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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CISNĂDIE 
 

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în anul 2011: 
 
1. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ, AGRICULTURĂ, PROGRAME DE 
DEZVOLTARE 

 
Curea Ionel – membru – P.D.L. 
Dietrich Roberto Viorel – membru – P.N.L. 
Druţă Doina Claudia – secretar – P.D.L. 
Sorici Silvian Gheorghe – preşedinte – P.D.L. 
Vintilă Cornel – membru – independent 
 
2. COMISIA TEHNICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC-PRIVAT, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, MEDIU ŞI TURISM: 
 
Dobrescu Maria Adela – membru – P.N.L. 
Filip Dănuţ Mihai – preşedinte – P.D.L. 
Huja Gheorghe – membru – P.D.L. 
Iordache Aurel – secretar – P.D.L. 
Korp Mihail – membru – F.D.G.R. 
 
3. COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ, 
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, TINERET ŞI SPORT 
 
Axente Olimpiu Decebal – preşedinte – F.D.G.R. 
Humuzău Nicolae David – membru – F.D.G.R. 
Dumitru Adrian – membru – P.S.D. 
Hozat Zaharie – secretar – P.D.L. 
Kloos Gerhard Petru – membru – F.D.G.R. 
Ungureanu Ion - membru –– P.S.D. 
Popa Constantin - membru –– P.D.L. 
 
În anul 2011, Consiliul Local Cisnădie a fost convocat în 12 şedinţe ordinare, 5 şedinţe 
extraordinare şi au fost adoptate 169 de hotărâri, din care 176 iniţiate de primar, 2 de viceprimar, 
27 de consilierii locali. 
Hotărâri aplicate: 149 
Hotărâri în curs de aplicare: 14 
Hotărâri neaplicate: 5 
Hotărâri abrogate: 1 
TOTAL: 169 
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SERVICIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI RESURSE UMANE 
 
 

În anul 2011, Serviciul de administraţie publică şi resurse umane a avut în componenţa sa 10 
compartimente, după cum urmează: 

1. Compartimentul administraţie publică locală 
2. Compartimentul resurse umane 
3. Compartimentul învăţământ, cultură, culte şi protocol 
4. Centrul de informare pentru cetăţeni 
5. Compartimentul cadastru şi agricultură 
6. Compartimentul biblioteca orăşenească 
7. Compartimentul cabinete medicale 
8. Compartimentul muzee şi expoziţii 
9. Centrul de informare turistică 
10. Compartimentul Casa de Cultură a oraşului Cisnădie 

 
 
1.Compartimentul administraţie publică locală 
 
 
Dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie 

În anul 2011 au fost emise 916 dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie, din care: 
Dispoziţii aplicate: 914 
Dispoziţii revocate: 2 
TOTAL: 916 
Dispoziţii modificate : 2 
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În anul 2011 au fost primite la Compartimentul  administraţie publică locală  75 petiţii  la 
care s-a răspuns în termenul prevăzut de lege. 
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Arhivă 
 
 În cursul anului 2011, activitatea privind arhiva unităţii s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Consiliul local deţine în depozitul arhivei  o cantitate de documente de 96 ml, din care 
42,8 ml documente cu termen de păstrare „permanent”. 
 În luna octombrie 2006 a fost definitivat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
190/26.10.2006 Nomenclatorul Arhivistic şi avizat de D.J.A.N. Filiala Sibiu cu nr. 88974/7.11 
2006. 
 De asemenea a fost emisă Dispoziţia nr. 1048/2010 privind modificarea componentei 
comisiei de selecţionare a arhivei Consiliului Local Cisnădie. 
 În cursul anului 2011 s-a continuat operaţiunea de arhivare a documentelor existente în 
depozit.  
 Menţionăm că, până în anul 2007, documentele existente în depozit nu au fost 
selecţionate, ordonate şi inventariate în mod corespunzător. De asemenea nu a existat o evidenţă 
corectă şi la zi a acestora. Nu au fost înregistrate în registre destinate special acestui scop şi nu s-
a ţinut o evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice din depozit pe baza unui „registru de 
depozit”. 
 În prezent, se continuă operaţiunea de arhivare a documentelor preluate de la 
compartimente şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 16/1996 - Legea Arhivelor 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În  anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 4/2008 s-a hotărât preluarea, 
păstrarea, conservarea şi administrarea fondului arhivistic al S.C. Covtex S.A. Cisnădie de către 
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Primăria oraşului Cisnădie. Primăria oraşului Cisnădie, prin Serviciul de administraţie publică 
locală şi resurse umane a eliberat în anul 2011, în mod gratuit, 277 de adeverinţe referitoare la 
vechimea în muncă, salariul realizat şi sporurile obţinute de către foştii angajaţi ai S.C. Covtex 
S.A. Cisnădie, în baza solicitărilor scrise formulate de aceştia. 
 De asemenea, tot în anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 44/2008 s-a 
hotărât preluarea, păstrarea, conservarea şi administrarea fondului arhivistic al S.C. Bumbacul 
S.A. Cisnădie de către Primăria oraşului Cisnădie. Primăria oraşului Cisnădie, prin Serviciul de 
administraţie publică locală şi resurse umane a eliberat în anul 2011, în mod gratuit, 51 de 
adeverinţe referitoare la vechimea în muncă, salariul realizat şi sporurile obţinute de către foştii 
angajaţi ai S.C. Bumbacul S.A. Cisnădie, în baza solicitărilor scrise formulate de aceştia. 
 
 Mandate de executare a muncii în folosul comunităţii 
 

În anul 2011 au fost înregistrate la Primăria oraşului Cisnădie 151 de mandate de 
executare a sancţiunii contravenţionale cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii, din care: 

Executate: 29 
Transformate în amendă şi achitate: 5 
Transformate în amendă şi neachitate: 1 
Neexecutate: 116 
TOTAL: 151 
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2. Compartimentul resurse umane 
 

Începând cu data de 01 ianuarie 2011 a fost pusă în aplicare Legea – Cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi tot personalul  a fost 
reîncadrat pe noile funcţii în baza legii mai sus menţionate. 

Prin Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice, cunatumul brut al salariilor de bază se majorează cu 15% faţă de luna octombrie 2010. 
 Structura de personal în  anul 2011 a fost următoarea: 
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APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI: 
 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2011 

Observaţii 
Ocupate Vacante 

01.01.2011 75 49 16   -   - 2  funcţionari publici de 
 execuţie – raporturile de 
serviciu suspendate 

31.12.2011 75 49 16    -  
 
 
SERVICII PUBLICE: 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2011 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

01.01.2011 123, din 
care 36 
asistenţi 
personali 

89,din 
care 28 
asistenţi 
personali 

34 din 
care 8 
asistenţi 
personali 

 -  

31.12.2011 123, din 
care 36 
asistenţi 
personali 

86,din 
care 24 
asistenţi 
personali 

37,din 
care 12 
asistenţi 
personali 

   -  

 
 
S-a colaborat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea obţinerii avizelor 

în ceea ce priveşte funcţiile publice, după cum urmează:  
-  cu nr.9398/16.09.2011 se acordă aviz favorabil pentru funcţiile publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie; 
-  cu nr. 871581/20.01.2011  se acordă aviz favorabil pentru funcţiile publice din cadrul 

Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local  al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu; 
- cu nr.2.111.506/2010 avizul favorabil al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa 

Persoanelor pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Cisnădie. 

Prin adresa nr.8500/2010 Instituţia Prefectului-Judeţul Sibiu, conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, ne 
informează că pentru unitatea administrativ teritorială numărul maxim de posturi este 144, după 
cum urmează: 

- 125 număr maxim de posturi potrivit pct.1 din anexa la OUG Nr.63/2010; 
-    3 posturi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor; 
- 16 posturi pentru Poliţia Comunitară şi Paza Obiectivelor de Interes Judeţean.     
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S-a coordonat procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

S-au realizat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate şi pentru 
serviciile publice, fiind aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Cisnădie nr.130/29.09.2011 şi 
nr.99 din 29 iulie 2011.   

