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RAPORTUL PRIMARULUI 

COMUNEI SUDIȚI PRIVIND STAREA SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI

  
In executarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul Local, in calitate de primar,imi 
revine obligatia de a prezenta in primul trimestru al anului un raport anual privind starea 
economică,sociala si de mediu a comunei,obligație prevăzută expres în art.62 alin(3) din 
Legea 215/2001 a administrației publice locale,republicată cu completarile si modificarile 
ulterioare.
Privind anul 2016 la care mă raportez,voi face o evidențiere a principalelor acțiuni legate de 
starea  economică,socială si de mediu a comunei,analizand fiecare compartiment in parte:

In cadrul Compartimentului financiar contabil, 

Impozite si taxe : debite și încasări la bugetul local:

Sursa Curent/Rămășiță
/Majorări/Total

Debit Încasare Procent

1 Impozit Clădiri Pers.fizice Curent 14002 10440 71
Rămășiță 12148 2441 20
Majorări 12031 866 7
Total 38198 13747 36

2 Impozit Clădiri pers.juridice Curent 19381 8818 45
Rămășiță 40016 9517 24
Majorări 12476 4018 32
Total 71873 22353 31

3 Impozit teren intravilan 
pers.fizice

Curent 42826 28930 68

Rămășiță 43737 7595 17
Majorări 52988 4644 9
Total 139552 41170 30

4 Impozit teren pers.juridice Curent 4998 3068 61
Rămășiță 3260 383 12
Majorări 474 174 37
Total 8732 3625 42

5 Impozit teren extravilan Curent 231951 176481 76
Rămășiță 157582 46652 30
Majorări 102826 15559 15
Total 492359 238692 48

6 Taxă pază Curent 0 0 0
Rămășiță 20473 2166 11
Total 20473 2166 11
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7 Taxă Mijloace transp 
pers.fizice

Curent 23172 13376 56

Rămășiță 28149 3804 14
Majorări 19370 784 4
Total 70715 17964 25

8   Taxă Mijloace transp 
pers.juridice

Curent 12480 9929 83

Rămășiță 9232 5489 59
Majorări 2662 995 37
Total 24374 16413 67

9 Concesiuni Curent 117640 27739 24
Rămășiță 118731 51873 44
Majorări 74708 6428 9
Total 311077 86040 28

10 Amenzi Curent 60081 12616 21
Rămășiță 447508 9371 2
Majorări - -
Total 507213 21987 4

11 Taxă apă Rămășiță 49476 1808 4
12 Pășune Rămășiță 1666 120 7
13 Chirie teren și cămin Curent 21111 1305 62

Rămășiță 1261 0 0
Majorări 333 71 2
Total 3705 1376 37

INVESTITII
Avînd ca suport strategia de dezvoltare locala a comunei Sudiți, am initiat o serie de proiecte 
încă din primul an al mandatului,care au ca durată de execuție .

Starea civila
- acte de naștere întocmite -8 d.c. unul transcriere din Germania,
- acte de casatorie întocmite -8 
- ac1 azte de deces întocmite -30 
- transcrieri certificate sau extrase eliberate de autoritatile straine si inscrise in registrele 
romane de stare civila=1 na
- cereri in baza caroara se elibereaza Anexa 24 –pentru defuncti privind dezbatere succesorala

- divorț pe cale administrativă constatate: – 2;

- cereri in baza caroara se elibereaza Anexa 24 –pentru defuncti privind dezbatere 
succesorala= 46 din care 28 la cerere și 18 din oficiu,in conformitate cu prevederile   pct.8 din
legea nr. 61/ 10.04.2012 privind aprobarea  OUG nr. 80/2011 pentru modific. si completarea 
legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, art. 102 din legea nr. 36/1995,legea 
notarilor publici  si art. 117 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata,



Registrul agricol - Agricultura
In registrul agricol este centralizată uprafata de 4890 ha  teren extravilan,din care 4362 ha 
arabil,510 ha pășune, 18 ha vii, fiind lucrat astfel:

-1811 ha-în Societăți agricole 

-1797 ha lucrsat în întreprinderi individuale cu profil agricol,

-1282 ha –lucrate individual de aprox. 300 proprietari persoane fizice.

