RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SADU PE
ANUL 2017
Conform statului funcției demnității publice al primarului a prerogativelor legale,
precum și angajamentelor politice asumate prin mandatul politic de 4 ani, Valentin
Dumitru Ioan IVAN – primarul comunei Sadu supune spre atenție și informare
Raportul de Activitate aferent anului 2017, precum și situația economică a
comunei.
În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale;
In conformitate cu prevederile legale, coroborate cu politica locala de dezvoltare a unității
administrativ-teritoriale – Comuna Sadu va prezint „RAPORTUL DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL FISCAL 2017”
Conform prevederilor Legii 215/2001 cu toate modificările si completările ulterioare in
exercitarea mandatului primarul are următoarele atribuții principale:
- ART. 63.(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
In exercitarea mandatului primarul acționează ca si reprezentant al statului conform
prevederilor legale stabilite, punând in aplicare actele normative adoptate de Guvern sau
Parlament, Instituția Prefectului sau Consiliul judetean si/sau ale altor Instituții ale
Statului cu atribuții in domeniu. Pe parcursul anului 2017 nu a fost cazul aplicării
masurilor de organizare a alegerilor sau a unui referendum național, judetean sau local.
S-a asigurat in condițiile stabilite de lege, urmare a solicitărilor si/sau a relațiilor de
colaborare instituționala reprezentarea unității administrativ teritoriale Comuna Sadu la
toate solicitările, colocviile, ședințele sau seminariile organizate aplicând la nivel local
deciziile adoptate in vederea aplicării programului național, județean si local de
dezvoltare economica si sociala.
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
Pe tot parcursul anului 2017 am exercitat conform prevederilor legale precum si a
regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local o buna relație de
colaborare cu toți membrii Consiliului Local. Am participat la toate ședințele de Consiliu,
lipsind motivat la 2 ședințe. Ori de cate ori a fost nevoie am participat alături de
funcționarii compartimentelor de specialitate la ședințele comisiilor de specialitate sau la
alte ședințe organizate in vederea asigurării funcționării corecte si legale a aparatului
administrativ, precum si de a asigura punerea in aplicare a prevederilor Hotărârilor
Consiliului Local. Am asigurat, de asemenea, ori de cate ori a fost nevoie participarea
mea personala sau a altor colegi mandatați la discuții directe sau de grup (grupuri de
cetățeni sau grupuri ale oamenilor de afaceri) in vederea luării deciziilor corecte sau de
a culege toate informațiile, problemele sau alte solicitări care trebuiau supuse analizei,
dezbaterii si aprobării in Consiliul Local.
Am inițiat un număr de 101 proiecte de hotărâri care au fost supuse analizei, dezbaterii
si aprobării acestora de către Consiliul Local. Au fost adoptate un număr de 97 Hotărâri
ale Consiliului Local după cum urmează:
- Dezvoltare locala, lucrări de infrastructura si utilități publice : 9
- Economice, buget-finanțe : 30
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- Sociale, masuri de asistenta sociala, alocații, ajutoare sociale precum si alte masuri de
sprijin, personal, servicii acordate cetățenilor : 4
- Urbanism si amenajarea teritoriului : 4
- Administrarea domeniului public si privat : 12
- Asociere in vederea realizării unor lucrări de dezvoltare si modernizare pe domenii : 7
-Învățământ, Cultura, culte : 7
-Gospodărire Comunala Locala : 6
-Protecția mediului si apelor, situații de urgenta : 2
-Agricultura : 2
- Alte domenii : 14
c) atribuții referitoare la bugetul local;
Așa după cum rezultă din rezultatul exercițiilor financiare ale anilor precedenți, anul
2017 a avut o evoluție pozitivă atât la capitolul funcționare cât și la capitolul dezvoltare.
În acest sens considerăm că toate politicile publice privind atragerea fondurilor pentru
susținerea proiectelor de investiții au fost concretizate în contracte de finanțare și acest
fapt este susținut de execuția bugetului aferent anului 2017.
La capitolul funcționare vom putea constata o scădere a gradului de încasare a
veniturilor proprii, precum și a amenzilor și a altor contravenții. Considerăm că acest
lucru s-a datorat și din politica susținută continu de dl. Consilier local al grupului politic
PMP Popica Ioan care încurajează neplata impozitelor și a taxelor locale, atât prin
mesaje directe cât și prin mesaje publice ( vezi cazul ”nu mai intră Poliția în Sadu fără
știrea noastră, să dea amenzi pentru a face venituri la buget) sau mai rău ( vezi cazul
contribuabilului Muntean Gheorghe- candidat pe lista de consilieri PMP).
Expunem mai jos contul de execuție a bugetului local al comunei Sadu, la 31 decembrie
2017.
-

partea de venituri realizate suma de 9.191.883 lei;
partea de cheltuieli: plăți efectuate 9.668.260 suma de lei, cheltuieli efective,
suma de 5.012.423 lei și un deficit de 476.377 lei;

Secțiunea de funcționare- partea de venituri realizate suma de 4.769.442 lei; - partea
de cheltuieli: plăți efectuate suma de 4.152.489 lei, cheltuieli efective, suma de
4.111.898 lei și un excedent de 616.953 lei;
Secțiunea de dezvoltare- partea de venituri realizate suma de 4.422.441 lei; - partea de
cheltuieli: plăți efectuate suma de 5.515.771 lei; cheltuieli efective, suma de 900.525
lei și un deficit de 1.093.330 lei;
Rezultatul patrimonial înregistrat la 31 decembrie 2017 este excedent in suma de
4.368.334 lei
c) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
În cursul anului 2017, au fost înregistrate un număr de 1136 petiții formulate de către
cetățeni si diferite instituții ale statului. Principalele probleme ridicate au vizat solicitări
documente, cereri privind dezvoltarea infrastructurii locale, raportări statistice, solicitari
ajutoare bănesti, cereri locuri de muncă, măsuri pentru ajutor social, protectie a
minorilor,si persoanelor cu handicap, sesizari privind domeniul public si privat, plata
serviciilor publice, nemultumiri privind atitudinea functionarilor, legalitatea executarii
constructiilor precum si solicitări legate de granituire, atât pentru terenurile agricole din
extravilan cat si a imobilelor din intravilanul comunei Sadu. Având in vedere termenul
legal de soluționare, din totalul de 1136 petiții, au fost soluționate in termen un număr
RAPORT DE ACTIVITATE – PRIMARUL COMUNEI SADU – JUDETUL SIBIU -2017