S-a urmărit creşterea gradului de profesionalism al funcţionarilor publici prin includerea 
acestora în programe de instruire, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 
 
 
3. Compartimentul învăţământ, cultură, culte şi protocol 
 
Învăţământ 
 
 În cele 10 unităţi de învăţământ din oraşul Cisnădie sunt 2136  preşcolari şi elevi, înscrişi 
în anul şcolar 2011-2012. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 43/31 martie 2011 s-a aprobat, cu avizul 
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu,  organizarea reţelei şcolare din oraşul Cisnădie, 
după cum urmează: 

1. Liceul Teoretic „Gustav Gundisch” cu unitatea arondată Grădiniţa nr. 3 
2. Grupul Şcolar de Industrie Uşoară cu unitatea arondată Grădiniţa nr. 1 
3. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 cu unitatea arondată Grădiniţa nr. 7 
4. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 cu unitatea arondată Grădiniţa nr. 4 
5. Grădiniţa nr. 6 cu unitatea arondată Grădiniţa Cisnădioara 

 Elevii din oraşul Cisnădie au fost implicaţi în diferite acţiuni, alături de Primăria oraşului 
Cisnădie şi alte organizaţii nonguvernamentale, cum ar fi: „Let't do it, Romania”, jocuri 
interactive etc. 

 
 

 
Activităţi cultural-sportive organizate în anul 2011 
 
 
        În data de 15.10.2011 Primăria oraşului Cisnădie, Asociaţia ,,Măgura” şi Catedra de 
Educaţie Fizică şi Sport a organizat cea de-a XXIV-a ediţie a concursului de orientare turistică 
,,FLOAREA DE COLŢ”.  
        Acest concurs întruneşte anual un număr foarte mare de copii şi tineri cu vârste cuprinse 
între 10 şi 20 de ani din şcolile din Cisnădie, care fac ascensiunea pe vârful Măgura. 
        În perioada 24-27 noiembrie 2011 s-a desfăşurat la Cisnădioara cea de-a 30 –a ediţie a 
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CANARI DE CÂNTEC HARZER ROLLER ROMÂNIA.  
        Pe 1 Decembrie 2011, Primaria oraşului Cisnădie în colaborare cu catedra de educaţie fizică 
şi sport a organizat ,,Crosul Unirii”, acţiune care a adunat la start un număr de 400 de elevi de la 
şcolile din Cisnădie.  
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 În luna decembrie Primăria oraşului Cisnădie a oferit cadouri tuturor preşcolarilor şi 
elevilor din clasele I – VIII din oraşul Cisnădie. Totodată, la Primăria oraşului Cisnădie, au fost 
primite numeroase grupuri de colindători, care au primit din partea gazdelor daruri de la Moş 
Crăciun.  
 

                                         
 
 

 
Culte  

 
 
  Finalizarea lucrărilor de construcţie  la Capela Oraşului Cisnădie a fost marcată de o 
slujbă de sfinţire a lăcaşului care a avut loc într-o zi de mare sărbătoare creştin-ortodoxă: 
„Schimbarea la Faţă a Domnului”. 
     Ceremonia  a avut loc pe data de 6 august 2011 şi a reunit un sobor de preoţi şi diaconi de 
la bisericile ortodoxe din oraş. Evenimentul a fost onorat cu participarea Înalt Prea Sfinţitului 
Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului  care a venit la Cisnădie 
pentru a oficia, alături de preoţii cisnădieni,  slujba de sfinţire a capelei. 
     Credincioşii care au asistat la sfinţirea noii biserici au venit în număr mare  încă de 
dimineaţă şi s-au bucurat din plin de o zi splendidă de august, pe măsura importanţei sărbătorii 
religioase. 

Oamenii au înconjurat capela şi au ascultat cu smerenie cuvintele înţelepte ale  
Mitropolitului care li  s-a adresat la finalul slujbei, explicând  faptul că noua biserică va avea 
două hramuri: cel al „Schimbării la Faţă” şi cel al „Adormirii Maicii Domnului”, iar despre 
capela ridicată pe dealul din cimitirul ortodox a precizat că este un simbol, un prim pas spre 
veşnicie. 
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Protocol 

 
Relaţiile  Internaţionale 
 
       Şi în 2011 în plan internaţional, oraşul Cisnădie s-a bucurat de succese deosebite. Fiind un 
an plin de succese şi realizări, delegaţiile din Cisnădie care s-au aflat în oraşele înfrăţite s-au 
întors cu rezultate deosebite, iar cei care s-au aflat în vizită în oraşul noastru au plecat cu impresii 
deosebite despre Transilvania şi despre oraşul nostru cu o vechime de peste 800 de ani. 
 
Germania 

 
 
 

În perioada 6-10 februarie 2011, primarul oraşului Cisnădie, domnul Johann Krech, s-a 
deplasat în cadrul unei vizite oficiale, în Germania, unde a atins următoarele obiective: 

La Wernigerode, oraş înfrăţit cu oraşul Cisnădie: 
- A purtat discuţii cu consilierul pe probleme sociale - Andreas Heinrich, parlamentarul 

regiunii Harz în Parlamentul Landului Sachsen Anhalt - Michael Ermrich, preşedintele 
Consiliului Local - Uwe Friedrich Albrecht, fostul primar - Ludwig Hoffman şi d-na 
Regina Grothe, de la grupul pentru parteneriate. 
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- A vizitat de asemenea întreprinderea de gospodărie a oraşului Wernigerode şi  
obiective turistice. 

- A primit din partea gazdelor promisiunea de sprijin pentru proiectele  viitoare. 
- A convenit să încheie un contract care să ateste în mod oficial parteneriatul Cisnădie - 

Wernigerode. 
La Poßneck, oraş înfrăţit cu oraşul francez Chateau Thierry din Franta, oraş partener cu 

oraşul Cisnădie, primarul oraşului Cisnădie, domnul Johann Krech, a contribuit la crearea unui 
nou parteneriat între oraşul Poßneck şi oraşul Drăgăneşti Olt. 
 
 
Gola Pristan – Ucraina  

 

 
 

În luna august o delegaţie din Cisnădie s-a deplasat în Ucraina la Festivalul de Folclor 
,,KUPALSKI ZORI” din oraşul partener Gola Pristan, raionul Cherson.  

La întâlnirile care au avut loc, cele două părţi au stabilit proiecte comune care interesează 
ambele oraşe şi s-au pus bazele unor noi activităţi. 
 

 

 
4.Centrul de informare pentru cetăţeni 

 
Accesul la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001  
 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001,  Primăria oraşului Cisnădie a stabilit 
unele măsuri pentru asigurarea liberului acces la infomaţiile de interes public.  
 Situaţia statistică pentru anul 2011 se prezintă astfel:  

- s-au înregistrat un număr de 12.856 petiţii, sub formă scrisă şi cca. 40 de solicitări 
zilnice, informaţii furnizate sub formă verbală, care privesc activitatea 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Cisnădie, cu precădere 
referitoare la următoarele domenii de interes public:  
� hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Cisnădie;  
� dispoziţii cu caracter normativ emise de primar;  
� informaţii despre componenţa Consiliului Local al oraşului Cisnădie şi a 

Comisiilor de specialitate;  
� diferite informaţii privind starea economică şi socială a oraşului Cisnădie, 

strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a oraşului; 
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�  informaţii privind activitatea consilierilor şi a viceprimarului – extrase din 
rapoartele anuale de activitate;   

� oferte de vânzare a terenurilor agricole conform legii 54/1998;  
� informaţii privind organizarea şi desfăşurarea diferitelor licitaţii publice ( 

închirieri – concesionări);  
� informaţii privind procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;  
� repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie; 
� documentarea asupra unor planuri urbanistice de detaliu, a regulamentului de 

urbanism, planuri de situaţie; 
�  informaţii privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizaţii de 

construire, certificate de notare în C.F. 
� acord de funcţionare şi vize anuale;  
� informaţii privind bugetul local;  
� date privind reglementarea activităţii de stare civilă;  
� date privind actele necesare în vederea instituirii de : tutelă, curatelă, asistenţă 

persoane vârstnice şi bolnavi,  acordare indemnizaţii de naştere, masa la cantina 
de ajutor social, venitul minim garantat;  

� modalităţi de contestare privind dreptul de acces la informaţiile de interes public;  
� informaţii privind achiziţionarea de bunuri, servicii;  
� date privind relaţiile de colaborare sau parteneriate cu autorităţi din  ţară şi 

străinătate, înfrăţiri cu alte oraşe;  
� informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de organizarea acestora în 

colaborare cu alte instituţii; 
� relaţii cu ONG – urile şi IMM-urile, informaţii despre programele de  finanţare 

externă;   
� structura organizatorică a primăriei, statul de funcţii, atribuţiile serviciilor, 

program de funcţioanare şi de audienţe;  
� acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei; 
�  numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei, nr. de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi a paginii de internet; 
� informaţii privind Arihva Covtex şi Bumbacul, referitoare la eliberarea   

adeverinţelor cu diverse sporuri şi grupa a II-a, necesare pentru recalcularea 
pensiilor. 

