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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAªULUI SÃLIªTE PENTRU ANUL 2017

2017, un an cu investiþii
importante pentru Sãliºte
Dragi sălişteni,

Vă prezint, în acest număr al publicaţiei noastre, o sinteză a raportului meu de activitate
pe anul 2017.
Pe parcursul anului 2017 s-au derulat mai multe proiecte. Multe dintre ele au fost
proiecte culturale, care o să contribuie la întărirea identităţii noastre locale. De asemenea,
au fost semnate contracte de finanţare pentru proiecte de infrastructură, deoarece, atât în
Sălişte, cât şi în satele aparţinătoare, mai sunt multe lucruri de făcut.
Anul 2018 va fi unul bogat în investiţii şi proiecte, însă, aceste lucruri vor fi detaliate
într-un număr viitor al ziarului nostru.
Vă mulţumesc pentru toată susţinerea de până acum şi îmi afirm încrederea că, şi de acum
încolo, vom face împreună toate eforturile pentru dezvoltarea comunităţii noastre.
Cu stimă, Horaţiu-Dumitru Răcuciu, Primar al oraşului Sălişte
Anul 2017 a însemnat pentru Sălişte şi satele
aparţinătoare o serie de investiţii, realizate în toate
domeniile de interes local. Administraţia publică
sălişteană a reuşit să implementeze proiectele anului
trecut, în aşa fel încât să fie satisfăcută o paletă
largă de necesităţi ale comunităţii. S-au realizat
lucrări în infrastructura rutieră, la şcoli, la
dispensarul medical. Totodată, atenţia administraţiei
locale s-a concentrat şi asupra activităţilor culturalsportive, fiind realizate investiţii şi în aceste
domenii. Vă prezentăm în continuare principalele
proiecte finalizate în 2017, cu sumele investite:
- Investiþii în aparatul
administrativ
- Realizare program eficienţă
energetică- 27.370 lei
- Redimensionare spaţiu arhivă160.031 lei
- Modernizare imobil existent în
vederea obţinerii autorizaţiei de

securitate la incendiu- Primăria
Oraşului Sălişte- 50.300 lei
- Învãþãmânt
- Dotare cu centrală termică la
Mag- 21.538 lei
- Realizare aplicaţie finanţare
POR 3 /3/1/B - Liceul Ioan Lupaş-

62.722 lei
- Sãnãtate
- Realizare DALI dispensar
Uman Sălişte- 23.800 lei
- Culturã, Recreere ºi
Religie
- DALI Club Sportiv Sălişte49.615 lei
- Reamenajarea spaţiului public
din jurul monumentului eroilor şi
amenajarea unui loc de joacă în
parc pe amplasamentul din centrul
localităţii Sibiel- 436.670 lei
- Studiu de FezabilitateAmenajare spaţii verzi din zona
Cartierul Tineretului, Oraşul Sălişte- 153.510 lei
- Locuinþe servicii ºi
dezvoltare publicã
- Reabilitarea şi modernizarea

sistemului de iluminat public al
Oraşului Sălişte- 404.797,20 lei
- Realizare teme proiectare pentru alimentare cu apă- 3.332 lei
- Protecþia Mediului
- Înfiinţare sistem canalizare
menajeră localitatea Fântânele,
Oraşul Sălişte- 186.628 lei
- Realizare Sf pentru lucrarea
Sistem canalizare menajeră în loc.
Mag, Aciliu, Amnaş, inclusiv taxe şi
avize, inclusiv terenul pentru staţia
de epurare- 164549 lei
- extindere canalizare stradă Şipotului , Oraşul Sălişte- 143.096 lei
- Agriculturã
- Realizare teme de proiectare
investiţii la drumuri forestiere- 3.332
lei
- DALI Modernizare drumuri
forestiere- 156.485 lei

