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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 2017 

 
 

 

Domnilor consilieri, 
 

 

Aşa după cum am procedat în fiecare an,  conform legislaţiei în vigoare, am plăcerea 

să vă prezint, Raportul de activitate al  primarului  comunei  Ştiuca pe anul 2017,  

Doresc  să subliniez  că  în activităţile  desfăşurate de Primăria  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  funcţionarii 

aparatului de specialitate   și,  împreună, am încercat să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi 

eficienţa muncii noastre. 

Şi  în anul  2017 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.  

 

 

 

I. STAREA  ECONOMICĂ 
 

 Agricultura: 

   a. Situaţia  aplicării legilor  fondului  funciar 
 

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

anul 2017 să întocmească  8 procese verbale de punere în posesie pentru proprietari  de  terenuri 

agricole.  Au  fost validate  bisericile ortodoxe  din Oloșag  cu  9,29 ha  și  din Dragomirești cu 

23,21 ha.  

La această dată sunt emise un număr total de 2037 titluri de proprietate din care 1216 

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

 În anul  2017  s-au  întocmit   62  dosare  de preemțiuni pentru  vânzarea  de terenuri  

agricole.  

b.  Folosirea  păşunilor şi pajiştilor pe  teritoriul comunei; 

Păşunile au fost folosite  de  către  fermierii crescători  de animale în conformitate cu  

prevederile  legale. În baza  amenajamentului  pastoral au fost  închiriate pășunile  comunale 

titularilor  de exploatații  agricole.  

 

   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  s-a realizat de societatea „Ecosal” SRL Gavojdia  unde  

comuna  Ştiuca  este acţionar. 
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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; 

 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 2017  s-au născut 30  de copiii. 

    a) Asistenţa socială pentru: 

 Familii cu  mai  mulţi  copii     = 31 familii 

 Persoane cu  handicap gradul I  = 25 persoane  

 Indemnizaţie persoane cu handicap I = 8 persoane 

 Asistenţi personali ptr. pers handicap = 17 persoane 

c) Ajutoare  sociale  conform Legii nr.416/2001 se acordă pentru 12  familii  

inclusiv  sprijinul financiar  şi  pentru încălzire pe 5 luni; 

d) De asemenea conform legislaţiei s-au acordat : 

 Alocaţii pentru susţinerea familiei:  35 familii 

 Ajutoare pentru încălzire:  34 familii 

 Indemnizaţia pentru creşterea copilului : 9 familii 

e) Alte probleme privind protecţia socială 

 Minori aflaţi în plasament familial    = 7 minori; 

 Minori aflaţi  în centre de plasament = 3 minori 

 

2. Utilizarea  forţei de muncă 

Evoluţia populaţiei: Populaţia  comunei  Ştiuca  este de  2065  persoane  din care  

1789  populaţia stabilă. 

 

3. Starea  de  sănătate :  

f) Asistenţa  medicală în  comună: 

În cursul  anului 2017 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. 
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4. Învăţământ : situaţia la învăţătură în anul şcolar 2016/2017 
 

În anul şcolar 2016/2017 în sistemul de învăţământ preşcolar, în grupa de vârstă 2,5 - 6 

ani au fost înscrişi un număr de  91  copii, în 6 grupe, din care: 

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

română, cu 52  de copii; 

 1 grupă la G.P.N. Dragomireşti şi 1 grupă la secţia ucraineană, cu 23  copii; 

 1 grupă la Oloşag,  cu 8 copii; 

 1 grupă la Zgribeşti, cu  8 copii 

 

          În învăţământul primar, în anul şcolar 2015/2016 au fost înscrişi un număr de 89  elevi, 

repartizaţi în  6 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  1  clasă în regim de clase simultane. 

Promovabilitatea la ciclul primar a fost de  100 %. 

În ciclul gimnazial, desfăşurat la Şcoala gimnazială Ştiuca, în anul şcolar 2016/2017 au 

fost înscrişi un număr de 127 de elevi repartizaţi în 4 clase.  La sfârşitul anului şcolar 

promovabilitatea  a fost de  100 %. 