 
Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitanţilor, iar persoanele care au 

solicitat informaţii din alte domenii de activitate au fost direcţionate către instituţiile abilitate, 
potrivit legii.  
 Pe suport electronic s-au furnizat informaţii cu privire la următoarele:  

� execuţia bugetară anuală;  
� organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice;  
� planul de investiţii anual ;  
� conţinutul Hotărârilor Consiliului Local al oraşului Cisnădie;  

            Plângeri în instanţă formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, nu s-au 
înregistrat în anul 2011.  
 
 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2011  

 12

 
REGISTRATURA 

 
 
 Anul  2011 
Acte date pentru expediere prin poştă şi curier 16.859 
Total cereri înregistrate  12.856 
din care reclamaţii  152 
Înscrieri pentru audienţe  162 
 
 

        

Total cereri
înregistrate

Reclamaţii

Înscrieri audienţe

 
 
Transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003 
 
 În anul 2011 activitatea decizională a Consiliului Local Cisnădie a fost transparentă, iar 
prevederile Legii nr. 52/2003 au fost aplicate în mod corect atât prin accesul cetăţenilor la 
proiectele de acte normative şi la minutele şedinţelor publice, cât şi prin participarea publicului 
la procesul de dezbatere a proiectelor de acte normative şi la şedinţele publice. 
           La şedinţele de interes public ale Consiliului Local Cisnădie au participat în perioada sus 
menţionată reprezentanţi ai societăţii civile dar şi reprezentanţii asociaţilor de proprietari, care au 
analizat şi sintetizat diferite probleme de interes public. Proiectele de hotărâri pentru care a fost 
aplicat principiul ,,Noi vă consultăm şi decidem împreună cu voi” la nivelul Consiliului Local 
Cisnădie in anul 2011 au fost următoarele :  
  -Hotărârea nr. 1 din 27 ianuarie 2011 privind adoptarea bugetului Consiliului Local  al 
oraşului Cisnădie; 
   -Hotărârea nr. 95 din 26 mai 2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se 
vor aplica în oraşul Cisnădie în anul 2011; 
   -Hotărârea nr. 96 din 26 mai 2011 privind modificarea HCL nr. 192/2008 referitor la 
încadrarea terenurilor pe zone de importanţa A,B,C si D, in cadrul localitaţii Cisnadie si 
Cisnadioara. 
       Pentru toate proiectele de hotărâri menţionate a fost publicat anunţul referitor la iniţierea 
acestora, s-a făcut public conţinutul proiectului şi a raportului de specialitate întocmit de 
compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie. 
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Publicarea s-a realizat la panoul de afişaj de la sediul Primăriei oraşului Cisnădie, pe site-ul 
propriu şi reţeaua de televiziune locală.  

Menţionăm că în ceea ce priveşte Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, la 
nivelul oraşului Cisnădie există o strânsă relaţie de colaborare cu Fundaţia Comunităţii, aceasta 
fiind informată în permanenţă prin dispoziţia primarului de convocare a Consiliului Local 
Cisnădie cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi adoptării.    
 
 
 

5. Compartimentul cadastru şi agricultură 
                                    
 
AGRICOL , FOND FUNCIAR 
 
 
Activităţi desfăşurate: 

Au fost primite, analizate si soluţionate un număr de 1.147 solicitări scrise; 
la care se adaugă: 
- documentele analizate, discutate şi redactate împreună cu alte compartimente ale instituţiei 
noastre.   
- acordarea de relaţii cu publicul date în mod direct, lămuriri date solicitanţilor precum şi 
îndrumarea privind redactarea cererilor a conţinutului acestora sau documentelor ce trebuiesc a fi 
anexate; 
 
               Registrul Agricol     
 
      Înregistrarea persoanelor fizice în Registrul Agricol –   pentru anul 2011 situaţia este 
următoarea:  
     Total poziţii: 3424 din care: 
gospodării cu domiciliul în oraşul Cisnădie: 1950 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în localitatea componentă Cisnădioara: 185 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în alte localităţi (străinaşi): 1130 poziţii,; 
persoane juridice: 59 poziţii. 
 
Întrucât multe persoane nu s-au deplasat la sediul primăriei, pentru a da declaraţiile, s-a procedat 
la distribuirea în oraş şi apoi la colectarea de declaraţii scrise pentru Registrul Agricol, 
îndrumându-se persoanele în cauză asupra completării acestora; 

Persoanele fizice sau juridice care au dobândit terenuri în cursul anului 2011 au obligaţia 
de a se prezenta la registrul agricol pentru a declara aceste terenuri ocazie cu care li se vizează şi 
declaraţiile de impunere privind impozitul pe terenuri; 

Au fost eliberate un număr de peste 1200 adeverinţe care atestă date înscrise în registrul 
agricol, necesare cetăţenilor în diferite împrejurări cum ar fi:  la scoală copiilor pentru burse, la 
serviciu, la spital pentru persoanele fără venituri, dosare de ajutoare sociale, subvenţii APIA  sau 
la Oficiul de cadastru pentru înscrierea în CF a terenurilor din zona necooperativizată; 

 
          De asemenea au fost eliberate un număr de 21 de Certificate de Producător Agricol.            
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         Aceste certificate se eliberează pentru fiecare categorie de produse în parte cu menţionarea 
cantităţilor scoase la vânzare.      Categoriile de produse cele mai solicitate a fi scoase la vânzare 
sunt: produse agricole, flori, lapte, miere de albine şi derivatele acesteia.  
Aceasta implică primirea solicitării, deplasarea la faţa locului pentru verificarea existenţei 
produselor ce se doreşte a fi vândute pe piaţă, întocmirea unui proces verbal de constatare la faţa 
locului apoi, întocmirea, completarea, semnarea şi eliberarea Certificatului de Producător. 
         Valabilitatea  certificatelor este de 1 an agricol, adică de la data de 01 iulie a anului în curs 
până la data de 30 iunie a anului următor, cu verificarea şi vizarea  trimestrială a acestora după 
verificarea la faţa locului a existenţei produselor ce urmează a fi comercializate. 
            
            Arendarea terenurilor agricole 

 
Întocmirea, păstrarea şi actualizarea registrului special de evidenţă al Contractelor de 

Arendă, precum şi eliberarea de documente care au la bază datele înregistrate în acest registru, 
necesare la obţinerea de subvenţii pe terenurile agricole; 

După registrul de evidenţă a contractelor de arendă au fost eliberate adeverinţe necesare 
la Agenţia de plăţi şi Intervenţii in Agricultură, în vederea obţinerii de subvenţii pentru terenurile 
agricole lucrate. 

În cursul anului 2011 s-a schimbat legislaţia în domeniul fiind abrogată Legea nr.16/1004 
a arendei, cadrul legal fiind stabilit de art.1937 – 1850 din Codul Civil al României. 

 
 Activitatea de păşunat 
Administrarea Păşunilor, închirierea acestora pe bază de contract crescătorilor de 

animale, urmărirea încasării taxelor, controlul periodic al efectivelor de animale trimise la 
păşune, realizarea de lucrări de amenajare şi întreţinere a păşunilor; 

S-au concesionat prin licitaţie publică deschisă păşunile domeniului privat al oraşului 
Cisnădie pe o perioada de 6 ani.  

Au fost elaborate criterii anuale de exploatare a păşunilor precum şi s-a urmărit modului 
în care proprietarii de animale respectă Hotărârile de consiliu local privitoare la creşterea şi 
circulaţia animalelor pe teritoriul oraşului Cisnădie; 

 
Închirierea terenurilor agricole 
Închirierea terenurilor agricole, proprietatea privată Oraşului Cisnădie, care nu au făcut 

obiectul concesionărilor sau vânzărilor, prin întocmirea de contracte noi sau vizarea celor 
existente deja; 

Au fost trimise înştiinţări privind încetarea contractelor de închiriere a terenurilor 
agricole. 

Deplasări în teren în vederea efectuării de măsurători ale suprafeţelor închiriate.   
 
Constatări schimbări de categorie de folosinţă a terenurilor agricole, care se efectuează 

prin deplasarea la faţa locului şi apoi întocmirea şi eliberarea documentelor necesare; 
 Documentul eliberat este necesar la Oficiul de Cadastrau şi Publicitate Imobiliară pentru 

notarea schimbării ramurii de cultură; 
Cele mai multe solicitări sunt pentru terenurile agricole livadă datorate vârstei foarte mai 

a livezii acestea fiind în mare măsură degradate, cetăţenii solicitând schimbarea categoriei din 
livadă în fânaţ.  
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Alte Activităţi  
Au fost efectuate şi deplasări în teren pentru stabilirea producerii de pagube provocate 

de animale pe terenurile proprietatea privată a cetăţenilor; Aceste acţiuni au ca obiect doar 
constatarea producerii pagubei, procentual pe suprafaţa de teren precum şi atunci când este 
posibil a pagubei cantitative.  