Page 2

1120 petiții, 16 nu au fost rezolvate. Majoritatea petițiilor au fost solutionate favorabil,
respectandu-se de regulă, termenul de 30 de zile prevazut de lege.
Primarul comunei Sadu a acordat in anul 2017 un numar de 236 audiențe persoanelor
fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice care au solicitat acest drept. In cadrul
audientelelor un numar de 191 solicitări au fost solutionate, 25 au fost transmise către
instituțiile abilitate spre competența solutionare, iar 20 nu au fost rezolvate deoarece
problemele semnalate nu au fost de competenta Primariei.
Informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001 cu modificările și
completările ulterioare.
În acest sens a fost adoptată HCL nr. 29/2015 unde au fost clasificate conform
Anexelor 1,2,3 informațiile de interes public conform prevederilor actului normativ
menționat.
În anul 2016 a fost adoptată HCL nr.104/2016 care modifică și completează HCL
29/2015, Hotărâre care prin cuprisul art. 1 încalcă prevederile art. 12, al.1 lit c din
Legea 544/2001 actualizată.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de
autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții
privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului.
Am asigurat funcționarea in condiții legale parteneriatul cu Primăria Orașului Cisnădie,
in vederea asigurării serviciilor de evidenta a populației (întocmirea cărților de identitate).
Am asigurat de asemenea funcționarea in condiții de calitate a serviciului de stare civila
care este organizat ca si compartiment in cadrul aparatului propriu al Primarului, având
atribuții cu delegație următorii funcționari: Veștemean Ionuț – viceprimar; Lotrean DeliaIulia –secretar; Rotărescu Marcela – referent-bibliotecar.
Evoluția populației in anul 2017 :
- născuți în 2017: 35
- decedați înscriși în registrele de stare civilă ale comunei Sadu: 17
- casatorii înregistrate în registrele de stare civilă ale comunei Sadu: 27
La nivelul aparatului de specialitate al primarului este organizat „Serviciul Public de
asistenta sociala” care este acreditat in condițiile legii si funcționează ca si compartiment.
Pe tot parcursul anului au fost implementate toate masurile sociale prevăzute de
legislația in domeniu, au fost efectuate un număr de 113 anchete sociale la solicitarea
persoanelor. Au fost de asemenea efectuate din oficiu un număr de 40 anchete sociale
in vederea verificării veridicității datelor menționate in dosarele privind ajutorul de
încălzire sau daca s-a impus si in cazul altor masuri de sprijin. S-a ținut evidenta la zi a
tuturor dosarelor aflate in evidenta noastră. Am verificat permanent relația cu toți factorii
de pe raza comunei in vederea prevenirii abandonului școlar, a abandonului noilor
născuți sau a altor fenomene antisociale. Permanent avem in observație situația copiilor
aflați la asistenți maternali si daca situația a impus am luat deciziile legale in vederea
respectării legislației. Evoluția asistenților personali ai persoanelor cu handicap este o
preocupare permanenta, asigurând in acest fel nevoile persoanelor cu handicap grav. In
anul 2017 in cadrul compartimentului a funcționat si asistentul comunitar, care a asigurat
servicii medico - sociale pentru tot grupul ținta stabilit de lege si de compartimentul de
asistenta sociala. Avem in permanenta o preocupare deosebita in privința aplicării
corecte a prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat la 31 dec. având un
număr de :
- 20 dosare cu handicap grav (9 asistenți personali , 11 indemnizații)
Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
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a) prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
Pe parcursul anului 2017 au fost făcute informări către Consiliul Local cu privire la
deciziile luate la adunările generale ale asociațiilor județene si/sau locale unde suntem
acționari sau membrii fondatori și orice alte probleme, situații de interes local.
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a
unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului Local.
În anul 2016 a fost aprobată Strategia de dezvoltare Integrată a comunei pentru
perioada 2016 – 2020. Prin HCL nr. 100/2016.
Obiectivele principale care vizează dezvoltarea integrată a comunei sunt:
- Infrastructură de utilități publice (apă, canal, gaze naturale)- înlocuirea tuturor
rețelelor de apă și extinderea acestora în vederea asigurării racordurilor pentru
fiecare gospodărie, precum și continuării contorizării branșamentelor de apă.
- Realizarea proiectului integrat de introducere a rețelelor de apă și canal menajer
precum și a branșamentelor din Comuna Sadu, cartierul Tocile.
- Modernizare drumuri din interiorul localității.
- Modernizare drumuri aferente drumurilor județene, intrările în comună.
- Reabilitarea Căminului Cultural.
- Modernizare Grădiniță, mansardare în pod existent.
- Achiziție/construcție imobil destinat Învățământului preuniversitar casele I-VIII.
- Finalizarea lucrărilor la ”Baza Sportivă”.
- Amenajare locuri de joacă și recreere pentru copii.
- Modernizare și extinderea iluminatului public în toată localitatea.
- Extinderea rețelei de electrificare a zonelor neacoperite de electricitate în
cartierele -Tocile și Valea Morii.
- Cadastru general.
- Planul urbanistic general, care vizează reglementări urbanistice după cum
urmează:
- Definirea arealului pentru dezvoltarea integrată a turismului pe Valea Sadului.
- Stabilirea amplasamentului Cimitirului Comunal și a Capelei Comunale.
- Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă.
- Infrastructură de internet wi-fi.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcția de ordonator principal de credite;
Aceasta atribuție a fost exercitata in condițiile legii; datorita faptului ca am constatat unele
deficiente de ordin tehnic si funcțional in lipsa mea (concediu de odihna, medical, studii
sau alte absente motivate) aceasta atribuție a fost delegata in condițiile legii si d-lui
viceprimar și dlui administrator public care au dreptul la semnătură pentru plăți.
b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le
supune spre aprobare consiliului local;
Am inițiat proiectul de buget pe care l-am supus dezbaterii publice, afișaj pe site-ul
Primăriei si discuțiilor pe zone purtate cu cetățenii. Așa cum prevede legea am avut
discuții cu grupurile politice din Consiliul Local, (PNL, PSD și ALDE) grupul politic PMP
neparticipând la discuții și nici nu și-a manifestat intenția de a discuta pe tema bugetului
și a listei de investiții și aprobării acestuia in condițiile legii. Proiectul de buget a fost
înaintat spre a fi adoptat cu respectarea cadrului legislativ în vigoare.
Am inițiat proiectele de hotărâre privind aprobarea contului de execuție în condițiile legii
care au fost dezbătute cu prezența reprezentanților compartimentelor de resort din
aparatul primarului în ședințe pe comisii.
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Am inițiat proiectele de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
când situația a impus, respectând cadrul legislativ real.
c) inițiază, în condițiile legii negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de
titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale -Nu a fost cazul.
e)verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului
secundar.
Am întreprins o serie de verificări in vederea înregistrării corecte a tuturor contribuabililor
in vederea achitării taxelor si impozitelor locale. Daca situația a impus am solicitat si
sprijinul ANAF in vederea clarificării unor situații. Trimestrial, facem împreună cu colegii
din cadrul compartimentului de specialitate verificări si daca situația impune se dispun si
masuri. La nivelul compartimentului de impozite și taxe sunt evidențiate mai multe
disfuncționalități precum:
- lipsa inventarierii masei impozabile conform prevederilor legale.
- nu sunt încă armonizate bazele de date din registrul agricol cu registrul rol.
- evidența defectuoasă a contractelor.
- disfuncționalități pe seama încasării taxelor și impozitelor locale.
- lipsa documentelor justificate ale evoluției patrimoniale ale contribuabililor.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice și de utilitate publică de interes local;
Conform prevederilor legale in vederea administrării corespunzătoare si eficiente a
serviciilor publice de utilități si administrare a domeniului public si privat al unității
administrative, Consiliul Local hotărăște forma de administrare a serviciilor publice
organizate prin forma de administrare directa sau delegata.
-Activitate delegata – Regia Publica Locala „Ocolul Silvic Valea-Sadului” pentru fondul
forestier al comunei compus din 4.263 ha pădure si 76 ha pășunat împădurit; fondul
cinegetic (de vânătoare) cu o suprafața de totală de 10767,4 ha, din care 4994,1 ha situat
pe UAT Sadu.
- Societatea Apa-Canal S.A. Sibiu pentru serviciul public de
alimentare cu apa si canalizare.
- Societatea de Gospodărire Comunala Locala Sadu SRL, pentru
deszăpezire, reparații si întreținere drumuri si spatii verzi; întreținere si administrare
Cămin Cultural.
- Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România pe
domeniile; audit public intern, urbanism, administrativ.
-Activitate administrata direct – prin compartimentele din cadrul aparatului propriu al
primarului:
- Serviciul de stare civila.
- Serviciul de asistenta sociala.
- Serviciul voluntar pentru situații de urgenta.
b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
Serviciul voluntar pentru situații de urgenta este organizat in condițiile legii și
funcționează cu sprijinul voluntarilor. Acest serviciu constituie pentru mine a mare
preocupare, având in acest moment in dotare o autospeciala IVECO, o motopompa si
un sistem public de hidranți in toata localitatea. Pentru acest serviciu am reușit sa
disponibilizam resursele financiare in fiecare an pentru asigurarea funcționarii si dotării
corespunzătoare. Nu am reușit sa realizam permanenta, acest lucru este imposibil de
realizat in acest moment atât din punct de vedere al posturilor cat a resurselor financiare.
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Facem pe cat este posibil funcționarea la parametrii ridicați cu sprijinul S.C. GCL Sadu
SRL, precum si a voluntarilor. Fac precizarea că în conformitate cu prevederile HCL și a
Strategiei Județene în sectorul Serviciilor de Urgență, Comuna Sadu s-a angajat în
organizarea sub - detașamentului pentru situații de urgență din sudul județului Sibiu.
Acest punct de lucru trebuia organizat în asociere cu UAT Râu Sadului și în parteneriat
cu: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, care
asigura dotarea cu autospecialele atât cea de stingere precum și cea pentru intervențiile
de tip SMURD, de asemenea asigura combustibilul pentru autospeciala SMURD,
lucrările de întrețineri și reparație la autospecială. Spitalul Județean de Urgență Sibiu în
vederea asigurării serviciilor medicale de urgență, asigurarea medicamentelor și a tuturor
materialelor necesare pentru intervenții în caz de urgență și Casa asigurărilor de
Sănătate. Acest proiect este suspendat în a fi pus în realizare datorită :
- lipsei constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu UAT Râu Sadului.
- Lipsa asigurării minimul de dotări ale spațiului așa cum sunt ele prevăzute în actele
normative și administrative elaborate ulterior.
Pe parcursul anului au fost un număr de 6 intervenții.
c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din
domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) precum
și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativteritoriale;
În acest domeniu a fost organizat pentru stabilirea competențelor compartimentul de
administrare a domeniului public si privat al UAT Sadu, precum și responsabilitățile
delegate și cele rezultate din actele normative emise și adoptate. Pe tot parcursul anului
au fost întreprinse toate acțiunile de identificare și evidențiere a imobilelor din patrimoniul
public și privat al UAT Sadu. Evoluția patrimonială este de asemenea pozitivă și are o
tendință reală de creștere și în anii următori. Nu a fost clarificată situația juridică a
următoarelor imobile cuprinse în H.G privind atestarea domeniului public al comunei:
- Imobil Scoală cu clasele I -VIII.
- Imobil brutărie și locuințe sociale.
- Teren baza sportivă.
Numeșțe, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor
de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate ,precum și pentru conducătorii instituțiilor și
serviciilor publice de interes local;
În anul 2017 a fost înregistrată următoarea evoluție a personalului din aparatul
primarului:
- Consilierul primarului -contract de muncă suspendat pentru creșterea copilului.
- Inspectorul de impozite și taxe a ocupat postul prin concurs.
- Ocuparea postului de administrator public.
Delegarea temporară a atribuțiilor din sectorul administrativ către FJSBACoR ( servicii
de secretariat, agent agricol, gospodărire comunală).
Ocuparea postului de consilier al primarului prin emitere act administrativ în condițiile
Legii.
NU au fost aplicate sancțiuni care să vizeze vreun funcționar sau personal contractual
din aparatul primarului.
c) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
d) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte
normative;
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Prin compartimentul de specialitate urbanism si amenajarea teritoriului ( activitate
delegată prin cooperare către FJSBACoR) au fost emise un număr de :
Autorizații de Construcție: 5
Certificate de Urbanism: 39
Autorizații desființare: 1
Nu au fost aplicate sancțiuni.
e) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
Activitățile serviciilor publice au fost delegate operatorilor atestați in domeniu.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu Consiliul
Județean.
La nivel instituțional avem o relație corecta de colaborare cu toate instituțiile statului.
In vederea creșterii calității învățământului preșcolar si primar, la nivelul comunei este
organizata o unitate de învățământ cu personalitate juridica care cuprinde 2 unități :
Grădinița cu Program Prelungit si Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu. Finanțarea
unităților de învățământ este asigurata prin bugetul local, din surse de la bugetul de stat,
atribuite conform normativelor legale privind finanțarea pe elev si alocații de la bugetul
local, pentru întreținerea, modernizarea si dezvoltarea unităților de învățământ.
Rezultatele la învățământ au fost „Bune” ; nu a fost înregistrat abandon școlar; nu s-au
înregistrat acte de indisciplina majore si nici abateri de la legislație.
(7) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe
baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la
propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului,
având anexat contractul de management.
Nu a fost cazul.
Facem precizarea că pe parcursul anului fiscal 2017 am avut misiune de audit public
extern efectuat de către auditori externi ai Curții de Conturi Sibiu, iar Decizia rezultată
din actul de control și verificare a fost făcută public.

