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A n e x a  l a  H C L  n r … .  / 2 0 1 6  

 

R A P O R T U L    P R I M A R U L U I  
privind starea economică, socială  şi de mediu  

a comunei Ştiuca în anul 2015 

 

 
 

 
 

Domnilor consilieri, 
 

Conform legislaţiei în vigoare, aşa după cum am procedat în fiecare an,  am plăcerea 

să vă prezint, Raportul de activitate al  primarului  comunei  Ştiuca pe anul 2015,  

În activităţile  desfăşurate de Primăria  comunei  Ştiuca, la fel ca şi în anii precedenţi,  

au pus  pe  primul  plan  grija  pentru  realizarea  unui  confort  normal  pentru toţi  locuitorii 

comunei. Împreună cu funcţionarii aparatului de specialitate am încercat să îmbunătăţim în 

fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. 

Şi  în anul  2015 am demonstrat, din nou, gradul înalt de preocupare pentru viitorul 

comunei şi al cetăţenilor ei, reuşind să atragem  fonduri suplimentare  şi să utilizăm  în mod 

eficient resursele financiare disponibile.  

 

 

 



Raport primar  -- 2015 

 

 2/8 

I. STAREA  ECONOMICĂ 
 

 Agricultura: 

   a. Situaţia  aplicării legilor  fondului  funciar 
 

S-a încheiat inventarierea terenului agricol potrivit legii 165/2013. 

Comisia  de  fond funciar, prin specialişti din  biroul de fond funciar,  a continuat şi în  

anul 2015 să întocmească 151 procese verbale de punere în posesie pentru proprietari  de  

terenuri agricole.   

La această dată sunt emise un număr total de 2019 titluri de proprietate din care 1198 

titluri de proprietate pentru terenurile arabile şi  821 titluri de proprietate pentru păduri.  

 

b. Activitatea  fermierilor agricoli: 

În anul agricol 2015  fermierii agricoli  au avut cultivate următoarele : 

 

 

Cultura  însămânţată 
Suprafaţa 

(ha) 

Producţia 

medie 

(kg/ha) 

Producţia 

totală tone 

Terenuri  

însămânţate 

Grâu 200 2800 560 

Orz 10 3000 30 

Ovăz 116 1698 197 

Porumb 625 2000 1250 

Cartofi 6,5 8000 52 

Legume 4,5 800 3,6 

Plante nutreţ (lucernă, trifoi) 404 3344 1351 

Orzoaică de toamnă 18 2000 36 

Plante uleioase 26 1000 26 

Sorg 17 3500 69,5 

TOTAL  SUPRAFEŢE 

NECULTIVAT 
709 

  

TOTAL  TEREN  CULTIVAT 1427   

TOTAL  TEREN  ARABIL 2136   

 

c. Societăţi  comerciale agricole; 

 

În anul 2015 a  continuat,   pe  teritoriul comunei  Ştiuca, a  continuat  activitatea   

societăţii  cu capital privat,  denumită  S.C „ CAMPO  D` ORO “  S.R.L ,  care  are sediul în 

localitatea  Oloşag la  fosta  fermă IAS.  Această societate a absorbit prin fuziune societatea   

SC CROSSWIND SRL.  Suprafaţa de teren a fost cultivată în proporţie de 58,53%: 

 

 Cultura  însămânţată Suprafaţa (ha) 

Terenuri  

însămânţate 

Grâu 449,74 

Floarea soarelui 182,77 

Porumb 148,14 

Ovăz 142,06 

 Soia - 

Arbuști fructiferi si aluni 11,91 

TOTAL TEREN CULTIVAT 934,62 

TOTAL  TEREN  1596,69 
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Societatea  are în dotare depozite noi cu uscătoare pentru cereale şi  utilaje agricole de 

mare putere care se  pretează pentru lucrări agricole pe  suprafeţe  mari.  

 

d.  Folosirea  păşunilor şi pajiştilor pe  teritoriul comunei; 

Păşunile au fost folosite  de  către  fermierii crescători  de animale  asociaţi în  formele  

asociative ale  crescătorilor  de  ovine, „Ciobănaşul Bănăţan. coop”, şi a crescătorilor  de 

bovine, „Văcuţa Bănăţeană”. 

