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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 2018 

 
 

 

Domnilor   consilieri, 
 

 

Aşa după cum am procedat în fiecare an,  în conformitate cu prevederile  

legislaţiei în vigoare, am plăcerea să  vă prezint,  Raportul  de activitate  al  primarului  

privind starea economică, socială  şi de mediu a comunei  Ştiuca  în anul 2018,  care 

cuprinde  aria generală a lucrărilor, investiţiilor  precum şi a altor aspecte considerate 

importante pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2018. Desigur activitatea  din 

anul 2018  este una  mult mai vastă, cu activităţi mult  mai complexe  decât  cele 

cuprinse in  prezentul raport. 

Este  de subliniat   că  în activităţile  desfăşurate  de instituția  Primăriei  

comunei  Ştiuca, la  fel ca şi în anii precedenţi,  am   pus  pe  primul  plan  grija  pentru  

realizarea  unui  confort  normal  pentru toţi  locuitorii comunei. În acest  demers am  

fost  susținut  de  funcţionarii aparatului  de specialitate   și,  împreună,  am încercat  să 

îmbunătăţim în  fiecare an  calitatea şi eficienţa muncii noastre. 

În anul  2018  am demonstrat, din nou, gradul de preocupare  pentru viitorul 

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

mod eficient resursele financiare disponibile. 

La  fel  ca în anii anteriori,  principalul obiectiv  al anului 2018,  a  fost acela de 

a continua demersurile începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor, 

de aplicarea în mod corect  a  actelor normative  şi a legislaţiei emise de autorităţile 

competente. 

Celelalte  obiectivele  ale mele s-au bazat pe orientarea comunei, înspre o 

dezvoltare continuă, modernizare  şi  prosperitate, obiective pe care cred că, în mod 

corect  îşi  propune fiecare ales local.  Desigur, că, am să subliniez aspectele pozitive ale 

anului,  pentru că, întotdeauna am încercat  şi încerc să îndrept acele aspecte care  au  

fost negative sau au nemulţumit o anumită categorie de persoane. 

Toate  aceste obiective de interes local  au la bază  programele  şi priorităţile 

propuse de mine,  care să se încadreze în cadrul legal, oportunităţile de dezvoltare a 

comunei, având ca fundament  Planul de investiții,  lucrări  şi  alte  activităţi pe anul  

2018  şi  aprobat în Consiliul local. 

Aceste obiective care sunt gândite şi stabilite pentru fiecare an, prin sprijinul 
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consiliului local, sunt construite în trei direcţii principalele de  rezolvare a problemelor 

existente la nivelul comunei şi  de anticipare a eventualelor probleme  care se pot ivi,  pe 

parcursul unui an de lucru. 

Am avut în vedere o informare cât mai corectă asupra priorităţilor, 

perspectivelor de dezvoltare a comunei, oportunităţilor care există în jurul instituţiei, 

clarificarea resurselor care se pot  folosi, identificarea acţiunilor care trebuie 

întreprinse. 

Un rol important în demersurile mele de implementare a politicilor publice 

concepute şi bazate pe nevoia de  nou şi pe dezvoltare a comunităţii, 1-a avut  Consiliul 

local, care  şi-a  acordat sprijinul  în aplicarea   Planului   de investiții,  lucrări  şi  alte  

activităţi pe anul  2018. 

Un alt sprijin, în implementarea politicilor publice de dezvoltare locală, l-a avut 

aparatul de specialitate al primarului şi viceprimarul, cu sprijinul căruia am reuşit să 

încheiem un an pozitiv. 

În anul 2018   am fost un reprezentant  activ şi prezent, la toate întâlnirile  sau  

şedinţele la care am fost invitat, achitându-mă de rolul de reprezentant al comunei sau al 

consiliului local, cu succes. În baza obligaţiilor care îmi revin conform Legii 

nr.215/2001,  am întreprins atribuţiile referitoare la relaţia mea  cu Consiliul local, 

atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor și atribuţii referitoare la bugetul 

comunei. 

În prezentul  Raport  de activitate  privind starea economică, socială  şi de mediu 

a comunei  Ştiuca  în anul 2018  se  cuprind în linii mari activitatea anului 2018, 

încercând o structurare  cât mai clară pe domenii de activitate, în principiul 

transparenţei şi al legalităţii. În acest  sens,  am structurat activităţile astfel: 

- procesul de eliberare a actelor normative şi luarea deciziilor 

- situația  economică,  

- situația socială,  
 

1. Procesul  de  elaborare  a actelor normative si de luare a deciziilor 

În cursul anului 2018 au  fost întocmite, adoptate, emise : 

- un număr de 63 Hotărâri ale Consiliului local, adoptate  în 15 ședințe,  din 

care  2  ședințe extraordinare; 

- un  număr de  122   Dispoziţii emise de primarul comunei,  

- au  fost înregistrate un număr de 1180 de adrese, acte şi solicitări înaintate 

spre soluţionare instituţiei noastre. 