CONCLUZII FINALE
Urmare datelor prezentate în prezentul Raport constatăm o evoluție pozitivă a veniturilor
din bugetul local atât pe secțiunea de funcționare cât și pe cea de dezvoltare. Astfel
exercițiul bugetar aferent anului fiscal 2017 se încheie :
Venituri realizate = 9.191.883,00
Cheltuieli totale = 9.668.260,00 ( secțiunea funcționare =4.152.459, iar la secțiunea de
dezvoltare = 5.515.771).
Deficit acoperit = 476.377,00
Astfel putem constata că raportat la numărul de locuitori din statistică respectiv 2456,
veniturile per/loc = 3.742,62 lei, iar cheltuielile = 3936,59.
La capitolul cheltuieli pe secțiunea de funcționare = 1690 lei, iar la secțiunea dezvoltare
= 2245,83.
Urmare analizei efectuate pe domenii constatăm un raport de ineficiență la veniturile
realizate din administrarea Căminului Cultural, sumele încasate acoperind doar
cheltuielile salariale și parțial utilitățile, iar toate cheltuielile pe lucrări de investiții și
reparații sunt din alocări de la bugetul local.
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De asemenea sunt alocate sume substanțiale pentru serviciile de salubrizare a
domeniului public, măturat, gunoi menajer cimitir și ore de regie alocate pentru muncitorii
din cadrul S.C. Gospodărire Comunală SRL.
Se impune o analiză pe cheltuielile destinate programelor informaționale raportate la
standardul de cost conform raportului cost/beneficiu și o restandardizare a acestor
cheltuieli.
La nivelul sumelor provenite din impozite și taxe locale de încasat se constată o creștere
nejustificată a sumelor neîncasate, ceea ce duce la creșterea rămășițelor și scăderea
veniturilor de la an la an. În acest caz se impune adoptarea unor măsuri interne și
proceduri operaționale care să stimuleze creșterea încasărilor atât a taxelor și
impozitelor precum și a amenzilor.
Pe fondul cheltuielilor alocate la capitolul asistență socială menționez armonizarea
cheltuielilor conform prevederilor legale în materie, ceea ce impune asigurarea în
cuantum de 10% din totalul cheltuielilor plății prestațiilor sociale ale asistenților personali,
fapt ce a făcut să crească alocările de la bugetul local. În calitate de reprezentant legal
al UAT Comuna Sadu în cadrul Adunărilor Generale, am reprezentat Comuna în
Adunarea Generală a ADI ECO SIBIU, prezentând la timp și permanent activitatea mea.
Realizări : programul anual și multianual de investiții în infrastructura de drumuri,
extinderea rețelelor de utilități, infrastructura rețelei de internet locală și a sistemelor
integrate de iluminat și supraveghere; lucrări de întreținere și reparații la imobilele care
aparțin domeniului public și privat al UAT Comuna Sadu, salubrizare și gospodărire
comunală. Funcționarea și dotarea serviciilor în cadrul aparatului de specialitate al
primarului, care asigură parametrii de calitate destul de ridicați, dar mai sunt și situații
unde trebuie ridicat standardul de calitate și eficiență. Sumele atrase pentru finanțarea
investițiilor angajate sunt la cel mai ridicat nivel asigurându-se toate resursele pentru
toate angajamentele bugetare anuale. În acest fel nu am înregistrat plăți restante sau
arierate la nici un capitol, nici măcar la serviciile autofinanțate cu taxe speciale cum ar fi
salubritatea.
Nerealizări: Cadastru general este cea mai mare nerealizare a anului 2017, dar care
totuși s-a încununat de un succes, acela de a anula procedura determinată de Ordinul
ANCPI privind executarea cadastrului general din resurse proprii și asigurând în acest
fel posibilitatea accesării programelor naționale de cadastru. Întreținerea și repararea
drumurilor agricole o considerăm încă o nerealizare semnificativă. Alte două nerealizări
majore sunt realizarea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii precum și finalizarea
lucrărilor la baza sportivă; acest lucruri nu au putut fi realizate din pricina lucrărilor la
Modernizarea drumurilor din comună și amplasamentul organizării de șantier.
Nerealizarea veniturilor la un grad ridicat de colectare, procedurile operaționale de
executare silită, precum și de inventariere a masei impozabile; disciplina în construcții
precum și uneori curățarea și întreținerea spațiilor verzi.
Anexez alăturat :
- Anexa .1. Planul achizițiilor publice pentru anul 2017 pag.9-20.
- Anexa .2. Organigrama pag. 21.
- Anexa .3. Raport compartiment Agricol pag. 22-23.
- Anexa .4. Raport Asistenta Sociala pag. 24.
- Anexa .5. Raport de activitate al SVSU -Sadu, pentru anul 2017 si analiza
capacității de apărare împotriva incendiilor si masuri de îmbunătățire a acestora pag.
25-26.
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Cod
C.P.V