Nu efectuăm calculul valoric al pagubei datorită fluctuaţiei preţului de piaţă al produselor 
agricole. Majoritatea pagubelor au fost produse de animalele lăsate libere nesupravegheate iar un 
procent mai mic au fost produse în mod intenţionat prin  introducerea voită a animalelor in 
culturi inclusiv prin distrugerea împrejmuirilor; 

Analizarea dosarelor şi emiterea de documente corespunzătoare în cazul proceselor care 
au ca obiect terenurile agricole ; în special trebuie să ne exprimăm punctul de vedere asupra 
raportului de expertiză întocmit de persoană autorizată, expertize care sunt fie extrajudiciare fie 
judiciare; 
Au fost pe rol  o serie de procese printre care: de „uzucapiune” asupra terenurilor agricole; 
rectificari de suprafeţe în Carte Funciară, precum şi procese cu  privire la aplicarea Legilor 
fondului funciar. 

Eliberări de extrase după planurile cadastrale – extravilane – terenuri agricole; 
Au fost eliberate copii după schiţele de punere în posesie pentru terenurile ce au fost 

atribuite în baza Legilor fondului funciar; 
Serviciul Comunitar pentru cadastru şi Agricultură a participat la acţiunea de acordare a 

subvenţiilor proprietarilor de terenuri agricole prin programul naţional derulat prin Agenţia de 
plăţi şi intervenţii în Agricultură (A.P.I.A.); 

Identificarea exploataţiilor agricole; 
Participarea la acţiuni de acordare a subvenţiilor proprietarilor de animale, care implică 

printre altele identificarea crescătorilor, întocmirea de situaţii, transmiterea acestora către 
Direcţia Agricol, apoi primirea „Carnetului Fermierului” şi distribuirea acestora, îndrumarea 
crescătorilor cum să le completeze etc.; 

A fost acordat sprijinul privind acordarea „Cotei de Lapte,” acordate crescătorilor de 
animale; 

Asistenţă tehnică proprietarilor de terenuri privind tratamentele fitosanitare perioada 
optimă de aplicare în vederea combaterii bolilor şi dăunătorilor. 

Colaborarea cu Direcţia Agricolă în vederea înmatriculării (crotalierii) animalelor, 
precum şi în vederea realizării acţiunilor privind sănătatea animalelor; 

Întocmirea şi raportarea Dărilor de Seamă Statistice, periodice, solicitate de Direcţia de 
Statistica sau de Direcţia Agricole Sibiu. 
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Au fost comunicate un număr de 220 somaţii privind înştiinţarea crescătorilor, asupra 
interdicţiilor de circulaţie a animalelor pe domeniul public al oraşului, stabilite prin hotărârile 
Consiliului local al oraşului Cisnădie. 

La nivelul Primăriei  prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură  
funcţionează Comandamentul Antiepizootic, care are ca atribuţii luarea tuturor măsurilor pentru 
combaterea bolilor transmisibile între  animale şi de la animale la om; Acest comandament în 
cursul anului 2010, a gestionat împreună cu Direcţia Sanitar Veterinară un număr de 3 focare de 
boli, pentru care a fost instituită carantină zonală cu ţinerea sub observaţie a arealului, în final 
carantina fiind ridicată datorită faptului că nu au apărut alte cazuri de îmbolnăviri la animale sau 
om. 

 Raportări trimestriale cu privire la stadiul deşeurilor de subproduse animaliere care nu 
sunt destinate consumului uman şi care trebuie neutralizate conform legii. În acest sens, instituţia 
noastră a încheiat contract cu firma SC PROTAN Codlea, atestată pentru această activitate. 

În anul 2011 nu au fost cazuri în care să fie necesara intervenţia acestei firme. 
            Distribuite pliante, broşuri afişe, privind activităţile şi acţiunile din agricultură, spre 
luarea la cunoştinţă de către cetăţenii locuitori ai oraşului Cisnădie şi a localităţii componente 
Cisnădioara, asupra acţiunilor cu caracter agricol organizate de către Primăria Cisnădie sau de 
către alte instituţii care desfăşoară acţiuni în domeniul agriculturii; 

 
Activităţi legate de aplicarea legilor restituirii proprietăţilor 
 
Eliberarea de Titluri de Proprietate în baza Legilor fondului funciar nr.18/1991 

republicată a Legii nr.1/2000 precum şi a Legii nr.247/2005; 
Întocmirea planurilor cadastrale cu punerile în posesie, care cuprinde planul 1:5.000, cu 

dimensiunile şi vecinii parcelelor măsurate; 
Analizarea cererilor şi a contestaţiilor depuse în baza Legii nr.247/2005 –Titlurile IV, V, 

VI; 
Corespondenţa scrisă cu persoanele care au depus cereri în baza legii nr.247/2005, în 

vederea completării dosarelor depuse; 
Întocmirea de tabele anexă cu persoanele cărora li s-a aprobat solicitarea de către comisia 

locală; 
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor persoanelor nemulţumite la Legea Nr.247/2005, 

întocmirea de referate şi trimiterea acestora la Comisia Judeţeană; 
Finalizarea aplicării Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii 

martiri care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 (fosta Lege 
nr.42/1990), prin primirea cererilor analizarea acestora, în vederea atribuirii unei suprafeţe de 
teren celor îndreptăţiţi; 

Aplicarea Legii nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare, privind veteranii de 
război, care au implicat de asemenea primirea şi analizarea cererilor în conformitate cu 
prevederile legale; 

Realizarea documentaţiilor de preluare a terenurilor agricole de la Agenţia Domeniilor 
Statului pentru persoanele îndreptăţite de legile fondului funciar. 

Au fost întocmite documentaţii în vederea aplicării art.36 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991-republicată cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinţei, către 
actualii deţinători ai casei de locuit, pentru un număr de 35 cazuri.  După întocmire aceste 
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documentaţii se vizează de către Consiliul Judeţean Sibiu, apoi se depun la Instituţia Prefectului 
– judeţul Sibiu, care după analizarea acestei emite Ordinul Prefectului.  

Acest Ordin se transmite primăriei în 2 exemplare originale din care unul va fi înmânat 
titularului. 

 
                         RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 

 
Acest recensământ a început în luna decembrie 2010, care a continuat şi în lunile ianuarie şi 
februarie 2011.  Activităţile specifice au cuprins întocmirea documentaţiilor cerute de actele 
normative în vigoare şi anume realizarea efectivă a recensământului, îndrumarea şi controlul 
recenzorilor, verificarea formularelor, întocmirea raportărilor periodice, sau a altor documentaţii 
cerute de  legislaţia în vigoare. Au  fost verificate mapele şi transmise comisei judeţene  în 
vederea centralizărilor.  
Nu a fost semnalate evenimente deosebite cu prilejul acestei acţiuni.  

      
            Colaborări cu alte servicii ale Primăriei oraşului Cisnădie  
           Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, pentru identificarea categoriei de încadrare şi 
impozitare a terenurilor agricole, care stă la baza declaraţiilor de impunere ale contribuabililor; 
     S-a colaborat şi cu alte Servicii proprii ale Primăriei or. Cisnădie cum ar fi: 
     Serviciul Arhitect Şef – pentru clarificarea situaţiei terenurilor care au făcut sau urmează 
să facă obiectul unor Planuri de Urbanism Zonal sau de Detaliu, studiul schiţelor, delimitarea 
zonei şi identificarea proprietarilor precum şi al vecinilor;     
           Serviciul de Administrare al domeniului public şi Privat, fiind identificate parcele de teren 
care urmează să facă obiectul reglementări juridice, în vederea concesionării / vânzării sau a 
înscrierii acestora în patrimoniul oraşului; 
 Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanei, sens în care eliberăm adeverinţe cu 
domiciliul declarat la Registrul Agricol, al persoanei în cauză, în vederea întocmirii dosarului de 
eliberare a Cărţii de Identitate. 
 
 

6. Compartimentul biblioteca orăşenească 
 
Oraşul Cisnădie nu a avut în funcţiune, nici în anul 2011, o bibliotecă publică locală, iar 

fondul de carte şi mobilierul s-au aflat depozitate în incinta Grupului Şcoalar de Industrie Uşoară 
Cisnădie.  