- au  fost înregistrate un număr de 1440 de cereri şi solicitări de acte  din 

partea fermierilor  din comună, 

- au fost întocmite un număr de 51 atestate  de producător  și carnete de 

comercializare. 

- au  fost  emise  46  de certificate  de urbanism; 
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- au  fost  emise  32  de autorizaţie de construire; 

Toate problemele semnalate au fost tratate cu maximă atenţie şi seriozitate, 

neavând în momentul de faţă, probleme  privind  întârzierea soluţionării acestora. 

În baza principiului  transparenţei  funcţionează  pagina  web  a primăriei, unde 

sunt  aduse la cunoştinţa publică,  activităţile derulate de către administraţia. Programul 

de  audienţe al primarului a fost respectat întocmai, uneori  transformându-se din 

discuţii simple, pe anumite teme care interesează pe cetățenii comunei : asistenţă şi 

protecţie socială, restituirea și intabularea proprietăţii, stare civilă, urbanism, etc. 

Acest demers de a fi în contact permanent cu cetăţeanul, a condus la eliminarea 

multor probleme, prin oferirea de soluţii autorizate de lege, creând astfel o încredere în 

administraţia locală  şi un real suport în soluţionarea problemelor.   

S-a pus accent pe Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică precum şi Legea nr.544/2004 privind liberul acces la informaţiile 

publice, întocmind Rapoartele  cerute  de lege,  de către  secretarul comunei,  şi 

înaintarea  acestora către Instituţia Prefectului Județul  Timiș.  

În ceea ce priveşte hotărârile  adoptate de  către Consiliul local, nu am avut 

cazuri de  atac în instanţa de contencios administrativ din partea Instituţiei Prefectului 

Județul  Timiș  nici a vreunei  hotărâri  şi nici  a vreunei dispoziții emise de primar. 

În calitatea  mea  de  președinte  al  Comisiei   locale  de  fond  funciar  a 

comunei  Știuca  vă  prezint  următoarele  date : 

- Suprafața  totală de teren aflată la dispoziția comisie este de  1.239,68 ha.- 

- Suprafața de teren  necesară finalizării  aplicării legilor fondului funciar pe 

seama persoanelor îndreptățite  de pe raza comunei :   453,24 ha .- 

- Numărul  total  al  proceselor -  verbale  de punere în posesie,  înaintate  

Comisiei  județene  până la această dată, în vederea emiterii  titlurilor de 

proprietate  este de 112  cu suprafața de teren aferentă de   243,08  ha .- 

- Numărul  total  al  proceselor -  verbale  de punere în posesie  ce urmează a fi  

întocmite pe seama persoanelor îndreptățite, în vederea  finalizării aplicării 

legilor  fondului funciar   de pe raza comunei este de  71  cu suprafața de 

teren  aferentă  de   210,16  ha .-   

 

2. Situația economică 

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

raportul privind  închiderea exerciţiului  financiar  pe  anul  2018: 

   
MII  LEI 

DENUMIREA   VENITULUI 

PREVEDERI 

CUMULATE 

2018 

REALIZARI   

2018 
% 

Partea de venituri se prezintă astfel: 

IMPOZIT  PE  VENITURI  DIN  TRANSFERUL 

PROPRIETATI 
14,00 13,34 95,29 
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COTE  SI  SUME  DEFALCATE  DIN  IMP. VENIT  

din care: 
1365,00 1350,79 98,96 

cote defalcate din impozit pe venit 310,00 295,79 95,42 

cote alocate  ptr. echilibrarea bugetului 1055,00 1055,00 100,00 

IMPOZITE  SI TAXE  PE  PROPRIETATE  din care: 460,68 360,63 78,28 

impozit pe clădiri  83,20 66,44 79,86 

impozit pe terenuri 372,08 289,67 77,85 

taxe judiciare de timbru și alte  taxe  de timbru 5,40 4,52 83,70 

SUME  DEFALCATE  DIN   TVA 1579,90 1577,10 99,82 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 582,90 580,10 99,52 

TVA pentru drumuri 38,00 38,00 100,00 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 959,00 959,00 100,00 

TAXE   PENTRU   UTILIZAREA BUNURILOR 241,30 221,05 91,61 

taxe mijloace transport 119,80 101,46 84,69 

alte taxe utilizare bunuri 121,50 119,59 98,43 

ALTE  IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,40 1,03 73,57 

VENITURI   DIN  PRESTARI DE SERVICII 19,30 11,09 57,46 

VENITURI   DIN  PROPRIETATE 174,50 164,80 94,44 

TAXE    EXTRAJUDICIARE  DE TIMBRU 0,00 0,00 0,00 

AMENZI 33,90 24,13 71,18 

TAXE  SPECIALE 6,00 4,73 78,83 

DIVERSE  VENITURI 154,23 147,56 95,68 

VENITURI    VALORIFICARE    BUNURI 18,20 18,17 99,84 

SUME DIN EXCEDENT 
 

0,00 
 

SUBVENTII  DE  LA  ALTE  NIVELE   ALE 

ADMINISTRATIEI 
762,14 764,66 100,33 

TOTAL   VENITURI 4830,55 4659,08 96,45 

Partea de cheltuieli se prezintă astfel:  

