
 

 

 

 

 

 

privind activitatea din anul 2017 

 

Doamnelor şi domnilor, 

 Vă rog să-mi permiteţi ca, în baza Legii administraţiei publice 

locale, în conformitate cu prevederile art.63 aliniat (1) lit. b punctul ,,a’’ 

din lege, să prezint în faţa dumneavoastră, în cadrul şedinţei de astăzi, 

Raportul Primarului pe anul 2017 privind starea economica, sociala si de 

mediu a comunei Horodnic de Sus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Transparenţa instituţiei noastre şi deschiderea de care dă dovadă 

administraţia publică locală este permanent confirmată de elaborarea şi 

prezentarea  anuală, în şedinţă publică, a Raportului Primarului în care 

sunt prezentate în cifre şi fapte realizările localităţii în anul care s-a 

încheiat, dar şi priorităţile pentru anul care începe.  

Referitor la iniţierea de către primar a unor Proiecte de hotărâre şi 

ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local conform Legii 

215/2001 a administraţiei publice locale, în anul 2017, primarul comunei 

Horodnic de Sus a iniţiat pentru dezbatere în Consiliul local un număr de 

92 de proiecte de hotărâre şi a emis un număr de 406 dispoziţii. Nici o 

Hotărâre nu a fost atacată ca nelegală de către prefect în instanţa de 

contencios administrativ in anul 2017. Din întreg portofoliul de hotărâri, 

87 au fost duse la îndeplinire, 4 sunt în curs de derulare, iar 1 nu a fost 

dusa la îndeplinire.   
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Hotărârile duse la îndeplinire se referă în principal la: 

 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 cu 

rectificările intervenite; 

 - aprobarea contului de executie pe anii 2014 si 2015; 

 - aprobarea Amenajamentului pastoral; 

 - aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din padurea 

comunala; 

- aprobarea unor PUD-uri, studii , investitii, indicatori tehnico-

economici; 

 - aprobarea organigramei aparatului de specialitate a primarului 

comunei Horodnic de Sus; 

- aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei si 

intabularea unor imobile; 

- stabilirea retelei scolare in comuna Horodnic de Sus; 

- reorganizarea SVSU  ; 

- organizarea unor evenimente cum ar fi ,,Luna Diaspora 2017”, 

„Targ de cai”, ,,Hram 2017”, ,,Traditii si obiceiuri de iarna”; 

- stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

- stabilirea taxei de salubrizare; 

- concesionarea unor suprafete de teren; 

HOTARARI 

92 

INDEPLINITE 

87 

IN DERULARE 

4 

NEINDEPLINITE 

1 
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- aprobare proiecte de dezvoltare si modernizare a localitatii cum 

ar fi:  

* modernizare drumuri comunale; 

* imprejmuire grad Scoli gimnaziale nr.2 si nr.3; 

* amenajare teren cu gazon sintetic Scolile gimnaziale nr.2 si 

nr. 3 in comuna Horodnic de Sus; 

* reabilitare si modernizare Scolile gimnaziale nr.2 si nr.3; 

* construire poduri peste paraul Pozen; 

* modernizare sistem iluminat public; 

* modernizare, extindere si dotare dispensar uman; 

* ranforsare DC 46; 

* modernizare si dotare Camin Cultural; 

* Infiintare si dotare gradinita cu program prelungit; 

* Controlul integrat al poluarii cu nutrienti- Platforma de 

depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd; 

* Infiintare Sat traditional Bucovinean; 

* Modernizare Drum SMA- Barc; 

* Extindere retea de energie electrica in zona Barc; 

- privind aprobare intocmire PUG al localitatii; 

- privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli. 

Hotărârea care nu au fost dusa la îndeplinire priveste: 

- programul privind acordare finantare nerambursabila 

asociatiilor nonprofit din localitate ; 

 Dispoziţiile emise de Primar, în număr de 406,  au fost avizate 

pentru legalitate de Secretar şi soluţionează probleme concrete în 

următoarele domenii de activitate: autoritate tutelară şi asistenţă socială, 

resurse umane şi salarizare, juridic, convocarea Consiliului Local, 
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constituire comisii, achiziţii publice, proiecte, etc. 

 

 Bugetul comunei Horodnic de Sus pe anul 2017 a fost estimat la 

9.521.116 lei , din care s-au realizat 7.182.972 lei . Veniturile proprii au 

fost realizate în procent de 75 %, iar veniturile totale în procent de 75%.  

In anul 2017 datoriile Primăriei au fost de   15.045 lei .  