 Efectivele  de animale la sfârşitul anului 2015 comparativ cu anul 2014 sunt prezentate 

în tabelul următor : 

 

Număr capete efective in 2014 efective în 2015 

Bovine 352 317 

Cabaline 45 37 

Ovine 12184 13760 

Caprine 449 797 

Porcine 822 763 

Pasări 7000 6275 

Familii albine 617 385 

 

e. Dotări  cu utilaje  agricole: 

Fermieri din comună efectuează lucrările agricole cu următoarele utilaje  agricole :  

o Tractoare  agricole      ………………. 95 bucăţi 

o Pluguri                        .........................  73 bucăți 

o Discuri                         ………………. 58  bucăţi 

o Semănători                  ……………….  33 bucăţi 

o Combine   agricole      ……………….  5 bucăţi 

o Cultivatoare                ……………….   24 bucăţi 

o Mașini pentru erbicidat........................   13 bucăți 

o Mașini împrăștiat îngrășăminte ……...   11 bucăți 

 

 Industria : nu este  reprezentată  în comuna Ştiuca.  

 Dezvoltarea  sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; 

În localitatea  Ştiuca îşi  desfăşoară  activitatea  o  mică societate  de  prelucrarea  masei  

lemnoase denumită  S.C  „DALG COMPANY” S.R.L.   

 

   Dezvoltarea  serviciilor publice locale  

a) Organizarea serviciilor publice  de  gospodărie comunală: 

 alimentare cu  apă  este  asigurată în totalitate  în localităţile  comunei fiind  

gestionată  de  către  operatorul regional „Aquatim” SA Timişoara.   

 colectare  gunoiul  menajer  se  realizează  de societatea „Ecosal” SRL Gavojdia  

unde  comuna  Ştiuca  este acţionar. 

b) alte servicii publice de interes local :  

 pentru crescătorii  de  animale funcţionează  o circumscripţie  sanitar  – veterinară 

deservită  de un  medic veterinar şi un tehnician veterinar. 

c) servicii publice  de interes general organizate în teritoriu : 

 poştă  : există două agenţii  poştale în localităţile  Ştiuca  şi Oloşag  care  

deservesc populaţia  comunei; 
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 telefoane : în toate localităţile  comunei s-au instalat  posturi telefonice pentru 

populaţia comunei şi la această dată considerăm că această problemă 

socială este  rezolvată cu succes. 

 

 In domeniul comerţului şi prestărilor servicii: 

În  fiecare localitate din comună  există  societăţi  comerciale  şi  asociaţii  familiale 

comerciale   care asigură mărfurile  de  primă  necesitate pentru  locuitorii acestora. 

 

 Situaţia  infrastructurii : 

a) Iluminatul public este  asigurat în  fiecare  localitate din comună. 

b) În localitatea  Ştiuca este  funcţional sistemul  de canalizare a apelor uzate. 

 

 

II .   STAREA  SOCIALĂ 
 

1. Protecţia  socială 

În anul 2015 s-au născut 25 de copiii. 

    a) Asistenţa socială pentru: 

 Familii cu  mai  mulţi  copii = 31 familii 

 Persoane cu  handicap gradul I = 21 persoane  

 Indemnizaţie persoane cu handicap I = 7 persoane 

 Asistenţi personali ptr. pers handicap = 14 persoane 

c) Ajutoare  sociale  conform Legii nr.416/2001 se acordă pentru 8 familii   

 ( sprijin financiar  şi  pentru încălzire pe 5 luni); 

d) De asemenea conform legislaţiei s-au acordat : 

 Alocaţii pentru susţinerea familiei:  38 familii 

 Ajutoare pentru încălzire:  37 familii 

 Indemnizaţia pentru creşterea copilului : 3 familii 

e) Alte probleme privind protecţia socială 

 Minori aflaţi în plasament familial  = 0 minori; 

 Minori aflaţi  în centre de plasament = 4 minori 

 

2. Utilizarea  forţei de muncă 

f) Evoluţia populaţiei: 

Populaţia  comunei  Ştiuca  este de  2065  persoane  din care  1789  populaţia stabilă. 