Corpul didactic este format din 10  profesori, 6  învăţători şi 6 educatori. 

La  sfârșitul anului 2017  s-au  acordat premii  elevilor  cu rezultate  deosebite la  

olimpiade pe materii  și  la  concursuri sportive. 

 

5. Cultura  
 

 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 2017  Primăria comunei Ştiuca a sprijinit financiar toate rugile din 

comună. 

 

6.  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; 

 

III. STAREA  ADMINISTRATIVĂ 
 

 

7. Disciplina  financiară, bugetul de venituri şi  cheltuieli :  

 prezentăm mai jos raportul privind  închiderea exerciţiului  financiar  pe  anul  

2017: 

 

A. SURSE   BUGETARE 

  
MII  LEI 

DENUMIREA  

VENITULUI / CHELTUIELII 

PREVEDERI 

CUMULATE 

2017 

REALIZARI % 

Partea de venituri se prezintă astfel: 

   IMPOZIT  PE  VENITURI  DIN  TRANSFERUL 

PROPRIETATI 
6,50 4,72 72,62 

COTE  SI  SUME  DEFALCATE  DIN IMP.VENIT  din 

care: 
1794,50 1746,57 97,33 

cote defalcate din impozit pe venit 414,50 409,15 98,71 

cote alocate  ptr. echilibrarea bugetului 1380,00 1337,42 96,91 
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IMPOZITE  SI TAXE  PE  PROPRIETATE  din care: 442,50 367,80 83,12 

impozit pe clădiri  98,50 79,16 80,37 

impozit pe terenuri 339,00 287,85 84,91 

taxe judiciare de timbru și alte  taxe  de timbru 5,00 0,79 15,80 

SUME  DEFALCATE  DIN   TVA 2356,00 2314,99 98,26 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 1862,00 1820,99 97,80 

TVA pentru drumuri 189,00 189,00 100,00 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 305,00 305,00 100,00 

TAXE   PENTRU   UTILIZAREA BUNURILOR 182,60 167,08 91,50 

taxe mijloace transport 107,60 95,15 88,43 

alte taxe utilizare bunuri 75,00 71,93 95,91 

ALTE  IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,50 0,93 62,00 

VENITURI   DIN  PRESTARI DE SERVICII 78,50 59,22 75,44 

VENITURI   DIN CHIRII SI CONCESIUNI 170,70 146,58 85,87 

TAXE    EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 4,00 3,83 95,75 

AMENZI 40,00 32,82 82,05 

TAXE  SPECIALE 6,10 4,57 74,92 

DIVERSE  VENITURI 94,00 89,49 95,20 

VENITURI    VALORIFICARE    BUNURI 24,10 24,03 99,71 

SUME DIN EXCEDENT 
 

0,00 
 

SUBVENTII  DE  LA  ALTE  NIVELE   ALE 

ADMINISTRATIEI 
843,44 842,71 99,91 

TOTAL   VENITURI 6044,44 5805,34 96,04 

Partea de cheltuieli se prezintă astfel:  
   