 

 

 Structura veniturilor totale pe 2017 se prezintă astfel: 

~venituri totale -  7.182.972 lei 

~ venituri proprii în valoarea de – 1.565.771  lei;   

~ cote defalcate din impozitul pe venit – 1.364.965 lei  ; 

~ sume de la bugetul de stat –  4.252.236 lei   

 

Buget estimat 

9.521.116 

Realizat  

7.182.972 

Procent  

75%  

Datorii  

15.045 



 

 5 

 

Cheltuielile totale pe anul 2017 in suma totala de 4.704.230 lei 

înregistrează pe domenii următoarea distribuţie:   

~ autorităţi publice – 1.687.731 lei  

~ învăţământ – 1.479.194 lei 

~ salubritate – 120.850 lei 

~ transport – 498.976 lei 

~ dobanzi – 81.750 lei 

~ cultură şi religie – 82.682 lei  

~ asistenţă socială – 613.386 lei 

~ servicii şi dezvoltare publică – 133.105 lei 

  

Venituri 

totale  

7.182.97

2 

Venituri proprii 

1.565.771 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

1.364.965 

Sume de la bugetul de stat 

4.252.236 
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 Bugetul localităţii pe anul 2017 a permis dezvoltarea comunei prin 

desfăşurarea de activităţi atât de către compartimentele Primăriei, cât şi 

de sectoarele subordonate Primăriei şi Consiliului Local. 

 

Activitatea compartimentelor din cadrul Primăriei                                           

şi sectoarelor subordonate 

 

În cadrul Compartimentului Administraţie publică locală, 

Resurse Umane, Relaţii cu Publicul si Salarizare, în anul 2017 au fost 

întocmite Proiectele de hotărâri iniţiate, împreuna cu documentaţia 

aferentă şi rapoartele de specialitate pentru aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru aparatul propriu şi sectoarele subordonate. 

Proiectele de dezvoltare intocmite  în anul 2017 sunt: 

 modernizare drumuri comunale; 

 imprejmuire grad Scoli gimnaziale nr.2 si nr.3; 

  amenajare teren cu gazon sintetic Scolile gimnaziale nr.2 si nr. 3 

in comuna Horodnic de Sus; 

 reabilitare si modernizare Scolile gimnaziale nr.2 si nr.3; 

 construire poduri peste paraul Pozen; 

 modernizare sistem iluminat public; 

 modernizare, extindere si dotare dispensar uman; 

 ranforsare DC 46; 

 modernizare si dotare Camin Cultural; 

 Infiintare si dotare gradinita cu program prelungit; 

 Controlul integrat al poluarii cu nutrienti- Platforma de depozitare 

si gospodarire a gunoiului de grajd; 

 Infiintare Sat traditional Bucovinean; 
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 Modernizare Drum SMA- Barc; 

 Extindere retea de energie electrica in zona Barc; 

De asemenea s-au continuat celelalte proiecte aflate in derulare.  

 

           În cursul anului 2017, la compartimentul Relaţii cu publicul s-au 

înregistrat un nr. de  37 petiţii de la persoane fizice, si un nr. de 5252 

adrese, informari, solicitari alte tipuri de corespodenta  precum şi un nr. 

de  307 adrese la Serviciul de starea civilă. În toată activitatea a fost 

respectat liberul acces la informaţiile de interes public, reglementat prin 

Legea 544/2001, precum şi transparenţa decizională în administraţia 

publică, reglementată de Legea 52/2003.  

           In cursul anul 2017 nu au fost , primite  solicitări privind 

informaţii de interes public.  

 

Compartimentului Juridic a participat în anul 2017 la mai multe 

procese aflate pe rolul diferitelor instanţe de judecată. Procesele au avut 

ca obiect: plângeri la legile fondului funciar, revendicări, acţiuni 

constatare drept de proprietate, radiere de intabulare, acţiuni în 

contencios administrativ, etc.  

 

În cursul anului 2017, la Compartimentul Stare civilă  au fost 

înregistrate 24 acte de naştere, s-au oficiat 46 căsătorii şi s-au 

înregistrat 30 decese. La cerere au fost eliberate un număr de 10 

certificate de stare civilă pierdute sau deteriorate, 3 livrete de familie; 

s-au operat un număr de 157 menţiuni în actele de stare civilă privind 

modificarea statutului civil al persoanei. În registrul de intrare-ieşire al 

compartimentului au fost înregistrate un număr de 307 documente. 
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Compartimentul Registru agricol din cadrul Primăriei s-au 

ocupat de inregistrare datelor in registrele agricole -   situaţia statistică la 

nivelul comunei se prezintă astfel: 

 - numărul gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate 

este de 1996, efectivele de animale fiind repartizate astfel: bovine = 773 

capete; porcine = 738 capete; ovine = 1596 capete; cabaline = 98 

capete; familii de albine = 426. 

 - numărul de poziţii deschise la registrul agricol pentru persoane cu 

domiciliul în alte localităţi – 1230;  

- numărul de poziţii deschise pentru persoane juridice – 5. 

În anul 2017 s-au eliberat 38 atestate de producător agricol şi 38 

carnete de comercializare. Au fost înregistrate 43 contracte de 

arendare. Pasunea comunala a fost in totalitate inchiriata pe o perioada 

de 7 ani catre crescatori de animale si ascociatiile crescatorilor de 

animale din localitate. 

