in
concediu de ingrijire copil pana la 2 ani.

Referitor la lucrarile publice efectuate in 2010, acestea vor fi prezentate in Raportul
viceprimarului.
REALIZAREA INDICATORILOR BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI
Veniturile consiliului local s-au incasat in procent de 76,34 %.
In continuare doresc sa va prezint situatia economico-financiara pe anul 2010 dupa cum
urmeaza;
1. A. Venituri – totale :

2.318.389

din care
I. Venituri proprii

458.738

II. Cote defalcate din impozitul
Pe venit (47,5 din imp.pe salarii)

59.121

III. Sume defalcate din imp.pe venit
Pentru echilibrare

463.648

IV. Sume alocate din cote defalcate ptr.
Echilibrare de catre C.J.S si DGFP

212.000

V. Sume alocate din TVA ptr.descentralizate

616.714

VI. Sume defalcate din TVA ptr.drumuri
VII.Sume din TVA ptr.infrastructura
VIII.Donatii si sponsorizari
IX.Subventii primate de la bugetul de stat
Subv. de la alte administratii
1. B. Cheltuieli totale :

22.000
284.082
–
113.594
88.492
2.269.300

din care :
I. Capitol autoritati publice d.c.

477.186

-cheltuieli personal

221.811

-cheltuieli materiale, bunuri si servicii

253.075

-transferuri

2.300

II.Capitol 56.02 transferuri cu caracter social
Intre diferite nivele ale administratiei

3.169

(cota de sanatate ajutor social)
Capitolul 61.02. Protectie civila

116.851

III. Capitol 65.02 invatamant din care:

616.038

– cheltuieli personal

475.007

– cheltuieli materiale, bunuri si servicii

124.042

– burse

16.989

IV. Capitolul 66.02

32.225

V Capitol 67.02 cultura si religie-total
Din care; – cheltuieli de personal

136.892
9.841

-subventii

87.178

VI. Capitol 68.02 asistenta sociala

245.353

din care
-cheltuieli de personal

48.833

-asistenta sociala

189.320

VII. Capitol 70.02.–servicii dezvoltare publica

309.055

Din care ;

113.936

-chelt.materiale

VIII.Capitol 74.02 –protectia mediului –

49.242

Din care- canalizare

31.280

-salubritate

17.962

IX.Capitol Agricultura
-chelt.capital

25.779

X.Capitol 84.02 strazi

257.519

– d.c. cheltuieli materiale reparatii in urma inundatiilor
– reparatii poduri
– reparatii strazi

223.841
33.698

Fondul de rulment existent in anul 2009 in suma de 427.917 lei, a fost utilizat astfel;
Scoala

30.000

Agricultura

91.903

Strazi

10.000

Total utilizat din fondul de rulment in 2010

131.903

Excedent an 2010

296.016

Dobanzi
Sold la zi in fondul de rulment

1.309
267.323

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE-sold la incep an 80.683
A. Venituri totale

361.405

Din care:-camine culturale

87.888

– pasuni comunale

260.713

-chirii

12.804

B.Cheltuieli totale
Din care : -camine culturale

331.081
87.888

-pasuni

232.655

-chirii

10.528

Sold la sfirsitul anului

111.007

PROTECTIA MEDIULUI SI PADURILE COMUNALE
In acest capitol putem aminti faptul ca in prezent colectarea gunoiului menajer se realizeaza in
cadrul SC Eco Valea Hartibaciului SA unde comuna Chirpar este actionar impreuna cu orasul
Agnita si alte comune de pe Valea Hartibaciului. La acest capitol intimpinam probleme din
partea cetatenilor in ceea ce priveste colectarea sumelor.
Referitor la contractul incheiat cu Ocolul Silvic Agnita si Ocolul Silvic Arpas avind ca obiect
administrarea suprafetelor de padure comunala va comunicam ca in cursul anului 2010
s-au realizat venituri de 148.765 lei fata de 173.547 lei planificati.
ASISTENTA SOCIALA, MEDICALA SI AUTORITATE TUTELARA
La acest capitol s-a reusit acoperirea sumelor necesare pentru plata asistentilor pentru persoane
cu handicap pentru cei 3 angajati si cei 5 care beneficaza de indemnizatie de intretinere.
In anul 2010 au fost depuse:
– un nr. de 16 dosare alocatii de stat
– 4 dosare aloc. complementare
– 6 dosare alocatii de sustinere
– 4 dosare concediu ingrijire copil pana la varsta de 2/3 ani
– 8 dosare de acordare alocatie nou – nascuti
– 9 cereri pentru trusou de nou nascuti
– 26 dosare ajutor social
– 1 dosar de sprijin financiar la constituirea familiei
Exista un nr. de 70 dosare alocatii pentru sustinerea familiei si 53 dosare ajutor social.