Din cauza lipsei unui spaţiu în care să funcţioneze biblioteca, nu a fost cazul alocării unor 
sume de bani pentru achiziţia de carte. 

În anii anteriori, achiziţia de carte a fost de asemenea modestă.  
 
 

7. Compartimentul cabinete medicale şcolare 
 

În anul 2011, în Cisnădie au funcţionat 3 cabinete medicale şcolare, situate astfel: 
- un cabinet medical la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară 
- un cabinet medical la Şcoala Generală nr. 2 
- un cabinet stomatologic la Şcoala Generală nr.  
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      Aceste cabinete medicale sunt deservite de un medic pediatru, un medic stomatolog şi trei 
asistente medicale. 
 
 

8. Compartimentul muzee şi expoziţii 
 
Muzeul de Etnografie Săsească  şi Cetatea de la Cisnădioarara 

 
Ambele muzee sunt deschise pentru vizitare în localitatea Cisnădioara. Prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 67/2008 s-a aprobat darea în administrare a Expoziţiei Muzeale de 
Etnografie Săsească Cisnădioara, Bisericii Evanghelice C.A. Cisnădie pentru desfăşurarea de 
activităţi culturale.  

În anul 2011 au avut loc la Cisnădioara şi Cisnădie în diverse locaţii, piese de teatru în 
cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu ş.a.  

Cele două obiective au fost vizitate în cursul anului 2011 de un număr foarte mare de 
turişti atât din ţară cât şi din străinătate.  
        

 

 
 

 
Muzeul Textil Cisnădie  
 
În anul 2011, muzeul a fost vizitat de peste 700 de turişti, dintre care 450 elevi. 
Alte activităţi: 
- A fost întocmită o evidenţă mai clară a obiectelor muzeului pe fişe analitice de evidenţă, 
realizând o imagine completă a fiecărui exponat. 
- A continuat parteneriatul cu Şcoala Generală nr. 3 pe diverse teme. 
- Teme ca „O zi pentru o carte”, „Cisnădie, oraşul meu de suflet” s-au bucurat de mare interes. 
 
 
9.Centrul de informare turistică  
 

În anul 2011, Centrul de informare turistică nu a avut activitate, postul de inspector de 
specialitate nefiind ocupat. 
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10. Compartimentul Casa de Cultură a oraşului Cisnădie  
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2011 privind aprobarea organigramei şi statul de 
funcţii pentru serviciile publice ale Consiliului Local Cisnădie, a fost înfiinţat Compartimentul 
Casa de Cultură a oraşului Cisnădie, cu un post vacant de administrator. 
Pentru ocuparea acestui post, în regim de post unic, a fost demarată procedura de obţinere a 
avizului Guvernului României.  
 
 
 

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 
 

                                                       
 
 

Pe rolul instantelor in anul 2011 au fost 40 de dosare, din care 11 de cauze s-au finalizat , 
iar 29 de cauze se afla inca pe rolul instantelor de judecata . 

Sintetizand dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, mentionez ca in functie de 
obiectul acestora, se disting : 

 -   5 plangeri contraventionale 
 -   5  uzucapiuni 
 -   1 actiuni in constatare 
 -   3 succesiune 
 -   3 fond funciar 
 -   4 contestatii la executare 
 -   1 anulare act a-tiv 
 -   2 partaj judiciar 

             -   1 obligare incheiere act aditional 
             -   2 pretentii 
             -   1 superficie 
             -   6 rectificari CF 
             -   1 obligatie de-a face 
             -   1 granituire 
             -   1 incheiere contract Lg.112/1995 
             -   2 recalculare drepturi salariale 
             -   1 actiune Lg.10/2001  
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

 
 

          
 
În anul 2011, Direcţia economică a avut în subordine următoarele compartimente: 

1. Serviciul Buget, impozite şi taxe 
2. Compartimentul financiar contabilitate 
3. Compartimentul de finanţare şi administrare a învăţământului preuniversitar de stat 
4. Compartimentul autorizare activităţi comerciale 
5. Compartimentul accesare fonduri europene 

 
 

1. Serviciul buget, impozite şi taxe 
 

 În ceea ce priveşte activitatea Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, la nivelul anului 2011, 
menţionăm următoarele: 

- au fost realizate un număr de 977 înscrieri de mijloace de transport şi 939 de radieri ; 
- la 1232 de poziţii fiscale s-a înregistrat modificarea/corecţia matricolei de clădiri conform 

legislaţiei în vigoare, iar la 518 poziţii fiscale au fost înregistrate debitări de clădiri noi; 
- în ceea ce priveşte matricola de teren au fost realizate un număr de 1336 debitări şi 730 

încetări ale matricolei; 
- s-a înregistrat un număr de 286 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri şi încasări 

pentru taxa eliberare/vizare autorizaţie de funcţionare şi 24 poziţii fiscale pentru taxa 
vizare/autorizare alimentaţie publică; 

- au fost efectuate un număr de 64 restituiri impozit plătit în plus şi un număr de 159 
compensări (virare de plăţi între diferite surse); 

- au fost debitate 97 poziţii pentru taxa hotelieră; 
- au fost emise un număr de 640 înştiinţări de plată. 
Pentru activitatea de executare silită s-au intocmit un număr de 4673 somaţii şi titluri 

executorii şi 160 adrese de înfiinţare a propririi. 
 
 

2. Compartimentul  financiar-contabilitate şi Compartimentul de finanţare şi 
administrare a învăţământului preuniversitar de stat 
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Activităţi: 
 

- Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor din situaţiile financiare la 31.12.2011 şi 
la trimestrele I, II şi III din 2011, a anexelor preluate de la serviciile subordonate Consiliului 
Local Cisnădie. 
        - Verificarea închiderii corecte a conturilor de venituri şi cheltuieli din bilanţurile 
instituţiilor subordonate Consiliului Local Cisnădie ; 
        - Verificarea soldurilor tuturor disponibilităţilor din trezorerie cu soldul conturilor existente 
în bilanţul la 31.12.2011 şi trimestrial; 
       - Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor preluate de la unităţile subordonate 
Consiliului Local Cisnădie şi întocmirea situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate 
la 31.12.2011; 
       - Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod; 
       - Întocmirea bilanţului centralizat pe buget local, atât Primăria cât şi unităţile subordonate 
Consiliului Local Cisnădie ; 
       - Întocmirea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului instituţiilor finanţate 
integral din venituri proprii;  
       - Întocmirea şi transmiterea către D.G.F.P. Sibiu a situaţiei privind necesarul de sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2011. 
      - Calcularea, repartizarea şi deschiderea lunară a creditelor pe feluri de cheltuieli (de 
personal, materiale şi investiţii)  în limita de  1/12 din prevederile bugetului 2011 până la 
aprobarea bugetului  pe 2010 conform art.40, L.276/2006.  
      - Definitivarea bugetului local pentru anul 2011 şi întocmirea anexelor privind detalierea 
cheltuielilor  pe articole şi alineate. 
      - Centralizarea bugetelor de la subunităţile Primăriei şi întocmirea bugetului de venituri 
proprii şi subvenţii pentru anul 2011. 
       - Întocmirea bugetului din venituri proprii pentru anul 2011, centralizat. 
       - Deschideri de credite pentru Primărie, pentru serviciile şi direcţiile subordonate acesteia, 
pe fiecare capitol şi titlu conform bugetului aprobat. 
      - Întocmirea lunară a situaţiilor recapitulative a salariilor şi întocmirea viramentelor pe feluri 
de conturi. 
      - Preluarea, verificarea, înregistrarea, centralizarea lunară şi transpunerea în format electronic 
a datelor aparatului propriu al primarului şi a serviciilor subordonate Consiliului Local Cisnădie 
pentru întocmirea şi transmiterea la D.G.F.P. Sibiu a situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor 
de personal. 
      - Întocmirea, verificarea, înregistrarea pe suport magnetic şi transmiterea lunară a situatiei 
„Dare de seamă lunară” la D.G.F.P. Sibiu.       
     - Înregistrarea zilnică în conturile extrabilanţiere a angajamentelor bugetare, legale şi a 
ordonanţărilor conform Ord. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice. 
      - Întocmirea zilnică a ordinelor de plată aferente facturilor,  anexelor de investiţii, şi a 
situaţiilor recapitulative privind salariile. 
     - Efectuarea de restituiri din impozite şi taxe. 
     - Ridicarea de numerar şi efectuarea de plăţi privind indemnizaţia de naştere. 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2011  

 22

     - Programarea decadală a plăţilor prin Trezoreria Cisnădie conform OUG 34/2009 cu privire 
la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu 
completările şi modificările ulterioare. 
     - Întocmirea notelor explicative pentru diferenţele dintre prognozare şi plăţile dispuse şi 
depunerea lor la Administraţia Financiară Cisnădie. 
     - Înregistrarea cronologică a cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, investiţiilor şi a 
tuturor celorlalte conturi în programul de contabilitate. 
     - Înregistrarea cronologică a debitelor constatate, precum şi a veniturilor încasate conform 
contului de execuţie – raportat lunar la acesta. 
     - Înregistrarea zilnică a extraselor de cont privind mişcarea valutară din conturile aflate la 
Banca Comercială Română. 
     - Înregistrarea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii. 
     - Întocmirea analizelor şi materialelor pentru şedinţele Consiliului local care s-au referit la 
rectificarea bugetului pentru anul 2011. 
 