- Străzi şi drumuri
- Studii, proiectare, taxe şi avize
străzi- 53.550 lei
- Realizare Plan mobilitate urbană- 56.882 lei
- Realizare teme proiectare
drumuri- 3.332 lei
- Taxe, avize şi DALI pentru lucrarea Zid sprijin strada Tarniţei,
Sălişte- 8.758 lei
- DALI Amenajare zona
adiacentă carosabil- 139.791 lei
- Temă proiectare, DALI şi Consultanţă realizare Modernizare drumuri de exploatare DE 4099,DE
4098, DE 4097 şi DE 4021- 48.566
lei
- Cartografiere străzi şi realizare
nomenclator stradal Oraşul Sălişte
- 153.510 lei
La sfârşitul trimestrului IV 2017,
a rămas un excedent total de
5.378.149,55 lei.

Structura legislativului local din Sălişte
Prin Hotărârea nr. 81/3/2016, în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016, s-a constituit Consiliul
Local al Oraşului Sălişte pentru perioada 2016 - 2020, având următoarea componenţă:
ALBU NICOLAE - PNL, BANCIU DAN - PNL, BORDEA ANDREI- AUREL - PNL, BINDER MICHAEL - PNL,
COTORA LACRIMA LENUŢA - PNL, LUCA IOAN - PNL, MACREA IOAN - PNL, MICLĂUŞ MARIA - PSD,
MOLDOVAN VIOREL - PNL. MOLDOVAN GABRIEL - CLAUDIU - PPU, MUNTEAN IOAN CLAUDIU - PSD,
SAVA IOAN - PNL, STIRECIU GABRIEL COSMIN - PNL, VÂRVOREA DUMITRU - ALDE, VOICU NICOLAE PPU
Prin Hotărârea nr. 84/6/2016 au fost constituite comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Oraşului Sălişte, pe domenii de activitate :
1. Activităţi economico-financiare; Activităţi social - culturale, culte; Juridică şi de disciplină : Stireciu
Gabriel Cosmin - preşedinte, Luca Ioan - secretar, Banciu Dan - membru, Sava Ioan - membru, Voicu
Nicolae - membru
2. Agricultură; Amenajarea teritoriului şi urbanism: Protecţie mediu şi turism : Macrea Ioan - presedinte,
Bordea Andrei Aurel - secretar, Moldovan Viorel - membru, Muntean Ioan - Claudiu - membru, Varvorea
Dumitru - membru
3. Învăţământ, sănătate şi familie; Muncă şi protecţie socială; Protecţie copii: Cotora Lacrima Lenuţa preşedinte, Albu Nicolae - secretar, Binder Michael - membru, Moldovan Gabriel Claudiu - membru, Miclăuş
Maria - membru
În anul 2017, Consiliul Local Sălişte a fost convocat în 15 şedinţe, 10 şedinţe ordinare, 3 şedinţe
extraordinare şi 2 şedinţe de îndată, fiind adoptate 1587 hotărâri, iniţiate de către primarul Oraşului Sălişte.
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Activitatea compartimentelor din cadrul Primãriei oraºului Sãliºte în anul 2017
Funcţionarii din cadrul compartimentelor Primăriei oraşului Sălişte au fost şi în 2017 în
slujba cetăţeanului, continuând eficientizarea serviciilor oferite. Una dintre priorităţile anului
2017 a fost îmbunătăţirea serviciilor publice oferite contribuabililor şi creşterea calităţii
actului administrativ. Compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Sălişte îşi prezintă
activitatea, evidenţiind măsurile cele mai importante :
Serviciul Contabilitate, Impozite si taxe locale . Compartimentul contabilitate. În anul
2017 s-a previzionat un buget local consolidat pe UAT Sălişte, format din:

Biroul de impozite şi taxe locale
La data de 31.12.2017, la nivelul Serviciului de Impozite şi Taxe Locale, bugetul anual a
fost realizat în procent de 84%, astfel: Realizat pe 2017 = 14916 mii lei
În ceea ce priveşte activitatea în anul 2017 menţionăm următoarele:
 au fost realizate un număr de 780 înscrieri de mijloace de transport şi 373 de radieri;
 s-au transferat un număr de 7 dosare fiscale auto pentru contribuabilii care şi-au
schimbat domiciliul în alte localităţi;
 la 196 de poziţii fiscale s-a înregistrat modificarea /corecţia matricolei de clădiri, conform legislaţiei în vigoare, iar la 33 de poziţii fiscale au fost înregistrate debitari de clădiri
noi;
 în ceea ce priveşte matricola de teren au fost realizate un număr de 970 debitări 160
încetări ale matricolei, şi de asemenea, s-a efectuat modificarea/corecţia la 13 de poziţii
fiscale;
 s-a înregistrat un număr de 148 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri şi
încasări pentru taxa eliberare/vizare autorizaţie de funcţionare şi 13 poziţii fiscale pentru
taxa vizare/autorizare alimentaţie publică;
 au fost emise un număr de 6300 înştiinţări de plată;
 au fost emise un număr de 3100 certificate de atestare fiscală;
 au fost emise 380 decizii de impunere pentru persoanele juridice.
 au fost emise 6500 decizii de impunere pentru persoanele fizice.
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit un număr de 3900 somaţii şi titluri
executorii şi 15 adrese de înfiinţare a popririi.
În decembrie 2017 la Compartimentul autorizare activităţi comerciale sunt înscrise un nr.
de 161 unităţi comerciale, producţie, prestări servicii şi alimentaţie publică.
Pentru anul 2017 au fost reautorizate un nr. de 148 unităţi comerciale.
Compartiment resurse umane
Prin HCL nr.63/30.05.2017 s-au aprobat noua organigramă şi aparatul de specialitate
care are o structură organizatorică formată din servicii şi compartimente, similară cu cea
valabilă în anul 2016, cu mici modificări, fiind concretizate prin atribuţii specifice, relaţii
funcţionale şi relaţii de conducere, coordonare şi control, în condiţiile legii.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Pornind de la registrul de intrare / ieşire pe anul 2017, unde s-au consemnat 682 de
cereri privind acte şi fapte de stare civilă, activitatea compartimentului s-a concretizat cifric
astfel:

În baza acestor acte, s-au întocmit şi eliberat certificate şi extrase de stare civilă, livrete de
familie, adeverinţe şi dovezi, după cum urmează:

În materie de evidenţa persoanelor
Activitatea în materie de evidenţă a persoanelor, s-a concretizat, în anul 2017, în eliberarea
următoarelor documente:

Serviciul Public de Asistentă Socială Ajutor social
În perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017 au fost înregistrate 16 de cereri noi de
acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plată, în
luna decembrie, aflându-se 65 de dosare. Tot în perioada menţionată:
 s-au efectuat 160 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor;
 s-au întocmit 120 fişe de calcul al ajutorului social;
 s-a întocmit lunar referat cu persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social,
care au efectuat acţiuni sau lucrări de interes local;
 s-au emis: 381 dispoziţii, dispoziţii referitoare la:
Protecţie specială a persoanelor cu handicap
 s-au efectuat 71 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii);
 s-au întocmit 15 dosare cuprinzând şi ancheta socială, în vederea internării unor persoane
la căminul de bătrâni;
 s-au efectuat 8 anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază de
asistent personal angajat de Primăria oraşului Sălişte;
 s-au întocmit 7 rapoarte de control privind activitatea asistentului personal;
 s-au întocmit 11 rapoarte de vizită la domiciliul persoanelor care beneficiază de
indemnizaţie lunară;
 au fost eliberate legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun
persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali ai acestora;
 s-au eliberat 9 carduri - legitimaţie pentru locurile de parcare;
 s-au întocmit 3 anchete pentru obţinerea rovinietei;
 s-au întocmit 26 anchete pentru Judecătorie, Parchet, Serviciul de probatiune şi ale
instituţii.
Alocaţii
Au fost înregistrate, în anul 2017:
- 62 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat, 44 cereri pentru virarea alocaţiei în cont,
modificare reprezentant legal, schimbare adresă şi solicitare restanţă şi au fost întocmite 4
anchete sociale pentru copii născuţi în străinătate;
- 20 de dosare noi din totalul de 137, pentru alocaţia de susţinere a familiei în plată, şi au
fost efectuate 30 anchete la domiciliu;
- 47 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creşterii copilului până la vârsta de
2 ani, suprapunere sau încetare indemnizaţie, 8 anchete sociale pentru părinţi necăsătoriţi.
Compartimentul de Asistenţă comunitară
Principalele activităţi desfăşurate au avut drept scop asigurarea furnizării de servicii de
asistenţă medicală comunitară, integrate cu serviciile sociale, flexibile şi adecvate nevoilor
beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor
acordate în cadrul pachetului de bază, punerea accentului pe prevenţie şi continuitate a
serviciilor.
Alte activităţi conform OUG 162/2008 şi HG 56/2009:
 Identificarea familiilor cu risc crescut de îmbolnăvire din cadrul comunităţii.
 Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc.
 Culegere date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară
activitatea.
 Stimularea acţiuni destinate protejării sănătăţii.
 Planificarea şi monitorizarea programelor de sănătate, etc.
Serviciul Urbanism, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
În ceea ce priveşte activitatea de urbanism şi disciplina în construcţii s-au realizat
următoarele:
În cursul anului 2017 au fost inregistrate un număr de 700 cereri , în urma cărora au fost
emise:
 239 Certificate de Urbanism ;
 109 Autorizaţii de Construire//Desfiinţare;
 6 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD sau PUZ , susţinerea proiectelor de
hotărâri în Comisiile Consiliului Local;
 14 Avize tehnice consultative şi Avize de oportunitate;
 18 Certificate de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
 65 răspunsuri la sesizări şi reclamaţii.
 S-a participat la 20 recepţii finale la terminarea lucrărilor.
Serviciul Public SVSU Sălişte. Compartiment SMURD şi Compartiment pompieri
În ceea ce priveşte latura operativă a serviciului, în anul 2017 SVSU Sălişte a intervenit în
sprijinul pompierilor militari din cadrul subunităţii I.S.U. Sibiu de la Sălişte la şase operaţiuni.
Echipajul S.M.U.R.D. Sălişte a fost solicitat şi a intervenit la 802 solicitări de prim ajutor.
În perioada anului trecut în cadrul serviciului s-au întocmit/actualizat următoarele
documente operative:
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile
de apă al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al Oraşului Sălişte pentru perioada
2018- 2021.
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Oraşului Sălişte pentru anul 2017;
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Oraşului Sălişte pentru anul
2017 ;
Compartiment Registrul Agricol. Înscrierea de date la Registrul Agricol
Total poziţii gestionate: 5696 din care: gospodării cu domiciliul în oraşul Saliste şi 2814 cu
domiciliul in satele aparţinătoare. Situaţia persoanelor fizice în Registrul Agricol-pentru
anul 2017 este următoarea: S-au deschis un număr de 298 registre noi pentru perioada
01.01.2017 - 31.12.2017. Noile registre agricole pentru perioada 2015-2019 au capitole
suplimentare ceea ce a dus la creşterea volumului de lucru şi anume cu privire la: Aplicarea
îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor; Utilizarea îngrăşămintelor chimice în
echivalent substanţă activă; Evidenţa Atestatelor precum şi a Carnetelor de comercializare
a produselor agricole; Menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurii
succesorale; Înregistrarea contractelor de arendare/concesionare/închiriere a terenurilor
agricole; Înregistrarea dreptului de preempţiune cu privire la ofertele de vânzare a terenurilor
agricole situate în extravilanul localităţii
Eliberări adeverinţe cu date din Registrul Agricol;
Au fost eliberat un număr de 3056 necesare la: şcoală copiilor pentru burse, la serviciu, la
spital pentru persoanele fără venituri, dosare de ajutoare sociale, sau la Oficiul de cadastru
pentru înscrierea în CF a terenurilor din zona necooperativizată;
Atestatul de Producător Agricol şi Carnetul de comercializare a produselor agricole
Au fost eliberate un număr de 42 de atestate de producător agricol, 42 carnete de
producător agricol;
Eliberarea de adeverinţe teren agricol intravilan/extravilan
Au fost eliberat un număr de 40 adeverinţe. Pentru eliberarea acestora se solicită
documentele de proprietate: extrase de Carte Funciară, Titluri de proprietate, Sentinţe ale
instanţelor de judecată, planuri cadastrale şi de încadare în zonă.
Au fost soluţionate un număr de 168 dosare.
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Cultura, domeniu prioritar la Sãliºte
Sãliºtea reprezintã nucleul cultural al Mãrginimii Sibiului, fapt dovedit prin multiple ºi variate acþiuni, ce
promoveazã valorile tradiþionale ºi spiritualitatea acestei zone. De la activitatea coralã, pânã la sãrbãtoarea
etalon a Sãliºtei - Întâlnirea cetelor de juni- viaþa culturalã se remarcã printr-o efervescenþã ce consolideazã
identitatea acestor locuri. Tezaurul cultural sãliºtean este pus în valoare prin diferite activitãþi dedicate
personalitãþilor sãliºtene, tradiþiilor locale, etc.