Efective de animale in comuna Horodnic de Sus in anul 2017 

Bovine=  773 capete 

 
 

 

 

 

 

 

STARE CIVILA 
2017 

NASTERI 
24 

CASATORII 
46 

DECESE 
30 
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Porcine = 738 capete 

 
 

Ovine = 1596 capete 

 
 

Cabaline = 98 capete 

 
 

Familii de albine = 426 

 
 

La O.C.P.I. Suceava s-au depus 12 fişe pentru eliberarea titlurilor 

de proprietate. Titluri de proprietate emise în anul 2017  au fost în număr 

de 12. 
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Conform legislaţiei privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea de locuinţe proprietate in zona Barc au fost scoase la 

concesiune prin licitatie publica un numar de 45 parcele teren in 

suprafata de 1000 mp fiecare. 

  În anul 2017, prin grija Compartimentului de Asistenţă socială 

si autoritate tutelara, s-au efectuat 305 anchete sociale la solicitarea 

altor autoritati. Au fost emise 6 dispoziţii numire  curator . 

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat 64 anchete sociale în 

vederea eliberării sau reînnoirii certificatului de persoană cu handicap. 

Au fost gestionate dosarele a 20 de persoane cu handicap grav care 

beneficiază de asistent personal angajat cu contract de muncă la primaria 

comunei Horodnic de Sus 

 S-au întocmit 66 dosare pentru alocaţii de stat. 

  În anul 2017 au beneficiat de ajutor social, conform Legii 

416/2001, circa 93 familii, suma totală plătita pe întregul an fiind de 

383.724 lei. Un număr de 157 familii au beneficiat de ajutor pentru 

încălzirea locuinţelor cu lemne, suma totală fiind de 41.115 lei .  

 

Referitor la activitatea Compartimentului de Amenajarea 

teritoriului si Urbanism,  in anul 2017 au fost emise 130 Certificate 

de Urbanism, 58 Autorizaţii de Construire.   

Au fost desfăşurate 2 acţiuni de verificare privind disciplina în 

construcţii, în urma cărora au fost încheiate 2 procese verbale de 

constatare a contravenţiilor. 

   

Activitatea de impunere şi control din cadrul compartimentului 

de Impozite şi taxe s-a concretizat în înregistrarea a 312 înscrieri 
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autovehicule, 97 înscrieri imobile, 21 modificări titulari rol. În cadrul 

activităţii de urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor, s-au întocmit 

82 dosare de executare silită şi s-au recuperat debite în valoare de 8278 

lei. 

 În cursul anului 2017  au fost eliberate 9 autorizaţii de 

functionare pentru persoane fizice şi asociaţii familiale.  

 

 Biblioteca comunala a deservit în cursul anului trecut aproximativ 

312 cititori care au avut acces la 6514 volume.  

 

La Caminul Cultural s-a organizat un nr. de 3 evenimente 

cultural artistice; 

 

Vă  prezint în continuare date privind starea economică şi socială  

a comunei Horodnic de Sus în anul 2017.  

 

În perioada raportată, la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi 

în evidenţele Primăriei Horodnic de Sus erau înscrişi un nr. 43  agenţi 

economici care îşi desfăşoară activitatea în comuna.  

 Populaţia stabilă care, în urma recensământului din anul 2011, era 

de 5136 locuitori, situaţia statistică după grupa de vârstă şi după gradul 

de ocupare a populaţiei active se prezintă astfel: 

- 15,01% copii şi elevi ; 

 - 17% salariaţi ; 

 - 4% şomeri sau persoane înscrise în căutarea unui loc de muncă; 

 - 22% pensionari. 
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Diferenţa până la 100% o reprezintă persoanele fără serviciu, dar 

care nu au fost înscrise la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

pentru a-şi căuta un loc de muncă si cei plecati in strainatate.  

Activitatea de învăţământ şi de pregătire a elevilor şi copiilor din 

comuna Horodnic de Sus este asigurată în 3 şcoli generale si 3 grădiniţe 

cu program normal. Nu s-au primit din partea Scolilor gimnaziale din 

localitate rapoarte privind activitatea desfasurata in cursul anului 2017 

(activităţi extracurriculare cultural-artistice şi educative desfasurate, 

întâlniri şi vizite, concursuri pe teme de cultură generală , rezultate 

deosebite la Concursurile, Olimpiadele şi Competiţiile şcolare la care s-a 

participat, rezultatele scolare de la sfarsitul anului scolar 2016-2017). 

La nivelul localităţii, la inceputul anului scolar 2017-2018, erau 

înscrişi 608 elevi dupa cum urmeaza:  

- 135 prescolari; 

- 284 ciclul primar; 

- 189 ciclul gimnazial; 

 

Numarul cadrelor didactice la cele 3 scoli gimnaziale din localitate 

este de 40. 

Nr. total elevi 

608 

Prescolari 

135 

Ciclul primar 

284 

Ciclul gimnazial 

189 
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În anul 2017, Poliţia comunei Horodnic de Sus nu a prezentat 

nici un raport privind activitatea desfasurata in comuna Horodnic de 

Sus.  

In ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei in anul 2017 nu 

s-a prezentat din partea medicului de familie nici un raport privind 

activitatea desfasurata. 

Formatiunea de pompieri civili din cadrul Primariei comunei 

Horodnic de Sus au avut 2  interventii in anul 2017 . 

 

 Vă mulţumesc. 

PRIMAR, 

Luta Valentin Petrica 