-

Tipul și obiectul
contractului de achiziție
publică/ acordului-cadru

-
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-

-

Valoarea Sursa de
estimată a finanțare
contractului
de achiziție
publică/
acorduluicadru
Lei fără
T.V.A.
-

-

-

Procedura Data (luna) Data (luna)
stabilită/ estimată
estimată
instrumente pentru
pentru
specifice inițierea
atribuirea
pentru procedurii contractului de
derularea
achiziție
procesului
publică/
de achiziție
acorduluicadru

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017

-

-

Modalitate
Persoana
a de
responsabilă cu
derulare a
aplicarea
procedurii procedurii de
de atribuire
atribuire
Online/
offline

ANEXA 1

Page 9
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240,32 lei

7.038,46 lei

Achiziție servicii de publicare a 79341000-6
anunțurilor în ziare de circulație
județeană/ națională

Furnizare aerotermă perete WH200R 44411000-4
(2 buc) pentru Căminul Cultural Sadu

36 lei

4.345,07 lei

Furnizare tonere și servicii de încărcare 30125100-2
tonere

Furnizare registre pentru evidența 22810000-1
atestatelor de producător și pentru
evidența carnetelor de comercializare

7.938 lei

25.978,45 lei

20.044,47 lei

Lei, fără TVA

Valoare (finală)

Achiziție servicii de curățenie (fețe de 90910000-9
masă Cămin Cultural Sadu, etc)

Furnizare
combustibil
autoturism și utilaje

Cod CPV

44192000-2
44100000-1
31521000-4
44321000-6
44190000-8
44423000-1
44800000-8
44530000-4
pentru 09100000-0

Furnizare diverse produse și materiale
achiziționate în cursul anului 2017
pentru repararea, renovarea, înlocuirea
și întreținerea de obiective/ imobile
(pentru lucrări de minimă amploare)

Obiectul achiziției directe

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Sursa de
finanțare

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017
Martie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017 Decembrie 2017

Data inițiere

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017
Martie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017 –
Decembrie 2017

Data finalizare

Online

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)

Online

Offline

Conform
contract
încheiat
Conform
contract
încheiat

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire
Online/
offline
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30 lei

2.798,02 lei

90900000-6

50800000-3
50100000-6

15981100-9
39711000-9
39221130-7
14212200-2
14211100-4
14210000-6

Prestări servicii de curățare (igienizare)
dozator de apă

Prestari servicii de reparatii a pieselor și
utilajelor aparținând comunei Sadu

Furnizare apă plată, dozator și bidoane
de apă

Furnizare agregate (sort, nisip, refuz de
ciur) pentru reabilitarea străzilor din
comuna Sadu, execuție lucrări, pentru
activitatea de deszăpezire, etc.