1. Date economice 
Bilanţul anual al oraşului  Cisnădie pentru 2011 a fost 20.212.952 lei – venituri şi 18.286.583 

lei - cheltuieli, iar veniturile au provenit în proporţie de 70,67 %  din impozitele şi taxele locale.  
Din tabelul următorul reiese evoluţia crescândă în execuţia bugetului consolidat al oraşului , 

în perioada 2008-2011: 
VENITURI     

      

ANUL 

TOTAL 

VENITURI            

din care : 

VENITURI 

PROPRII 

PRELEVARI DE  

LA BUGETUL 

DE STAT, 

SUBVENTII 

  

 

 

  

2008 21.708.664 13.190.743 8.517.921 

2009 22.188.022 13.670.799 8.517.223 

2010 21.340.646 13.838.100 7.502.546 

2011 20.212.952 14.285.215 5.927.737 

      

CHELTUIELI     

      

ANUL 

TOTAL 

CHELTUIELI din 

care: 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

ASISTENTA 

SOCIALA 

BUNURI SI 

SERVICII 
INVESTITII 

2008 21.616.784 9.806.792 1.236.117 4.915.424 5.658.451 

2009 22.389.479 9.965.268 1.533.142 5.195.400 4.953.778 

2010 21.246.689 7.581.143 1.384.274 4.445.589 3.413.165 

2011 18.286.583 6.262.648 1.708.371 4.754.832 1.568.340 
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Indicatori de sinteza la 31.12.2011 
     lei 

VENITURI 

Nr. 
Crt 

Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 

Gradul de realizare 
a veniturilor 

Venituri totale incasate 20,212,952 
103.12% Trimestrial 

Venituri totale programate 19,602,230 

2 

Gradul de realizare 
a veniturilor proprii 

Venituri proprii incasate 14,285,215 
104.73% Trimestrial 

Venituri proprii programate 13,639,790 

3 

Gradul de finantare 
din venituri proprii 

Venituri proprii incasate 14,285,215 
70.67% Trimestrial 

Venituri totale incasate 20,212,952 

4 

Gradul de 
autofinantare 

Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 7,655,113 
37.87% Trimestrial 

Venituri totale incasate 20,212,952 

5 

Venituri proprii 
incasate per capita 

Venituri proprii incasate 14,285,215 
881.53 Anual 

Numar de locuitori 16,205 

6 

Gradul de realizare 
a impozitelor pe 
proprietate 

Venituri din impozite pe proprietate incasate 4,389,343 
106.51% Anual 

Venituri din impozite pe proprietate programate 
4,120,950 

7 

Gradul de 
dependenta al 
bugetului local fata 
de bugetul de stat 

Incasari din surse primite de la bugetul de stat 12,557,839 
62.13% Anual 

Venituri totale incasate 
20,212,952 

8 

Gradul de 
autonomie 
decizionala 

Venituri depersonalizate incasate 15,113,215 
74.77% Trimestrial 

Venituri totale incasate 
20,212,952 

      

CHELTUIELI 

Nr. 
Crt 

Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 
Rigiditatea 
cheltuielilor 

Plati aferente cheltuielilor de personal 6,262,648 
34.25% Anual 

Total plati 18,286,583 

2 
Ponderea sectiunii 
de functionare 

Plati aferente sectiunii de functionare 16,696,217 
91.3% Trimestrial 

Total plati 18,286,583 

3 
Ponderea sectiunii 
de dezvoltare 

Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1,590,366 
8.7% Trimestrial 

Total plati 18,286,583 

4 
Ponderea serviciului 
datoriei publice 

Serviciul datoriei publice locale 2,081,700 
11.38% Anual 

Total plati 18,286,583 

5 
Deficitul sectiunii de 
functionare 

venituri incasate-(plati efectuate + plati 
restante) 

1,614,765 
  Trimestrial 

6 
Deficitul sectiunii de 
dezvoltare 

venituri incasate-(plati efectuate + plati 
restante) 

298,334 
  Trimestrial 

 

 
 
3. Compartimentul autorizare activităţi comerciale 
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În anul 2011, numărul unităţilor comerciale autorizate din oraşul Cisnădie şi localitatea 
componentă Cisnădioara, conform Legii 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a fost de 295. 

Structura unităţilor comerciale pe domenii de activitate în anul 2011, se prezintă astfel: 
 
 
Structura pe domeniul de activitate Anul 2011 
Comerţ 61% 
Prestări servicii 19% 
Producţie 16% 
Morărit  1% 
Turism 3% 
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Serviciul tehnic, achiziţii, reglementări juridice şi informatică 
 
Pe domeniul tehnic, s-au realizat următoarele: 
 
 
INVESTITII IN CONTINUARE  

- Reabilitare retele canalizare oras Cisnadie. Lucrarile au demarat in anul 1999. 
- Reabilitare retele apa oras Cisnadie. Lucrarile au demarat in anul 1999. 

 
REPARATII 
1. Reabilitare sediu- reparatii acoperis si birou -Politia Locala  
 
2. Reabilitare infrastructura rutiera si pietonala la nivelul orasului Cisnadie 
 

- s-au decopertat bordurile vechi pe strazile:str. Stejarului, Gradina Mare (Stejarului), 
str.Gradinilor, str. Selimbarului,   

- preparat beton pentru montat borduri; 
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- Sapat sant cu excavator in pamant, preparat sapa pentru chituit si rostuit borduri; 
- Strada Selimbarului: montat borduri noi – 6506 buc;  
- turnat mixtura asfaltica -  513,82 tone BA8; 15,56 tone BA8 pentru plombari; 
- Strada Gradinilor: montat borduri noi – 989 buc. 
- turnat mixtura asfaltica -  122,6 tone BA8; 636,64 tone BA 16 
- Strada Stejarului: Gradina Mare:  montat borduri noi – 892 buc. si montat bordurI 

trotuare la blocuri - 878 buc  
- turnat mixtura asfaltica -  46,14 tone BA8; 994,04 tone BA16 
Parcari Strada Piata Noua:mixtură asfaltica 473,84 tone BA16, 96,28 tone BA8,  
Parcari Strada Magurii Bl R:mixtură asfaltica 52,62 tone BA8, 167,7 tone BA 16 
Plombari localitatea Cisnadioara si alte strazi din orasul Cisnadie – 44 tone asfalt 
 

3. Extindere retele electrice strada Chateau Thierry. 
4. Reparatii iluminat public oras Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara. 
5. Servicii de salubritate oras Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara. 
 