In anul 2010 au beneficiat de ajutor de incalzire cu lemne, 157 de familii , iar de incalzire pe gaz,
14 familii. A fost acordate 1 ajutor de inmormantare si 2 ajutoare de urgenta.
In perioada anului 2010, asistentul medical comunitar a efectuat 4620 vizite la domiciliu, din
care jumatate din vizite la bolnavii cronici, iar mediatorul sanitar a efectuat 3862 vizite la
domiciliu.





a fost urmarita evolutia a 27 gravide, 25 nou nascuti au fost monitorizati la domiciliu.
s-a colaborat cu medicul de familie in campania de vaccinare contra gripei, in campanile
de vaccinare scolare la triajele efectuate la inceperea anului scolar, programe de educatie
sanitara la clasele VII-VIII
2 persoane au fost indrumate si ajutate efectiv sa obtina prelungirea pensiei de handicap,
o persoana prezinta tulburari de comportament, iar o alta persoana este un copil de 14 ani,
surdomut, care nu a fost dus niciodata la medic, pana la aceasta varsta, el provenind dintro familie numeroasa, cu probleme.

Cazul familiei Pitica Maria a fost permanent in vizorul compartimentului de asistenta medicala,
sociala si autoritate tutelara, luandu-se toate masurile la aceasta sa fie ajutata financiar si
consiliata. In prezent familia este monitorizata de catre noi, impreuna cu Directia Judeteana de
Protectie a Copilului Sibiu.
Angajatele compartimentului au fost cele care s-au implicat efectiv in reusita proiectului care a
dat sansa tuturor celor interesati (20 persoane) sa-si termine studiile gimnaziale, clasele V-VIII.
A fost o sansa data mai ales romilor, care foarte greu s-au lasat convinsi de necesitatea terminarii
studiilor, fiind nevoie sa se adopte metoda de a merge din casa in casa si de a se explica de ce
este nevoie sa se prezinte la scoala. La acest proiect s-a cooperat si cu conducerea Scolii generale
Chirpar.
Trebuie remarcat faptul ca mediatorul sanitar este cel care cunoaste foarte bine situatia
comunitatii romilor, este tot timpul in mijlocul lor pentru a-i ajuta, consilia si a transmite mai
departe problemele acestora pentru a putea fi rezolvate.
REGISTRUL AGRICOL
In cursul anului 2010 au fost eliberate:









un număr de 8 bilete de proprietate pentru animale, cu tot atâtea operatii în registrul
agricol
6 certificate de producător
815 adeverinte de toate tipurile solicitate de cetateni pentru obtinerea spirjinul direct pe
suprafetele agricole, eliberari acte identitate, procurare telefoane sau pentru obtinerea de
prestatii sociale;
1 rectificare titlu de proprietate
98 rapoarte statistice agricole
8 procese verbale de punere în posesie nefinalizate cu titluri de proprietate
sprijin acordat APIA Agnita in vederea identificarii parcelelor agricole



15 remasurari de terenuri la solicitarea cetatenilor

Registele agricole au fost tinute la zi si s-a terminat operarea datelor in registrul agricol
electronic. Referentul agricol a raspuns cu promptitudine la toate solicitarile venite din partea
cetetenilor, cu privire la orice problema legata de terenurile situate pe raza administrativ
teritoriala a comunei Chirpar.
SITUATII DE URGENTA, PSI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
In cursul anului 2010 au avut loc urmatoarele evenimente:








Incendii -nu au fost
Controale pe linie de paza si ordine publica
8
Controale efectuate la gospodariile populatiei si la anexele gospodaresti 341
Controale efectuate la operatori economici si institutii 27
Instructaje efectuate cu serviciul voluntar de urgenta
12
Simulare pentru caz de cutremur
1
Nu au existat cazuri care vizeaza incalcarea normelor de sanatate si securitate in munca
si care sa nu fie rezolvate