Compartiment Bibliotecã,
Culturã, Muzee, Turism,
Tineret ºi Sport
Activitãþi Biblioteca
Orãºeneascã Sãliºte :

Activitãþi culturale ºi sportive
Primăria Oraşului Sălişte şi Consiliul Local al
Oraşului Sălişte au organizat următoarele activităţi
în cursul anului 2017:

 Spectacolul "Pe la noi pe la Sălişte - 16 aprilie
 Sărbătorirea a 10 ani de la înfrăţirea satului Sibiel cu
Corps Nud
 Ziua Eroilor - iunie
 Zilele Culturale ale Oraşului Sălişte - august
 Campania "Donează sânge, salvează o viaţă!" octombrie
 Simpozionul “ Ioan Lupaş”
 Simpozionul “Personalităţi săliştene în panteonul culturii
naţionale: Picu Pătruţ, Onisifor Ghibu,George Topârceanu”
 "Părintele Arsenie Boca. Testamentul de la Sâmbăta"
 Festivalul Corurilor Tradiţionale "Nicolae Suciu".
 1 Decembrie la manifestările organizate de Ziua
Naţională a României!
 Spectacol de Craciun "Iată, vin colindătorii!"
 Vizita lui Moş Crăciun
 Întâlnirea cetelor de Juni din Mărginimea Sibiului

,,Să ştii mai multe, să fii mai bun,,
,,Ziua Spaţiului Cosmic,,
,,Ziua Europei,,
,,Hramul şcolii,,
Ziua Eroilor
Înalţarea Domnului,,Ziua internatinala a copilului,,
”Ziua fotografierii naturii”
”Ziua picnicului cu ursuletii de pluş”
”Ziua când se spun bancuri”
Deschiderea anului şcolar 2017 - 2018
”Ziua gândirii pozitive”
”Ziua dictionarului”
”Ziua salutului”
Manifestările organizate de Ziua Naţională a României!
,,Românie, La multi ani,,
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Programul de colectare a deºeurilor menajere ºi
reciclabile în Sãliºte ºi satele aparþinãtoare

Primăria oraşului Sălişte
https://www.facebook.com/primariasaliste/

Sălişte, str. Şteaza, nr. 9, Jud. Sibiu
Tel: 0269/553572, 0269/553512

Fax: 0269/553363
email: primariasaliste@yahoo.com