Prestări servicii de întocmire a
Amenajamentului
pastoral
pentru
pășunile aparținând domeniului privat al
comunei Sadu
Prestări servicii de asigurare a imobilelor
și autovehiculelor aparținând comunei
Sadu
Furnizare pachet steaguri personalizate
cu drapelul țărilor care fac parte din
Uniunea Europeană, suporturi de lemn și
steaguri, ghirlande tricolore

6.386,84 lei

34927100-2

Furnizare sare industrială pentru
desfășurarea activității de deszăpezire

14.640,65 lei

6.759,91 lei

2.414 lei

77100000-1

66513200-1
66514110-0

35821000-5

24.575,87 lei

675,70 lei

240,32 lei

44411000-4

Furnizare aerotermă perete WH200R (2
buc) pentru Căminul Cultural Sadu

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Martie 2017
Noiembrie 2017

Februarie 2017Septembrie 2017

Februarie 2017

Ianuarie 2017
Mai 2017
Iulie 2017
Septembrie 2017
Februarie 2017
Martie 2017
Mai 2017
Iunie 2017
Septembrie 2017
Octombrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017

Ianuarie 2017

Martie 2017
Noiembrie 2017

Februarie 2017Septembrie 2017

Februarie 2017

Ianuarie 2017
Mai 2017
Iulie 2017
Septembrie 2017
Februarie 2017
Martie 2017
Mai 2017
Iunie 2017
Septembrie 2017
Octombrie 2017

Ianuarie 2017Decembrie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017

Ianuarie 2017

Online

Online/ Offline

Offline

Online

Online

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)

Online

Online

Online
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Prestări servicii de consultanță privind
securitatea și sănătatea în muncă
(proteția muncii) pentru angajatii
Primariei Comunei Sadu

Prestari
servicii
de
întocmire
documentatii topografice și cadastrale
pentru străzi, imobile și pășuni aparținând
comunei Sadu

Prestări servicii de încasare a impozitelor
si taxelor locale cu carduri electronice
prin intermediul POS
Executare lucrări de reparații și renovare
în interiorul Căminului Cultural Sadu

Furnizare seturi numere și certificate de
înregistrare pentru utilaje în vederea
înregistrării acestora la Primăria
Comunei Sadu
Achiziție servicii de analize medicale
pentru personalul Primăriei Comunei
Sadu
Furnizare flori, aranjamente florale și
jardiniere pentru zona centrală a comunei
Sadu

Furnizare felicitari personalizate, inclusiv
plicuri, cu ocazia Zilei Internationale a
Femeii, pentru Sărbătorile Pascale și
pentru Sărbătorile de iarnă, agende și
pixuri personalizate pentru anul 2018
Prestări servicii sociale pentru d-na Borbil
Eva

79414000-9

71354300-7

2.040 lei

37.991 lei (valoarea nu
include și prețul pentru
pășuni, contractul fiind în
derulare, iar valoarea
contractului fiind stabilită
la finalizarea serviciilor)

10,472.25 lei

45400000-1

11.335,59 lei

16160000-4
03451200-8

300 lei

6.173 lei

85148000-8
85147000-1

66110000-4

651,30 lei

10.000 lei

85311100-3

44423450-0

4.088 lei

22320000-9
22300000-3
79800000-2

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Aprilie 2017

Aprilie 2017
Iulie 2017
Septembrie 2017
Noiembrie 2017

Martie 2017

Martie 2017

Martie 2017
Iunie 2017

Martie 2017

Martie 2017
August 2017

Martie 2017

Martie 2017
Aprilie 2017
Decembrie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017
Iulie 2017
Septembrie 2017
Noiembrie 2017

Martie 2017

Martie 2017

Martie 2017
Iunie 2017

Martie 2017

Martie 2017
August 2017

Martie 2017

Martie 2017
Aprilie 2017
Decembrie 2017

Online

Online

Online

Online

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)

Online

Online

Offline

Online
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Furnizare echipament de Securitate
Router Fortigate 70D Bundle
Furnizare sistem de înregistrare audiovideo pentru înregistrarea ședintelor
Consiliului Local al comunei Sadu
Furnizare pavaj dreptunghiular necesar
pentru refacerea trotuarului de pe strada
I.M.Klein (zona cimitir)
Furnizare țevi de diferite forme și
dimensiuni, panouri de gard, capace

Prestari servicii de tipărire și livrare a
tichetelor sociale pentru gradiniță
Achiziție servicii juridice de redactare
întâmpinare şi reprezentare în instanţă

Furnizare fețe de masă albe din damasc
100% pentru dotarea Caminului Cultural
Sadu
Furnizare produse set tineri căsătoriți și
plase personalizate pentru diverse
evenimente

Furnizare produse pentru acțiunea de
curațenie (ecologizare) a zonelor verzi
din comuna Sadu, programată în data de
13.04.2017
Furnizare pahare, carafe, furculițe, linguri
și raft pentru depozitare, solnițe și cratițe
pentru Căminul Cultural Sadu

Prestări servicii de consultanță privind
securitatea și sănătatea în muncă
(proteția
muncii)
pentru
angajatii
Primariei Comunei Sadu
Prestări servicii de difuzare felicitări la
radio de sărbători

5,965.17 lei
7,494.95 lei

2.555 lei
10.889,87 lei

32330000-5

45223821-7
44162000-3
44313000-7

8.900 lei

79110000-8
32420000-3

4.800 lei (valoarea
tichetelor nominale)

3.669,70 lei

3.764,80 lei

3.587,50 lei

143,31 lei

1.000 lei

2.040 lei

30199770-8

79342200-5

39223100-2
39221110-1
39152000-2
39221123-5
39221130-7
39221000-7
39513100-2

39831240-0

92200000-3

79414000-9

Buget
local
Buget
local

Buget
local
Buget
local
Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Mai 2017
Iunie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017
Iunie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

Aprilie 2017
Iunie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017
Decembrie 2017
Aprilie 2017
Iulie 2017

Aprilie 2017
Iunie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017
Decembrie 2017
Aprilie 2017
Iulie 2017
Mai 2017

Aprilie 2017

Iulie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Iulie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Online/

Online

Online

Online

Offline

Online

Online

Online

Online

Online

Offline (fără
referat de
necesitate)

Online
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Executare lucrări de amenajare a zonei
scărilor Salii de Sus și curtea Caminului
Cultural Sadu cu pavaj de dimensiunile
10x10x10
Prestari servicii de consultanta pentru
elaborarea cererii de finantare si
întocmirea dosarului de finantare pentru
proiectul ”Dotarea Caminului Cultural din
comuna Sadu, judetul Sibiu”, prin PNDR,
Submasura 7.6

Prestari servicii de organizare eveniment
distractiv dedicat copiilor, în data de
15.06.2017 în comuna Sadu, jud. Sibiu

Executare lucrari de amenajare a
geamului de la biroul casierie din cadrul
Primăriei Comunei Sadu
Furnizare
produse
de
materiale
consumabile, furnituri de birou, produse
de curățenie achiziționate în cursul anului
2017
Executie lucrari pentru obiectivul dee
investiții: ”Regularizare curs de apa,
consolidare si stabilizare teren pe paraul
Valea Morii, comuna Sadu, judetul Sibiu
și furnizare materiale necesare

Furnizare țevi de diferite forme și
dimensiuni, panouri de gard, capace
fontă, etc, achiziționate în cursul anului
2017 pentru lucrări de minimă amploare

4,250.73 lei
12.000 lei
65,390.50 lei
2,480.60 lei

44163000-0
45223821-7
45111240-2
44190000-8

17,520.58 lei

5.000 lei

45233222-1

79411000-8

9.250 lei

15.513,29 lei

39831220-4

92000000-1

3,946.67 lei

10.889,87 lei

45400000-1

44162000-3
44313000-7
44423740-0
44470000-5
44160000-9
44163200-2
44423750-3
44167300-1
44163230-1
44163130-0