 
 

                               
 
 
În domeniul achiziţiilor publice, s-au realizat următoarele: 

 
ACHIZITII PRODUSE: 
 
 - sub 15.000 euro (fara TVA) 

 
1. Produse alimentare si bauturi – SC Nicomi Prod SRL 
2. Produse de carmangerie – SC Nicomi Prod SRL 
3. Lichid de deszapezire - SC ECOINWEST SRL  

 
-sub 125.000 euro (fara TVA) 

 
1. Acord cadru asfalt - Asocierea SC Morsa Asfalt SRL si SC Terra Building SRL 

 
-peste125.000 euro (fara TVA) 
 

1. Acord cadru asfalt - Asocierea SC Morsa Asfalt SRL si SC Terra Building SRL 
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ACHIZITII DE SERVICII: 
  

- sub 15.000 euro (fara TVA) 
 

1. Servicii de masaj terapeutic, reflexoterapie si gimnastica recuperatorie tuturor pacientilor 
care au recomandare in acest sens  - P.F.A. Stegaru Lorena  

2. Servicii de capturare si transport caini - S.C Edificii Urbane Ro/E.U.R S.R.L. 
3. Servicii de legare arhiva – SC Tipomar SRL  
4. Servicii de transport valori - SC ATAC SECURITY SRL 

 
 

ACHIZITII DE LUCRARI: 
 

- sub 15.000 euro (fara TVA) 
 

1. Lucrari de reparatii acoperis si planseu – spatiu birou la sediul Primariei orasului 
Cisnadie – SC INSTAL 2000 SRL  

2. Lucrari de  ridicare la nivelul carosabilului a unui numar de 80 buc. capace de canal - SC 
A&E CONSULTING SRL 

3. Lucrari de reparatii si renovari la cladirea sediului Primariei orasului Cisnadie – SC 
NATUR DESIGN SRL  

4. Lucrari de de reparatii ale hidroizolatiei cladirii Primariei orasului Cisnadie – SC Ton 
Copy Service SRL 

5. Lucrari de inchidere spatii comerciale la parterul blocurilor ANL Cisnadie – SC NATUR 
DESIGN SRL  
 

Contracte de colaborare: 
 

1. Contract de colaborare stagii de pregatire a cursantilor la cursul de SERVANT 
POMPIER – SC Doctus SRL 

 
Contracte de inchiriere: 
 
1. Recipient din fibra de sticla cu o capacitate de 30 tone si robinet de golire pentru pastrarea 

substantelor de deszapezire - SC ECOINWEST SRL  
 

 
 

În domeniul reglementări juridce, vânzări, închirieri, concesiuni s-au realizat următoarele: 
- reglementări juridice terenuri: 7 
- vânzări bunuri imobile domeniul privat: 7 
- contracte închiriere: 3 
- contracte comodat: 1 
- contracte concesiune: 7 
- repartiţii teren Legea nr. 15/2003: 33 
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- repartiţii teren pentru eroii revoluţiei: 3 
- repartiţii teren pentru veteranii de război: 2 
- documentaţii schimb teren: 2 
  

 
 
 
În domeniul informatic, s-au realizat următoarele: 

 
-    S-au  efectuat operaţii de rutină legate de buna funcţionare a sistemului informatic, indexări, 
copieri, listări; 
-    S-au prelungit licenţele pentru protecţia calculatoarelor ESET NOD32 Antivirus în numar de 55; 
-   Cu privire la programele de legislaţie s-au prelungit: 
 
a) 12 programe legislative; 
b) acte sintetice reţea în numar de 12; 
c) Sintact Business Silver în număr de 12. 

 
 

 

 

    -   Prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, în calitate de beneficiar, au fost calificaţi un număr 
de 20 de funcţionari publici din cadrul Primăriei Cisnădie, sub denumirea cursului – “ Standarde 
Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia Publică – Program Naţional de 
Certificare a Funcţionarilor Publici ” cod SMIS 2773. Program finanţat din Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din Fondul Social European în perioada 2009 – 2012. 

Cursul a cuprins un număr de 7 module, astfel: 

    - Module 1/ Modulul 1 – Basic Concepts of Information Tehnology / Concepte de bază ale 
Tehnologiei Informaţiei; 

    - Module 2 / Modulul 2 – Using the Computer and Managing Files / Utilizarea  computerului şi 
organizarea fişierelor; 

        - Module 3 / Modulul 3 – Word Processing / Editarea de texte; 
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        - Module 4 / Modulul 4 – Spredsheets / Calcul tabelar; 

                - Module 5 / Modulul 5 – Databaze / Baze de date; 

                 - Module 6 / Modulul 6 – Presentations / Prezentări; 

                 - Module 7 / Modulul 7 – Information and Communication / Utilizare Internet şi poşta electronică. 

Descrierea complectă a programului este disponibilă şi pe site-urile: 

www. ecdl.org.ro 
www. ecdl.com 

În urma finalizării cursului ECDL, 20 funcţionari publici au obţinut – Permisul European de 
Conducere a Computerului Complect. 

 
 

 
SERVICIUL  ARHITECT  ŞEF, URBANISM ŞI ADMINISTRATIV 

 
 

În ceea ce priveşte activitatea de urbanism şi disciplina în construcţii s-au realizat 
următoarele: 
 

- au fost înregistrate un număr de 1074 cereri, în urma cărora au fost emise: 
  

� 457 Certificate de Urbanism; 
� 294 Autorizaţii de Construire//Desfiinţare; 
� 16 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD sau PUZ, susţinerea proiectelor de hotărâri în 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local; 
� 97  Certificate de notare a construcţiilor în Cartea Funciară; 
� 83 Adeverinţe de Nomenclatură Stradală; 
� 120 răspunsuri la sesizări şi reclamaţii . 

 
În urma controalelor efectuate în teren privind disciplina în construcţii au fost emise un 

număr de 3 procese-verbale de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor. 
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Certificate
urbanism

Autorizaţii
construcţie

Rapoarte aprobare
PUD, PUZ

Certificate
notare/radiere
construcţii
Adeverinţe
nomenclatură
stradală
Răspunsuri petiţii

 
 

Pe plan administrativ s-au asigurat următoarele: 
- materiale de birotică şi consumabile pentru calculatoare, imprimante, copiatoare, dar şi alte 
produse de birotică şi consumabile, accesorii şi piese de schimb pentru acestea, pentru toate 
birourile şi serviciile Primăriei; 
- formulare tipizate necesare pentru desfăşurarea activităţii în birouri, materiale pentru pregătirea 
Sărbătorilor de Crăciun cum ar fi: drapele, ghirlande, felicitări, aranjamente florale; 
- întreţinerea autoturismelor din dotare, încadrarea în consumurile aprobate şi menţinerea în 
permanentă stare de funcţionare; 
- curăţenia în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente clădirii Primăriei şi s-a asigurat în 
mod permanent paza la sediul Primăriei; 
-lucrări de salubrizare şi executare dezinsecţie şi deratizare. 
                               
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 

 
 
1. AJUTOR SOCIAL 
 
În perioada 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 au fost înregistrate 24 de cereri de 

acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plată, în luna 
decembrie, aflându-se 30 de dosare. În anul 2011 s-au efectuat plăţi în valoare de 37.276 lei. Tot 
în perioada menţionată: 
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- s-au efectuat 126 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; 
- s-au întocmit 50 fişe de calcul al ajutorului social; 
- s-au emis: 4 dispoziţii de acordare a ajutorului social, 20 dispoziţii de modificare a 

ajutorului social, 27 dispoziţii de suspendare a ajutorului social, 36 dispoziţii de 
încetare a ajutorului social, 6 dispoziţii de repunere în plată a ajutorului social, 0 
dispoziţii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu titlu de ajutor social, 0 
dispoziţie de schimbare a titularului ajutorului social, 18 dispoziţii de acordare a 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiari de ajutor social; 

- s-a întocmit lunar referat cu persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, 
care au efectuat acţiuni sau lucrări de interes local; 

- lunar s-a întocmit centralizatorul de plată pentru toţi beneficiarii de ajutor social ca 
venit minim garantat care s-a trimis la AJPS Sibiu pentru plată.  

 
 
2. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

Tip încălzire 
2011 

Cereri Suma 
Sistem centralizat 0 0 

Gaze naturale 736  333595,94 
Lemne 85 19.660 

 
 
3. PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP 
 
- s-au efectuat 264 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii); 
- s-au întocmit 3 anchete sociale, în vederea internării unor persoane la căminul de 

bătrâni; 
- s-au efectuat 5 anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază de 

asistent personal angajat de Primăria oraşului Cisnădie;  
- s-au întocmit 48 rapoarte de control privind activitatea asistentului personal; 
- s-au întocmit 63 rapoarte de vizită la domiciliul persoanelor care beneficiază de 

indemnizaţie lunară; 
- au fost eliberate 20 de legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali ai acestora; 
- s-au eliberat 12 carduri – legitimaţie pentru locurile de parcare; 
- a fost întocmită documentaţia pentru 7 persoane cu handicap în vederea obţinerii 

drepturilor şi prestaţiilor  acordate acestora în conformitate cu OUG nr. 14/2007. 
 

 
4. CANTINA SOCIALĂ 
 
- la sfârşitul anului 2011 de serviciile cantinei sociale beneficiau un număr de 42 

copii, 9 persoane adulte cu handicap, 10 persoane beneficiare de ajutor social şi 3  
persoane vârstnice; 
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- au fost întocmite 135 de anchete sociale şi 19 referate pentru acordarea mesei în 
cadrul cantinei. 

- La sfârşitul anului 2011, numărul maxim de beneficiari a fost de 91.  
 