Cele mai importante culturi înființate  în anul agricol 2016 :

–porumb suprafață cultivată =1108 ha
- grau suprafață cultivată =1296   ha
- rapita suprafață cultivată =881 ha
- floarea – soarelui suprafață cultivată = 262 ha 

Restul suprafeței a fost cultivată cu orz,orzoaică,lucernă,sorg,soia fasole,mazăre etc.

Au fost eliberate: 89 atestate de producator agricol și 99 carnete de comercializare, pentru 
piețe.
Compartimentul agricol a asigurat întocmirea și eliberarea  documentatiei de solicitare a 
subventiilor agricole pentru cultivarea păîmîntului și creșterea animalelor.
Creșterea animalelor:

Din datele Compartimentului agricol nu rezultă diferențe  mari în șeptelul de animale, după 
cum se observă în tabelul de mai jos:

Categorie animale Efectiv 2015 2016 Evoluție

-Bovine 502 427 -scădere

-Porcine 294 299 -creștere

-Ovine 4466 5251 -creștere

-Caprine 382 681 -creștere

-Păsări 12034 12001 -stagn.

-Cabaline 200 186 -scădere

-Fam.Albine 383 287 -scădere

URBANISM

În anul 2016:
- au fost emise un numar de 23 certificate de urbanism - 
- autorizatii de construire - 15
- au fost concesionate un numar de 12  locuri pentru case in Cartierul nou;
- a fost reinventariat domeniul public si privat al comunei.

Asistenta sociala si autoritate tutelara
- beneficiari L.416/ - 64 dosare 
- nr. persoane - _____192______
- alocatii de nastere - ____14__

- alocatii de stat- 960

- persoane cu handicap –70
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- asistenti personali ai  persoane cu handicap grav  _____11_________
- fara insotitor (indemnizații lunare) –17
- subventie la incalzire -_201

Sanatate
- un cabinet medic de familie;

- o farmacie umană;

Protectia mediului
- stabilirea platformelor de gunoi;

- delegare serviciu de colectare selectiva a gunoiului menajer
- contract de vidanjare a foselor de la scoala, gradinita, primarie;
- igienizarea localitatii – cu personal beneficiar de ajutor social.

- contract de neutralizare a deseurilor
- toaletizarea spatiilor verzi si a cailor de acces de pe trotuare
- au fost plantati de trandafiri,arbori si arbusti pe domeniul public

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Comitetul local pentru situatii de urgenta
- masuri de prevenire a incendiilor a arderilor necontrolate
- interventii imediate- 7 –8 minute de la anuntarea evenimentului la serviciul voluntar la un 
numar de 8 interventii, din care 3 incendii,5 - interventii pentru deszapezire

- serviciul voluntar are un numar de 34 voluntari,detine 21 echipamente: 5 costume,10 masti 
gaze,5 furtunuri,1 pompa si materiale de prima interventie;
- am fost sprijiniti cu utilaje,cisterna,motopompa  in toate interventiile serviciului;
- In iarna 2015/2016,deosebit de grea,am reusit sa mentinem circulabile toate drumurile 
actionand continuu,astfel am asigurat deszapezirea pana la Tandarei și Mărculești pentru 
circulatia mijloacelor de transport in comun si pentru interventia salvarilor;
- serviciul a raspuns prompt avand la dispozitie utilaje performante,tuturor solicitarilor 
permanent.

Ordinea si linistea publica
Serviciul de paza este asigurat și coordonat prin  Compartimentul Poliție locală, coordonat de 
Comisia locală de ordine publică.
A existat o cooperare buna cu Postul de Politie local si cu Politia orasului Tandarei. In 2016 in
comuna nu s-au inregistrat evenimente deosebite care sa tulbure ordinea si linistea publica 
.Comunitatea este stabila,linistita,responsabila,ia atitudine față de faptele antisociale.