 

3. Starea  de  sănătate :  

g) Asistenţa  medicală în  comună: 

În cursul  anului 2015 în  comuna  Ştiuca, la  dispensarul uman din  localitate, a  

activat un  medic  de  familie care a putut realiza asistenţa  medicală a unei părţi din populaţia 

comunei în  condiţii bune. Nu  s-au  semnalat  cazuri de boli transmisibile care să afecteze   grav   

starea de sănătate a populaţiei. În comună funcționează de asemeni un dispensar de medicină 

dentară. 

 

4. Învăţământ : situaţia la învăţătură în anul şcolar 2014/2015 
 

În anul şcolar 2014/2015 în sistemul de învăţământ preşcolar, în grupa de vârstă 2,5 - 7 

ani au fost înscrişi un număr de 8 copii, în 7 grupe, din care: 

 3 grupe la G.P.N. Ştiuca, din care 2 grupe la secţia ucraineană şi 1 grupă la 

secţia română, 

 2 grupe la G.P.N. Dragomireşti, 1 grupă la secţia ucraineană şi 1 grupă la secţia 

română, 

 1 grupă la Oloşag 
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 1 grupă la Zgribeşti 

 

          În învăţământul primar, în anul şcolar 2014/2015 au fost înscrişi un număr de 107 elevi, 

repartizaţi în 7 clase din care : 

 la Şcoala gimnazială Ştiuca au fost 5 clase, clasa pregătitoare  şi clasele a I-a şi a 

IV-a independente ;  

 la Şcoala cu cl. I-IV Dragomireşti  2 clase în regim de clase simultane. 

Promovabilitatea la ciclul primar a fost de  100%. 

În ciclul gimnazial, desfăşurat la Şcoala gimnazială Ştiuca, în anul şcolar 2014/2015 au 

fost înscrişi un număr de 114 de elevi repartizaţi în 4 clase.  La sfârşitul anului şcolar 

promovabilitatea  a fost de  96%. 

Corpul didactic este format din 12  profesori, 7  învăţători şi 7 educatori. 

 
 

III. CULTURA – SPORT 
 

 Pentru cultură:    

  relaţii interconfesionale în comună  : pe teritoriul comunei  funcţionează 4  

biserici  ortodoxe, 1 biserică  romano - catolică, 3 penticostale şi una  baptistă. 

 Bisericile au fost susţinute financiar de  către consiliul  local. 

         În anul 2014  Primăria comunei Ştiuca a sprijinit financiar toate rugile din comună. 

Prezentăm  mai jos câteva manifestări importante cu  datini şi  cu  obiceiuri specifice  

organizate în localităţile comunei  în  anul 2015: 

                                                                                                                

Nr 

crt 
Denumirea manifestării 

Perioada 

desfăşurării 

manifestării 

Locul 

desfăşurării 
Observaţii 

1.  Simpozion coral si cântece religioase 7-8.01.2015 Ştiuca 
Colinde, scene de 

teatru 

2.  Hramul bisericii ortodoxe 10.05.2015 Dragomirești 

Slujba religioasa , 

spectacol 

folcloric 

3.  Festivalul etniilor din Banat 27.06.2015 Timişoara 
Obiceiuri 

ucrainene 

4.  Interferente culturale 2.08.2015 Ştiuca 

Simpozion 

Spectacol 

folcloric 

5.  
Hramul bisericii ortodoxe si ruga  

satului Ştiuca 
2-3.08.2015 Ştiuca 

Slujba religioasa 

Spectacol 

folcloric 

6.  
Hramul bisericii ortodoxe si ruga 

satului Oloșag 
15-16.08.2015 Oloșag 

Slujba religioasa 

Spectacol 

folcloric 

7.  
Hramul bisericii ortodoxe si ruga 

satului Zgribești 
1.- 2.10.2015 Zgribești 

Slujba religioasa 

Spectacol 

folcloric 

8.  
1 Decembrie 

Ziua naţională a României 
01.12.2014 

Ştiuca , Oloșag , 

Zgribești , 

Dragomirești 

Simpozion istoric 

9.  Sărbătorile de Crăciun si de Anul Nou 24.12.2014 Ştiuca 
Recital de 

colinde 

 