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Iunie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

August 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017
Iunie 2017
August 2017
Septembrie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

August 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017
Iunie 2017
August 2017
Septembrie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017

Online

Online

Online

Online

Online/
Conform
contract
încheiat

Online

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)
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Prestari servicii de:
- inchiriere aplicatii software pentru
programele informatice, dupa cum
urmeaza:
contabilitate,
imobilizari,
salarizare, taxe si impozite, agricol,
asistenta sociala, registratura.
- de gazduire, actualizare date si
imbunatatire interfata site www.sadu.ro;
- asigurare licenta Office 365 (9 buc);
- asigurare Antivirus Bitdefender pentru
14 pc-uri;
- asistenta tehnica de specialitate in limita
a 15 ore/ luna, pentru programele
informatice, site-ul Primariei Comunei
Sadu, adresa de e-mail, echipamentele
electronice din cadrul institutiei, sistemul
de
înregistrare
video,
iluminatul
inteligent, orice alte probleme legate de
IT
Prestari
servicii
de
întocmire
documentație proiect tehnic, obținere
documentație si avize necesare pentru
executarea lucrarilor si asistenta tehnica
pe perioada executarii lucrarilor pentru

Prestări servicii privind organizarea
evenimentului cultural ”Sărbătoarea iei și
portului popular la Sadu”, programat în
data de 24.06.2017
Furnizare materiale tiparite digital
achiziționate în cursul anului 2017

Prestari servicii de consultanta pentru
elaborarea cererii de finantare si
întocmirea dosarului de finantare pentru
proiectul ”Dotarea Caminului Cultural din
comuna Sadu, judetul Sibiu”, prin PNDR,
Submasura 7.6
Furnizare echipamente IT (monitoare,
imprimante, etc)

42.020,28 lei

45.000 lei

71322500-6

15.235,76 lei

79811000-2
79810000-5
39294100-0

48900000-7

4.500 lei

1.660,17 lei

33195100-4
30232110-8

92000000-1

5.000 lei

79411000-8

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Iulie 2017

Iulie 2017

Iunie 2017
Decembrie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017
Septembrie 2017
Decembrie 2017

Iunie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iunie 2017
Decembrie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017
Septembrie 2017
Decembrie 2017

Iunie 2017

Online

Online

Online/
Offline (fără
referat de
necesitate)

Online

Online

Online
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Executare lucrari de reparatii la sistemul
solar amplasat la Caminul Cultural Sadu
Prestări servicii pentru organizarea și
desfășurarea evenimentului cultural ”
FESTIVALULUI
TRADITIILOR
“SADULE, GRADINA MANDRA”, editia a
XII-a”

Prestari
servicii
de
întocmire
documentație proiect tehnic, obținere
documentație si avize necesare pentru
executarea lucrarilor si asistenta tehnica
pe perioada executarii lucrarilor pentru
proiectul ”Reabilitare strazi, comuna
Sadu-etapa II”
Furnizare program informatic pentru
întocmirea devizelor de lucrari executate
in regie proprie de Primaria Comunei
Sadu
Prestari servicii de intocmire studiu de
fezabilitate -faza DALI pentru proiectul
”Sistem de iluminat public inteligent,
comuna Sadu, judetul Sibiu – contract
reziliat
Prestari servicii de colectare si distrugere
prin tocare a documentelor cu termen de
pastrare expirat din arhiva Primariei
Comunei Sadu
Achiziție servicii de formare și pregătire
profesională pentru angajaţii Primăriei
Comunei Sadu
Executare lucrări de montare a corpurilor
de iluminat public stradal, în comuna
Sadu
Furnizare piese pentru întreținerea
utilajelor aflate în proprietatea comunei
Sadu
4.323,28 lei

79952000-2
92000000-1
92360000-2
92312000-1
79713000-5
39112000-0
92100000-2
45215500-2

44165100-5
50800000-3
19510000-4
34320000-6
50800000-3

50232110-4

105.651 lei

5,464.69 lei

2.172,23 lei

12.600 lei

Buget
local

870 lei

90500000-2

80530000-8

Buget
local

20.556 lei

71323100-9

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

800 lei

48411000-2

Buget
local

45.000 lei

71322500-6

August 2017

August 2017

August 2017
Septembrie 2017
Noiembrie 2017
Decembrie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

August 2017

August 2017

August 2017
Septembrie 2017
Noiembrie 2017
Decembrie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017

Online

Online

Online

Offline (fără
referat de
necesitate)
Online

Online

Online

Online

Online
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Executare lucrări aferente obiectivului de
investiții: ”CONDUCTA ADUCTIUNE
APA POTABILA SI REZERVOR
INMAGAZINARE APA SADU-TOCILE EXTINDERE
ADUCTIUNE
SI

Prestari
servicii
de
întocmire
documentatie faza D.T.A.D. pentru
demolarea imobilului (fosta statie de
tratare a apei)situat in comuna Sadu, str.
Fabricii, nr. 11, jud. Sibiu, identificat in
Cartea Funciara nr. 100120 Sadu, nr.
topografic 631/2/1/2
Furnizare echipamente sportive pentru
echipa de fotbal a autoritatii publice
locale Sadu
Prestări servicii de transport

Prestări servicii de proiectare pentru
proiectul ”SISTEM DE ILUMINAT
PUBLIC INTELIGENT, COMUNA SADU,
JUDETUL SIBIU”,
Prestari servicii de consultanta pentru
întocmirea cererii de finantare pentru
proiectul ”SISTEM DE ILUMINAT
PUBLIC INTELIGENT, COMUNA SADU,
JUDETUL SIBIU”, inclusiv întocmirea
dosarului de finantare
Furnizare cablu de distributie a curentului
electric

Prestari servicii de curățenie generală la
Căminul Cultural Sadu, în ambele săli și
spațiile aferente acestora
Executare lucrari de reabilitare a străzii
Ioan Piuaru Molnar, din comuna Sadu,
judetul Sibiu
Achiziționare certificate digitale

44163160-9

45232150-8

60000000-8

18412000-0

71221000-3

31320000-5

79411000-8

71323100-9

79132100-9

45233120-6

90910000-9

67.230,44 lei

89.100 lei

9.190 lei

995 lei

5.000 lei

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

6.750 lei

1.631, 50 lei

Buget
local

Buget
local
Buget
local

Buget
local

22,000 lei

275 lei

140.081,56 lei

6.800 lei

Septembrie 2017

Septembrie 2017
Noiembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017
Noiembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

August 2017

August 2017

August 2017

August 2017
Septembrie 2017

August 2017

August 2017
Noiembrie 2017

August 2017

August 2017

August 2017

August 2017
Septembrie 2017

August 2017

August 2017
Noiembrie 2017

Online/ Offline

Offline (fără
referat de
necesitate)