S-a raspuns cu promptitudine la orice solicitare din partea cetatenilor.
La STAREA CIVILA au fost inregistrate pe anul 2010:
– acte nastere – 3, prin transcrieri
– acte căsătorie – 4
– acte deces – 15
Rectificari –2
Traduceri nume sau prenume – 1
Conform articolului 63, alin(5), lit.d din Legea 215/2001, primarul ia masuri pentru asigurarea
inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale.
In acest sens s-a emis decizia nr.295/2010 pentru stabilirea comisiei de inventariere a
elementelor de activ si pasiv din domeniul public si privat al comunei Chirpar. Comisia a
inventariat pe gestiuni: mijloace fixe din domeniul public si privat, obiecte de inventar pe
gestiuni, material in stoc, bonuri de carburanti si timbre, casieria, creantele si obligatiile fata de
terti la urmatoarele destinatii:
1. Sediul Primariei
2. Biblioteca Comunala

3. Caminul Cultural Chirpar
4. Caminul Cultural Vard
5. Caminul Cultural Sasaus
6. Moara
7. Joagar
8. Sediul 437 – baza de lucru pentru Serviciul Dezvoltare
9. Dispensar
10. Postul de Politie
Pana la data de 31.12.2010 a fost finalizata actiunea de inventariere, nefiind diferente in plus sau
in minus.
O alta problema la care vreau sa fac referire este Raportul anual pentru 2010 privind
activitatea de solutionare a petitiilor.
In conformitate cu prevederile art.51 din Constitutia Romaniei ,, cetatenii au dreptul sa se
adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor,, iar
,,autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite
potrivit legii,,
Activitatea de solutionare a petitiilor este reglementata de Ordonanta 27/ 2002, care la art.14
arata ca: ,, semestrial, autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de
solutionare a petitiilor pe baza unui raport ,,
Raportul intocmit de compartimentul de specialitate al Primariei arata ca in anului 2010 au fost
depuse 8 petitii, adresate direct, in scris. Dupa problema abordata au fost solicitari de locuinte
sociale, probleme privind legea fondului funciar, probleme de ordin social, neintelegeri intre
vecini. Au fost respectate normele legale in domeniu, atat in ceea ce priveste primirea,
inregistrarea si urmarirea rezolvarii petitiilor, cat si incadrarea in termenele prevazute de lege si
expedierea raspunsurilor catre petitionari.
Domeniului petitionarii se circumscrie si activitatea de audiente, prin care conducerea Primariei
Chirpar – primar, viceprimar, secretar – s-a intalnit cu cetatenii, la sediul institutiei, in cadrul
programului saptamanal de audiente.
Conform evidentei operative din registrul special de audiente, in anul 2010 au fost primiti in
audienta 4 cetateni. Trebuie retinut faptul ca intalniri cu cetatenii s-au desfasurat, ori de cate ori
au existat solicitari din partea acestora, nu doar in programul saptamanal de audiente.

Concluzia generala referitoare la activitatea de solutionare a petitiilor si de organizare a
audientelor desfasurate de catre Primaria Chirpar in anul 2010 este ca acestea s-au incadrat strict
in normele legale in materie si au asigurat cetatenilor accesul liber si direct la un drept
fundamental.
Conform art.12 din Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
autoritatile publice sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind
transparenta decizionala din cadrul autoritatii, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii
si asociatiile legal constituite ale acestora. Situatia se prezinta astfel:








Numarul proiectelor de acte normative adoptate – 66
Numarul proiectelor de acte normative anuntate in mod public prin afisare la sediul
propriu – 66
Numarul total al recomandarilor primite – 0
Numarul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea
informatiilor referitoare la proiectul de act normative – 0
Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de act normative- 0
Numarul participantilor la sedintele publice –1
Numarul sedintelor care nu au fost publice – 0

Din pacate, în cursul anului 2010 nu au fost solicitate dezbateri publice pe marginea proiectelor
supuse aprobarii si nici sugestii sau propuneri cu valoare de recomandare.

Este foarte important ca si în continuare să ne concentrăm pe finalizarea proiectelor
demarate.

8 februarie 2011
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