 Pentru sport: 

 Echipa de fotbal a fost susţinută financiar pe tot parcursul anului; 

 Cele două  terenuri multifuncţionale  în localităţile Ştiuca şi Dragomireşti 

sunt  folosite de tinerii din  comună; 
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 STAREA  ADMINISTRATIVĂ 

 

 disciplina  financiară, bugetul de venituri şi  cheltuieli : prezentăm mai jos 

raportul privind  închiderea exerciţiului  financiar  pe  anul  2015: 

 
A. SURSE BUGETARE 

   Partea de venituri se prezinta astfel: 

  
mii lei 

DENUMIREA VENITULUI 
PREVEDERI 
CUMULATE 

2014 

REALIZA
RI 

% 

IMPOZIT PE VENITURI DIN TRANSFERUL 
PROPRIETATI 26,90 16,25 60,41 

COTE SI SUME DEFALCATE  DIN IMP.VENIT  DIN 
CARE: 1513,50 1488,23 98,33 

cote defalcate din impozit pe venit 251,50 250,33 99,53 

cote alocate de CJT ptr. echilibarea bugetului 1262,00 1237,90 98,09 

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE DIN CARE: 458,40 424,67 92,64 

impozit pe cladiri 154,20 153,46 99,52 

impozit pe terenuri 304,20 271,21 89,16 

SUME DEFALCATE DIN TVA 2272,20 2270,32 99,92 

TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 1399,20 1397,32 99,87 

TVA pentrudrumuri 133,00 133,00 100,00 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 740,00 740,00 100,00 

TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR 75,10 70,31 93,62 

TAXE MIJLOACE TRANSPORT 71,80 69,66 97,02 

ALTE TAXE UTILIZARE BUNURI 3,30 0,65 19,70 

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0,80 0,70 87,50 

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 56,00 51,79 92,48 

VENITURI DIN CHIRII SI CONCESIUNI 263,50 152,54 57,89 

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 9,80 9,51 97,04 

AMENZI 14,70 14,01 95,31 

DIVERSE VENITURI 87,50 87,19 99,65 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 2882,80 2881,22 99,95 

TOTAL VENITURI 7661,20 7466,74 97,46 
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PARTEA DE CHELTUIELI SE PREZINTA ASTFEL:     
  
  

AUTORITATI EXECUTIVE 775,52 727,38 93,79 

cheltuieli de personal 374,70 365,20 97,46 

bunuri si servicii 400,82 362,18 90,36 

active nefinanciare 0,00 0,00 0,00 

active financiare 0,00 0,00 0,00 

INVATAMANT 1154,20 1137,68 98,57 

cheltuieli de personal 1020,20 1018,32 99,82 

bunuri si servicii 134,00 119,36 89,07 

active nefinanciare 0,00 0,00 0,00 

CULTURA 605,50 599,18 90,63  

bunuri si servicii 55,50 50,30 90,63 

active nefinanciare 550,00 548,88 99,80 

ASISTENTA SOCIALA 296,70 292,41 98,55 

cheltuieli de personal 211,20 209,53 99,21 

ajutoare sociale 85,50 82,88 96,94 

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA 118,00 117,98 99,98 

bunuri si servicii 118,00 117,98 99,98 

active nefinanciare 0,00 0,00 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 1985,24 1982,65 99,87 

bunuri si servicii 68,00 65,47 96,28 

active nefinanciare 1917,24 1917,18 100,00 

TRANSPORTURI 2726,04 1780,30 65,31 

bunuri si servicii 443,90 434,68 97,92 

active nefinanciare 2282,14 1345,62 58,96 

TOTAL 7661,20 6637,58 86,64 

Excedentul anului  2014 =      0.94 mii lei 

Excedentul anului  2015 =  829.17 mii lei 

Excedent la  31.12.2015 =  830.11 mii lei 

 

 protecţia civilă, prevenirea  şi combaterea incendiilor 

În timpul anului nu  s-au semnalat  evenimente deosebite  la care să fii fost nevoie de 

intervenţia Comitetului local pentru  situaţii de urgenţă. 