Online

Online

Online

Online

Online

Offline

Online

Online
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Frunizare SISTEM DJ MIXER ROCKY
MEISTER
HRH-NX5310
pentru
asigurarea dotarii necesare in vederea
efectuarii dansurilor populare in cadrul
Caminului Cultural Sadu
Prestări servicii de proiectare FAZA
DALI, conform specificatiilor din catalogul
dvs. pentru proiectul ” MANSARDARE
CONSTRUCTIE EXISTENTA (CORP
GRADINITA) IN POD EXISTENT,
COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU”

Executare lucrări aferente obiectivului de
investiții: ”CONDUCTA ADUCTIUNE
APA POTABILA SI REZERVOR
INMAGAZINARE APA SADU-TOCILE EXTINDERE
ADUCTIUNE
SI
RACORDURI” și furnizare materiale
necesare, excluzând agregate
Executare lucrări aferente obiectivului de
investiții ”CONDUCTĂ ADUCTIUNE APA
POTABILA
SI
REZERVOR
INMAGAZINARE APA SADU-TOCILE –
RACORDURI
SECUNDARE,
DISTRIBUTIE”, pe tronsonul strazii
Sadului pana la intersectia cu str. Tocilele
de Sus
Prestari servicii de realizare spot video de
prezentare a locurilor si activitatilor
traditionale si specifice ale comunei Sadu
Executare lucrari de montare a unui
punct de aprindere cu senzor crepuscular
pentru iluminatul public stradal pe str.
Curatele, zona Tocile, comuna Sadu
Furnizare geotextil necesar pentru
executarea lucrarilor de reparatii pe aleea
Turismului, zona Tocile, comuna Sadu

71221000-3

31681000-3

39563000-6

31527260-6

92111210-7

45232150-8

44163160-9

45232150-8

21.600 lei

1.150,42 lei

1.773 lei

7.022,19 lei

8.120 lei

60,886.72 lei

67.230,44 lei

89.100 lei

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Septembrie 2017

Septembrie 2017

Online

Online

Online

Online

Online

Online/ Offline

Online/ Offline
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Prestari servicii de realizare a Planului
Urbanistic General si a Regulamentului
Local de Urbanism pentru comuna Sadu,
judetul Sibiu
întocmire
de
servicii
Prestari
documentatie faza proiect tehnic pentru
obiectivul de investitii ”Reabilitare Post
Politie Sadu”
Executare lucrari de amenenajare si
igienizare a platformei de teren pentru
depozitul necontrolat de deseuri din zona
Praharie si pentru terenul de fotbal din
zona La Mal, comuna Sadu, jud. Sibiu

Prestări servicii de proiectare FAZA
DALI, conform specificatiilor din catalogul
dvs. pentru proiectul ” MANSARDARE
CONSTRUCTIE EXISTENTA (CORP
GRADINITA) IN POD EXISTENT,
COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU”
Furnizare utilaj multifunctional, marca
Mercedes-Benz, tipul Unimog 427/ 10
(1400), serie: WDB4271011W167600,
an fabricatie 1992, capacitate cilindrica
5917 cmc
Prestari servicii de elaborare a studiului
proiectul
pentru
geotehnic
CONSTRUCTIE
”MANSARDARE
EXISTENTA (CORP GRADINITA) IN
POD EXISTENT, COMUNA SADU,
JUDETUL SIBIU”
Furnizare litere volumetrice luminoase cu
leduri de mare putere pentru obiectivul
SADUCULTURAL
”CAMINUL
LITERE
INSCRIPTIONARE
VOLUMETRICE” și la ”COMPLEX
COMERCIAL”
Furnizare perdele rulou de tip zebra
pentru geamuri existente in cadrul
sediului Primariei Comunei Sadu (11 buc)
Buget
local

5.934,76 lei

19211100-9

Noiembrie 2017

Online
Noiembrie 2017

Buget
local

14.100 lei

45112360-6

Noiembrie 2017
Online

Noiembrie 2017
Buget
local

10.000 lei

71221000-3

Online

Buget
local

130.000 lei

Noiembrie 2017

Online

Online

Online

Online

Online

71410000-5

Noiembrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017
Buget
local

12.047 lei

31523000-8

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Buget
local

800 lei

71332000-4

Noiembrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Buget
local

114.945 lei

34143000-1

Noiembrie 2017

Octombrie 2017

Octombrie 2017

Buget
local

21.600 lei

71221000-3
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Prestari servicii de montare sistem de
monitorizare a vehiculelor detinute in 64210000-1
proprietatea comunei Sadu, din care sa
reiese inclusiv consumul acestora

Prestari servicii de consultanta privind
securitatea si sanatatea in munca 71317000-3
(protectia muncii) pentru angajatii
Primariei Comunei Sadu pentru anul
2018
Prestari servicii pirotehnice (focuri de
artificii) pentru noaptea de Revelion
92360000-2

Prestări servicii de organizare și 92111000-2
desfășurare a evenimentului cultural 92312000-1
din data de 17.12.2017
92000000-1

Furnizare produse pungi de Crăciun 15800000-6
pentru copii/ diverse necesități

Rotărescu Ioan-Marius

Responsabil achiziții publice

Elaborat

Buget
local

Buget
local

4.500 lei

9.181,68 lei

Buget
local

Buget
local

Buget
local

3.240 lei

30.800 lei

10.360 lei

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Online

Online

Online

Online

Offline (fără
referat de
necesitate)

1 post consilier, 1 post referent

1 post consilier, 25 posturi asistenţi
personali
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1 post consilier juridic, 1 post
inspector

COMP URBANISM ŞI ACHIZIŢII
PUBLICE

COMP EVIDENŢĂ AGRICOLĂ

SECRETAR

-

COMP ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1 post bibliotecar, 1 post
administrator

COMP CULTURĂ

CONSILIER PERSONAL
1 post consilier

PRIMAR

ORGANIGRAMA

COMP SERVICIUL
DE ADMINISTRARE
A DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT
AL COMUNEI SADU
2-muncitor calificat,
1-muncitor
necalificat

1 post consilier, 1
post inspector, 1
post referent

COMP FINANCIARCONTABIL

VICEPRIMAR

SERV, VOLUNTAR
SITUAŢII DE
URGENŢĂ
1 post şofer

1 post femeie de
serviciu

COMP
ADMINISTRATIV

COMP AUDIT
INTERN
1
post auditor

1 post

ADMINISTRATOR PUBLIC

CONSILIUL LOCAL
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ANEXA 3
•

Raport compartiment agricol anul 2017

-

Compartimentul agricol funcționează in subordinea Secretarului comunei
Sadu.

COMPONENTA COMPARTIMENTULUI
-

Activitatea compartimentului este asigurata de 2 funcționari publici in
funcție de execuție
Referent specialitate – Hanea Dumitru Mircea
Consilier principal – Lalu Maria
Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin
prevederile următoarelor acte normative:
Hotărâre de Guvern nr 218/2015 privind registrul agricol pe anii 20152019.
Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,al Ministerului
Adminstratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice si al Institului
National de Statistica nr. 734/480/1003/3727/2015.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2017

Functionarii din cadrul compartimentului au avut în anul 2017, in gestiune un
numar de 2310 poziţii in registrul agricol din care:
-

1072 Pozitii ale gospodăriilor cu domiciliul în localitate,
1206 Pozitii ale gospodăriilor cu domiciliul în alte localităţi,
32 Pozitii ale persoanelor juridice.