AUTORITATI    EXECUTIVE 1491,30 1284,77 86,15 

cheltuieli de personal 837,80 833,14 99,44 

bunuri si servicii 623,00 440,31 70,68 

active nefinanciare 30,50 11,32 37,11 

INVATAMANT 1030,25 969,53 94,11 

bunuri si servicii 172,90 134,01 77,51 

asistenta sociala 20,00 17,19 85,95 

active nefinanciare 837,35 818,33 97,73 

CULTURA 337,20 99,22 84,10  

bunuri si servicii 97,20 81,75 84,10 

active nefinanciare 240,00 17,47 7,28 

ASISTENTA    SOCIALA 578,80 577,25 99,73 

cheltuieli de personal 455,70 454,85 99,81 

ajutoare sociale 123,10 122,40 99,43 

SERVICII   DE   DEZVOLTARE    PUBLICA 67,00 65,31 97,48 

bunuri si servicii 67,00 65,31 97,48 

PROTECTIA   MEDIULUI 160,00 157,08 98,18 

active nefinanciare 160,00 157,08 98,18 

TRANSPORTURI 2308,30 1699,21 73,61 

bunuri si servicii 704,00 698,08 99,16 

active nefinanciare 1604,30 1001,13 62,40 

ALTE   ACTIUNI   ECONOMICE 200,00 169,00 84,50 

active nefinanciare 200,00 169,00 84,50 

TOTAL  CHELTUIELI 6172,85 5021,37 81,35 
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EXCEDENTUL    ANILOR   ANTERIORI   =    742,33  mii lei 

DEFICITUL   ANULUI  2018  =  - 362,29 mii  lei 

EXCEDENTUL   LA     31.12.2018  =  380,04  mii lei 

 

 

În  continuare  vă  prezint  lucrările de investiții executate  în anul  2018 : 

I. Investiţii  pentru dezvoltarea  publică a  comunei 

Denumirea  investiției/ achiziţiei 

Extindere școală cu cl. I-VIII cu corp de clădire P+1E  în localitatea Ştiuca, județul 

Timiș,  

Modernizare  străzilor în  comuna  Știuca,  

Proiect  tehnic canalizare  menajeră  în localitățile Oloșag  și Dragomirești  

Reparații capitale   școala  Știuca 

Betonat  rigole  și podețe în  localitatea  Știuca 

Amenajare  teren minifotbal Oloșag 

Amenajare  teren minifotbal Zgribești 

Realizarea  Planului  de Urbanism General (PUG) 

Achiziție  și montaj centrală termică  Grădiniță Știuca 

Realizare căi acces prin pietruire și betonare 

Amenajare spații verzi prin  plantare pomi ornamentali 

 Proiect  de achiziție  buldoexcavator  prin  GAL  Timiș-Caraș 

II. Lucrări  pentru dezvoltarea  publică a  comunei 

Denumirea  lucrării 

Întreținerea, pietruirea,  străzi în localități și drumuri de exploatare (agricole) 

Întreținerea drumuri de comunale 

III. Achiziţii  pentru activităţi educative, culturale şi sportive din  comună 

Denumirea  achiziţiei 

Susţinerea cultelor din comună   

Programe culturale  şi  organizarea  rugilor  din localităţile  comunei 

Activităţi  sportive 

 

 

3. SITUAȚIA  SOCIALĂ 

 Protecţia  socială 

   În anul 2018  s-au născut   25  de copiii. 

    Asistenţa socială pentru: 
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 Familii cu  mai  mulţi  copii       =   7    familii 

 Persoane cu  handicap gradul I   =    25   persoane  

 Indemnizaţie persoane cu handicap I =  8   persoane 

 Asistenţi personali ptr. pers handicap =  17  persoane 

Ajutoare  sociale  conform Legii nr.416/2001 se acordă pentru 14  

familii  inclusiv  sprijinul financiar  şi  pentru încălzire pe 5 luni; 

De  asemenea conform legislaţiei s-au acordat : 

 Alocaţii pentru susţinerea familiei:  26   familii 

 Ajutoare pentru încălzire:         20   familii 

 Indemnizaţia pentru creşterea copilului :    14 dosare 

Alte probleme privind protecţia socială 

 Minori aflaţi în plasament familial    =  6   minori; 

 Minori aflaţi  în centre de plasament =  2   minori; 

 Pentru preșcolari s-au acordat  tichete sociale pentru grădiniță  

în valoare totală de 9.200 lei, pentru 19 copii. 

Activităţile de  stare civilă 

In registrele de stare civilă au fost înregistrate următoarele : 

   7 transcrieri de acte eliberate în străinătate ( 5 naşteri ) ; 

 10 acte de căsătorie; 

 15 acte  de deces; 

Au fost eliberate : 

 14 certificate de naştere; 

 19 certificate de căsătorie; 

 17 certificate  de  deces. 

 

Așa  după  cum a fost  prezentat  și  în rapoartele din anii precedenți,  

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  