Relatia cu Consiliul Local
In 2016 au fost convocate 11 sedinte de Consiliul Local (ordinare ,extraordinare și de îndată) 
au fost anuntate public,toate au fost sedinte deschise,cu posibilitatea participării cetățenilor.
Consiliul Local adoptat un numar de 52  hotarari.
Proiectele de hotarari au avut ca initiator primarul sau viceprimarul comunei, initiatorii a avut 
in permanenta consultari cu comisiile de specialitate ale Consiliul Local.
La intocmirea bugetului local au avut loc dezbateri publice,consultari cu comisia de buget-



finante,cu compartimentele din aparatul propriu al primarului.
Relatia primar - Consiliul Local o pot clasifica ca fiind foarte  bună si pentru faptul ca a 
existat o permanentă consultare si deschidere din ambele parti.
Consiliul Local este responsabil,consilierii cunosc foarte bine realitatile comunei,fapt ce 
usureaza luarea hotararilor. Exista o transparenta totala in luarea deciziilor si analiza 
oportunitatilor astfel ca totul sa fie in folosul comunitatii in ansamblul ei.

Relatia cu cetatenii
In anul 2016 toate solicitarile cetatenilor au primit raspuns.A existat in permanenta 
disponibilitatea primarului si aparatului propriu in rezolvarea tuturor solicitarilor cu 
respectarea legilor.
Au fost inregistrate un numar de  5000 acte in registrul de intrare-iesire al primariei cu o 
medie de aproape 30 acte zilnic.
Primarul a primit in audienta permanent cetatenii si in aceeasi zi a pus rezolutia pe 
solicitare,trimitand compartimentului vizat cu specificare de rezolvare urgentă.
Viceprimarul l-a suplinit pe primar foarte bine, a completat prin interventiile sale munca din 
administratie ,s-a achitat foarte bine de obligatiile delegate din legea 215/ 2001
Intre primar si comunitatea locala exista  deschidere ,propuneri venite din partea cetatenilor s-
au concretizat fie in hotărîre  fie in proiecte realizate sau in curs (ex, amenajarea parcului și a 
unui loc de joacă pentru copii ,troita din centru,amenajări străzi,)
Comunitatea are acces la Biblionet gratuit, poate comunica în străinătate, poate trimite 
documente scanate in orice loc din Europa.
Elevii uzeaza de Biblionet si pentru faptul ca au o serie de lectii de la diferite discipline 
prezentate intr-un mod atractiv cat si pentru comunicarea prin e-mail.
Permanent am cautat locuri de munca pentru tineri si nu numai,i-am incurajat sa mearga la 
lucru la orase,pe santiere.
Telefonul primarului este public si poate fi apelat la orice ora de orice cetatean in orice 
problema,fie ca priveste comunitatea sau probleme personale.
In limitele posibilitatilor am raspuns oricarei solicitari din partea cetatenilor.
Am avut  incurajarea si sustinerea a unui important procent din comunitate  in tot ce am 
realizat.

Acttivitatea de emitere a actelor administrative de către primar:
In anul 2016 s-au emis de  către primar 265 dispoziții,am avut  de initiative de proiecte de 
hotarari care au fost supuse dezbaterii Consiliului Local, am avut intalniri cu cetatenii 
comunei - patru - in doua din intalniri am prezentat activitatea primarului,in alte doua am 
discutat despre serviciul de salubrizare si situatia islazului comunal.
In anul 2016 nu a fost efectuată nici o deplasare în străinătate în interes de serviciu .

In 2016 am definitivat  toate proiectele tehnice pentru toate obiectivele cuprinse si proiectul 
integrat referitor la canalizare si statie de epurare, semnand si contractul de achizitii dotari 
camine culturale.

Proiecte in derulare:

Numă
r

Titlul proiectului Stadiul 
realizării

Obs.

1 Modernizare infrastructură rutieră în comuna 
Sudiți.

în curs de 
execuție

2 Modernizare drumuri de interes local. în curs de 
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execuție

3 Modernizare Dispensar, în curs de 
execuție

4 Modernizare Cămin cultural. în curs de 
execuție

5 Sală sport în curs de 
execuție

6 Canalizare. în curs de 
execuție

7 Drumuri de exploatare. în curs de 
execuție

PRIMAR,

ȘINCAN VASILE

L.S.________________________
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