Principala activitate a funcţionarilor din cadrul compartimentului a fost
-

-

-

completarea si tinerea la zi a Registrelor Agricole conform Ordinului nr.
734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
S-a completat Registrul agricol in format electronic pe anul 2017.
S-a completat partial Registrul agricol in format pe hartie.
S-au completat 5 situaţii statistice centralizatoare din registrul agricol
pentru INS Sibiu si DAJ Sibiu (Sit. statistica a terenurilor , R.A.GR, AGR.2A,
AGR.2B ).
S-au eliberat adeverinte pentru:
OCPI Sibiu si Notari Publici - 121 Adev.
SPCLEP Cisnadie – 212 Nomenclator stradal.
Judecatoria Sibiu – 5 adev.
Incalzirea – 40 adev .
APIA - 268 adev
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-

-

-

S-au inregistrat si solutionat 18 cereri privind transferul de posesie al
terenurilor in Registrul Agricol.
S-au inregistrat si solutionat 132 contracte notariale privind transferul de
proprietate.
În anul 2017 s-au inregistrat si solutionat 52 cereri, petiti, corespondenta
cu instituti publice si persoane fizice.
Am constatat pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic
culturilor agricole şi silvice si am întocmit 4 procese verbale si 4 dosare
pentru CRSC Brașov in vederea despăgubirilor.
În cadrul compartimentului s-au înregistrat un număr de 4 cereri privind
vânzarea terenurilor agricole situate in extravilanul comunei, ceea ce
presupune întocmirea unui dosar cuprinzând cererea pentru afișarea ofertei
de vânzare a terenului, oferta de vânzare, lista prețurilor, documentele de
proprietate ale terenului, procese verbale pentru fiecare etapa, adrese de
înaintare , adeverințe liberă vânzare.
Am completat adresele de la starea civilă in vederea deschiderii proceduri
succesorale.
În anul 2017 s-au întocmit 8 rapoarte de specialitate privind inițierea
proiectelor de hotărâre pentru Consiliul Local al comunei Sadu.
De asemenea s-au întocmit 9 referate de necesitate privind achizițiile
publice.
Aproape in fiecare zi am dat consultații referitor la terenuri, hărți topografice,
hărți cadastrale, întabulări, contracte, declarații terenuri etc.

Întocmit,
Referent de specialitate
Hanea Dumitru Mircea
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ANEXA 4
Raport de activitate a compartimentului de asistenta sociala pe anul
2017
In cursul anului 2017 la compartimentul de asistenta din cadrul Primăriei Sadu au
fost întocmite, instrumentate si monitorizate următoarele dosare pentru acordarea
beneficiilor sociale, după cum urmează:
-

51 dos. Alocații de stat pentru copii;

-

50 dos. Indemnizație si stimulent ptr. creșterea copilului;

-

31 dos. Alocație pentru susținerea familiei;

-

11 dos. Ajutor social;

-

15 dos. Tichete sociale pentru grădiniță;

-

13 copii beneficiari de subvenție la cheltuielile de masa la Grădinița Sadu;

-

20 dos. persoane cu handicap grav ( 9 asistenți personali, 11 indemnizații)

-

40 dos. ajutor pentru încălzirea locuinței;

-

113 anchete sociale; ( ptr. DGASPC, Judecătorie, copii cu CES, burse școlare)

-

77 de dispoziții emise pentru acordare, modificare sau încetare drepturi, ca
urmare a modificărilor intervenite in familiile beneficiarilor;

Lunar pentru dosarele de acordare a prestațiilor sociale s-au întocmit rapoarte si
situații prevăzute de lege care s-au transmis instituțiilor abilitate, AJPIS Sibiu
DGASPC Sibiu si Scoala Gimnaziala ,,Samuil Micu “ Sadu, pentru ca beneficiarii
sa-si primească drepturile bănești.
-

28 de atestate de producători

-

34 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol;

-

795 de persoane au fost înscrise pe lista de solicitare pentru lemne de foc.

Întocmit,
Consilier asistent social
Lalu Mioara
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ANEXA 5
Raport de activitate al SVSU -Sadu, pentru anul 2017 si analiza capacității de
apărare împotriva incendiilor si masuri de îmbunătățire a acestora.
Serviciul voluntar pentru situații de urgență este serviciu de categoria a IV-a , constituit în
comuna Sadu prin HCL nr. 67 din 27.10.2005, și funcționează în subordinea Consiliului local
făcând parte din structura organizatorică a acestuia.
-

-

-

-

-

desfășoară activității de prevenire, informare, educare și instruire privind
cunoașterea și respectarea regulilor, măsurilor, instrucțiunilor și normelor de
apărare împotriva incendiilor și protecție civilă și de pregătire a populației privind
comportarea în situații de urgență;
execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvare și deblocare,
evacuare, adăpostire și protecție a persoanelor, animalelor și bunurilor materiale
și de prim ajutor în situații de urgență;
desfășoară activități de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență în
cooperare cu alte servicii de urgență și / sau structuri cu atribuții în managementul
situațiilor de urgență;
pune în aplicare, în limita competențelor legale, măsurile stabilite și dispuse de
comitetul local pentru situații de urgență pentru prevenirea situațiilor de urgență și
asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în astfel de situații;
colaborează cu toate structurile locale zonale și/sau naționale din domeniul
situațiilor de urgență pentru asigurarea unor intervenții operative și eficiente în
cazul producerii situațiilor de urgență.

In anul 2017, S.V.S.U Sadu a reușit prin activitățile de prevenire sa nu fie înregistrat cu
nici un incendiu la nivelul comunei .
-

-

-

In acest sens in lunile octombrie -noiembrie specialiștii in prevenire si șeful
S.V.S.U au desfășurat acțiuni de control si îndrumare la un număr de 134
gospodarii ale populației si 4 controale la instituții publice, cu aceasta ocazie au
fost date un număr de 3 de avertismente verbale cu termene de remediere 2
săptămâni.
Au fost constatate nereguli privind curățarea coșurilor de fum, coșuri deteriorate
si depozitarea furajelor in locuri necorespunzătoare.
Au fost întocmite toate planurile solicitate de către ISU Sibiu, am participat la
instruirile prevăzute in Planul de pregătire pentru situații de urgenta.
Am desfășurat trimestrial ședințe de instruire cu personalul voluntar si specialiștii
din cadrul S.V.S.U.
Am verificat si reîncărcat stingătoarele din dotarea primăriei si am achiziționat
uniforme pentru serviciu voluntar, la momentul actual avem un număr de 12
costume protecție pentru voluntari.
In următoarea perioada vom încheia contracte de asigurare pentru voluntari.
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Pentru anul 2018 in vederea bunei funcționari a S.V.S.U Sadu pe linia prevenirii si
stingerii incendiilor avem in vedere:
- Asigurarea controalelor medicale anuale personalului SVSU.
- Intensificarea numărului de controale la gospodăriile populației si instituții
subordonate Consiliului local;
- participarea activa a populației la campaniile de prevenire si stingere a
incendiilor.

Întocmit,
Șef SVSU Sadu
Hanea Dumitru Mircea
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