 

   4.    paza publică  

În cursul anului 2015 Postul de poliţie Ştiuca  a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Infracţiuni constatate: 31 

 Infracţiuni constatate – în flagrant -: 8 

 Dosare penale soluţionate: 29 

 Contravenţii constatate: 138 

 Petiţii, cereri, scrisori, reclamaţii soluţionate: 4 

 Au fost executate un nr. de 29 acţiuni, pe diferite legi şi linii 

 Au fost executate un nr. de 25 de controale la S.C.-uri 

 Au fost prelucrate acte normative în şcoli cu elevii şi s-a acţionat în baza 

Planului de Măsuri la nivel naţional „SIGURANŢA ÎN ŞCOLI”. 

 Au fost efectuate verificări şi instruiri cu factorii poştali, deţinătorii de arme, 

bătrâni care locuiesc singuri şi în case izolate, verificări la stânele de oi. 

 Au fost incluşi în baza de date  IMAGETRAK  un nr. de 5 persoane (boitari). 

S-au asigurat măsuri de ordine la diferite evenimente culturale, religioase, sportive, şi au 

fost desfăşurate acţiuni comune cu reprezentanţii Ocolului Silvic Lugoj, UCMR-ADA 

Timişoara, AJVPS Timiş. 
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5. Activităţile de  stare civilă 

In registrele de stare civilă au fost înregistrate următoarele : 

   4 transcrieri de acte eliberate în străinătate ( 4 naşteri )  şi 2 adopţii de copii; 

 17 acte de căsătorie  din care un act a fost transcris ; 

 10 acte  de deces; 

Au fost eliberate : 

 14 certificate de naştere; 

 27 certificate de căsătorie; 

 13 certificate  de  deces. 

 

6. Respectarea disciplinei  în construcţii: 

 Au  fost  emise  20 de certificate  de urbanism; 

 Au  fost  emise  20 de autorizaţie de construire; 

 

7. Realizarea unor investiţii aprobate de consiliul local: 

La începutul anului 2015 consiliul local al comunei Ştiuca  şi-a propus un plan de 

masuri din care am reuşit să realizăm următoarele: 

 Pentru infrastructura  comunală : 

 Am  început  modernizarea  străzilor  din localităţile  comunei  demarând  

lucrările  de asfaltare  în localitatea  Ştiuca,  

 Construirea unui nou cămin cultural  în localitatea Dragomireşti 

 S-au finalizat lucrările la „Sistemul de canalizare a apelor uzate şi 

menajere şi staţia de epurare în localitatea Ştiuca”; 

 În localităţile comunei am pietruit străzile  şi extins  reţeaua  de trotuare; 

 S-au făcut săpături de rigole în localităţile comunei;  

 S-a refăcut reţeaua de iluminat stradal în toate localităţile comunei; 

 S-a reglementat situaţia juridică a imobilelor care aparţin domeniului 

public şi privat al comunei Ştiuca 

 Pentru unităţile  de învăţământ:  

 S-au făcut lucrări de reparaţii, întreţinere şi igienizare la şcolile  şi grădiniţele din 

comună. 

 S-a asigurat combustibilul solid pentru încălzirea școlilor şi grădiniţelor din 

comună. 

 

Consiliul local al  comunei  Ştiuca s-a întrunit în 12  şedinţe ordinare şi 1 şedinţă 

extraordinară, s - au  adoptat  un număr de 51 de hotărâri. 

Primarul a emis un număr de 124 de dispoziţii. 

 

Considerăm că în  comuna  Ştiuca  există o  stare  de  normalitate,  care  este  

specifică localităţilor  judeţului  Timiş,  iar pentru  viitor, prin  eforturile  care  vor  fi  depuse  

de  conducerea   Primăriei   comunei  Ştiuca,  condiţiile  de  viaţă  pentru  locuitorii  comunei  

se  vor  îmbunătăţii. 

 

 

PRIMAR, 

 

VASILE   BEJERA 
  