AUTORITATI    EXECUTIVE 1591,10 1360,99 85,54 

cheltuieli de personal 652,08 649,28 99,57 

bunuri si servicii 589,47 365,90 62,07 

active nefinanciare 349,55 345,81 98,93 

INVATAMANT 2318,60 2019,41 87,10 

cheltuieli de personal 1241,00 1237,84 99,75 

bunuri si servicii 163,00 153,93 94,44 

asistenta sociala 14,00 9,65 68,93 

active nefinanciare 900,60 617,99 68,62 

CULTURA 305,40 290,03 80,78 

bunuri si servicii 75,90 61,31 80,78 

active nefinanciare 229,50 228,72 99,66 

ASISTENTA    SOCIALA 523,70 482,39 92,11 

cheltuieli de personal 400,50 372,89 93,11 

ajutoare sociale 123,20 109,50 88,88 

SERVICII   DE   DEZVOLTARE    PUBLICA 80,00 73,90 92,38 

bunuri si servicii 30,00 23,94 79,80 

active nefinanciare 50,00 49,96 99,92 

PROTECTIA   MEDIULUI 195,00 194,97 99,98 

bunuri si servicii 95,00 94,97 99,97 

active nefinanciare 100,00 100,00 100,00 

TRANSPORTURI 1743,91 1735,13 99,50 

Bunuri  si servicii 389,60 389,48 99,97 

Active  nefinanciare 1354,31 1345,65 99,36 

TOTAL  CHELTUIELI 6751,71 6156,82 91,11 

EXCEDENTUL    ANILOR   ANTERIORI   =    1093,81  mii lei 

DEFICITUL   ANULUI  2017  = 351,48 mii  lei 

EXCEDENTUL   LA     31.12.2017  =  742,33  mii lei 
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8. 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. 

 

9.   Paza  și  ordinea  publică  

În cursul anului 2017  Postul de poliţie Ştiuca  a desfăşurat activităţi specifice de ordine  

publică,  în această activitate  fiind implicați  agenții de poliție. 

În cursului  anului  nu  au  fost  înregistrate evenimente  deosebite de abateri de la ordinea 

publică. 

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

desfășurate  în cursul anului 2017. 

 

10. Activităţile de  stare civilă 

In registrele de stare civilă au fost înregistrate următoarele : 

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

 17 acte de căsătorie; 

 15 acte  de deces; 

Au fost eliberate : 

 15 certificate de naştere; 

 23 certificate de căsătorie; 

 16 certificate  de  deces. 

 

11. Respectarea disciplinei  în construcţii: 

 Au  fost  emise  43  de certificate  de urbanism; 

 Au  fost  emise  28  de autorizaţie de construire; 

 

12. Realizarea unor investiţii aprobate de consiliul local: 

La începutul anului 2017 consiliul local al comunei Ştiuca  şi-a propus un plan de 

masuri din care am reuşit să realizăm următoarele: 

 

 Pentru  infrastructura  comunală : 

o Licitația  și contractul la  obiectivul  de investiții „Extindere școală cu cl. I-VIII 

cu corp de clădire P+1E  în localitatea Ştiuca, județul Timiș”,  

o Continuarea  lucrărilor „Modernizare  străzilor în  comuna  Știuca”,  

o Studiu fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Canalizare  menajeră  în 

localitățile Oloșag  și Dragomirești din comuna Știuca”, 

o Reparații capitale  și izolații termică sediul primăriei 

o Reparații capitale  și izolații termică a școlilor din comuna Știuca 

o Reparații capitale  și izolații termică grădinițe din comuna Știuca 

o Reparații capitale  și izolații termică cămine culturale din comuna Știuca 

o Finalizarea  amenajării  a patru  stații auto 

o Sistem de securitate  și pază a Primărie comunei Știuca  

o Sistem de securitate  și pază la Școala gimnazială  Știuca  

o Amenajarea  și întreținerea parcurilor  și  spațiilor  verzi 

o Extindere rețea curent  electric  și rețea iluminat public 

o Reparații capitale, izolații termică și împrejmuire la Dispensarul uman  din 

comuna Știuca 

o Achiziția  unui  tractoraș de tuns iarba 

o Reparații drumuri de exploatare agricole circa 10 km 
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o Întreținerea, pietruirea  drumurilor comunale  și  a unor drumuri de exploatare 

(agricole) 

o Reparații străzi  și  trotuare în comuna Știuca 

 

 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. 

 

13. Activitatea  consiliului  local: 

Consiliul local al  comunei  Ştiuca, din mandatul al 7-lea, sesiunea 2016-2020,  în anul  

2017,  s-a întrunit în felul  următor:  

 în 11 şedinţe ordinare   

 în   2 şedinţe  extraordinare   

 au  fost  adoptate  73  de hotărâri de consiliu  local. 

 

 

14. Activitatea  executivă: 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor executive  primarul comunei Știuca a emis un număr 

de 167  de  dispoziţii. 

 

 

În încheierea  prezentului raport,  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  