 
5. PROTECŢIA COPILULUI ŞI AUTORITATE TUTELARĂ 
 
S-au efectuat un număr de: 

       -  46 anchete în vederea încredinţării minorilor în cazul divorţului părinţilor; 
       -  21 anchete Poliţie pentru soluţionarea unor dosare penale cu infractori minori; 
       -  36 anchete sociale cu privire la minori pentru D.G.A.S.P.C. Sibiu; 
       -  11 dispoziţii de instituire curatelă pentru majori şi minori; 
       -  1 dispoziţii de instituire tutelă pentru majori şi minori. 
       -   6 dovezi eliberate persoanelor plecate la muncă în străinătate; 

- 16 anchete sociale în vederea obţinerii unei locuinţe sociale; 
- 41 planuri de servicii către Arca lui Noe, SOS Satele Copiilor, DGASPC Sibiu; 
- 20 anchete sociale pentru proiectul „Bani de liceu”; 
- 9 dări de seamă pentru tutori; 
- 15 anchete sociale diverse; 
- 16 rapoarte către DGASPC; 
- 22 raporturi de implementare a planului de intervenţie  
- 22 fişe de consiliere socială  
- 3 recomandări cadre didactice  

 
 
6. ALOCAŢII 
 
Au fost înregistrate, în anul 2011:  
-   142 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat, 23 cereri pentru virarea alocaţiei în cont 

sau modificare reprezentant legal şi au fost întocmite 3 anchete sociale pentru copii 
născuţi în străinătate; 

- 96 dosare pentru alocaţia familială complementară, iar la sfârşitul anului 2011, se 
aflau 96 de dosare în plată şi au fost efectuate 96 anchete la domiciliu; 

- 75 dosare pentru alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, iar la sfârşitul 
anului 2011, se aflau 75 de dosare în plată şi au fost efectuate 75 anchete la 
domiciliu; 

- 98 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creşterii copilului până la vârsta 
de 2 ani şi 11 cereri pentru acordarea stimulentului părinţilor care au continuat 
activitatea la locul de muncă; 

 
 
7. DIVERSE 
 
- 9 anchete pentru acordarea de ajutoare de urgenţă sau înmormântare în cuantum total 

de 4460  lei; 
- 3 anchete în vederea întocmirii de contracte de întreţinere pentru persoane vârstnice; 
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- lunar s-au întocmit rapoarte şi statistici către: DMPS, AJPS, DGASPC, CJAS, E-ON 
GAZ, privind beneficiarii de venit minim garantat, alocaţii familiale, alocaţii de stat, 
indemnizaţii/stimulent pentru creşterea copilului până la 2/3 ani, indemnizaţiile 
acordate persoanelor cu handicap, asistentul personal al persoanei cu handicap, 
indemnizaţie lunară, fişe de monitorizare a minorilor pentru care au fost întocmite 
planuri de servicii.   

- S-a înfiinţat serviciul de îngrijire la domiciliu  realizat de Caritas Alba-Iulia Ingrijire 
la domiciliu, pentru persoanele vârstnice. Numărul maxim de beneficiari a fost 8. 
Costurile au fost suportate de Consiliul Local Cisnădie  66% şi Consiliul Judetean 
Sibiu 18 %, în funcţie de numărul real de beneficiari pe lună.  

 
 
 

 
 

SERVICIUL  PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
CISNĂDIE 

  
 
1. Stare civilă 
 

Potrivit importanţei deosebite acordate activităţii de stare civilă, ca unul din principalele 
atribute ale autorităţii administraţiei publice locale, ce se realizează atât în interesul statului, cât 
şi al protecţiei drepturilor personale ale cetăţenilor, Compartimentul Stare civilă, din cadrul 
S.P.C.L.E.P. Cisnădie şi-a îndeplinit atribuţiile şi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2011, 
conformându-se dispoziţiilor legale în materie, respectiv: 

 
� Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
� H.G. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, 
� Codul familiei,  
� O.G. nr. 41 / 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, 
� Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil; 
� H.G. nr. 495 / 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie, 
� Legea nr. 105 / 1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, 
� Convenţia de la Haga din anul 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării 

actelor oficiale străine, 
�  Radiograme, circulare şi recomandări ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, respectiv ale Direcţiei Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor a judeţului Sibiu. 

 
Pornind de la registrul de intrare / ieşire pe anul 2011, unde s-au consemnat 1319 de cereri 

privind acte şi fapre de stare civilă, activitatea compartimentului s-a concretizat cifric astfel: 
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Acte de stare civilă întocmite 
în anul 2010 

Acte de 
naştere 

Acte de 
căsătorie 

Acte de 
deces 

 
TOTAL 

 
 

26 
 

125 97 248 

din care transcrise 24 13 6 43 
 

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

 
 

Certificate de stare civilă 
eliberate 

Certificate de 
naştere 

Certificate de 
căsătorie 

Certificate de 
deces 

 
TOTAL 

 
270 177 112 559 

Certificate de stare civilă 
solicitate din alte localităţi 

 
55 

Extrase uz oficial expediate 
la cerere, altor instituţii 

81 

Livrete de familie eliberate 172 
Adeverinţe / dovezi stare 

civilă eliberate 
40 

 
S-a sesizat din oficiu instanţa de judecată cu privire la anularea unei menţiuni de de 

rectificare înscrise pe marginea unui act de căsătorie şi în baza sentinţei civile pronunţate 
menţiunea respectivă a fost anulată. 

 
 Au fost operate în actele de stare civilă: 
 

 Total 
Sentinţe civile de divorţ 38 
Comunicări de căsătorii încheiate în străinătate 7 
Comunicări de divorţuri operate în străinătate 5 
Comunicări de decese produse în străinătate 6 
Comunicări de menţiuni  830 
Sentinţe civile de exequator 1 
Atribuiri / modificări C.N.P. 5 
Sentinţă civilă privind stabilirea paternităţii şi 
încuviinţarea purtăriii numelui 

1 

  
S-au mai întocmit:  

 
Buletine statistice de de de deces de  
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naştere căsătorie divorţ TOTAL 
 

 
26 

 
125 97 4 252 

Sesizări pentru deschiderea procedurii 
succesorale ( Anexa 1 ) 

130 

Dosare schimbare nume / prenume cu 
aprobrea Consiliului Judeţean Sibiu 

1 

Dosare divorţ pe cale administrativă 4 

Dosare acordare premiu pentru 
cuplurile care au împlinit 50 de ani de 
la căsătorie 

28 

Dosare rectificare acte stare civilă 4 

Dosare traducere nume / prenume 8 

Comunicări de naştere şi comunicări 
privind modificări în statul civil al 
persoanelor către Evidenţa populaţiei 
Cisnădie 

78 

Comunicări de deces către Evidenţa 
Populaţiei Cisnădie 

97 

Statistici lunare, trimestriale şi 
semestriale privind activitatea de stare 
civilă către Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Sibiu 

52 

 
 
 
2.  EVIDENŢA PERSOANEI 

 
Activitatea Compartimentului Evidenţa Persoanei, s-a concretizat în eliberarea  

urmatoarelor documente: 
 
 

1. Cereri perntru eliberarea cărţilor de identitate 2474 
2. Cereri prentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii 72 
3. Cereri prentru viză de reşedinţă 206 
4. Cereri perntru furnizarea de date cu caracter personal 124 
5. Cereri perntru restabilirea domiciliului în România 6 
6. Cereri perntru pentru punerea în legalitate a persoanelor  peste 18 ani 2 
7. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de naştere 236 
8. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de deces 206 
9. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de divorţ 56 
10. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de C.R.D.S. 72 
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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A LOCUINŢELOR ŞI 
SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE 

 

 
 
 

În ianuarie 2011  fondul locativ  cuprindea un număr de 470 contracte de închiriere, 
aferente locuinţelor proprietate privată a oraşului Cisnădie, defalcate astfel: 

- 466 contracte de închiriere pentru care a fost recalculată chiria conform HG 
310/2007, 

- 4 contracte de închiriere pentru care a expirat data limită a închirierii. 
Din totalul de 466 contracte încheiate de către Primăria oraşului Cisnădie, situaţia se 

prezintă astfel:  
- 60 în blocurile ANL 
- 68 în blocurile din str. Wernigerode 
- 16 locuinţe reprezintă apartamente în blocurile de locuit, 
- 312 locuinţe ce reprezintă apartamente situate în casele naţionalizate, 
- 10 spaţii cu altă destinaţie 

Începând cu 01.01.2008 recalculează chiriile conform HG 310/2007 luând în calcul şi 
actualizarea chiriei cu  indicele de inflaţie, 

În anul 2011 s-au perfectat, la cerere 11 contracte de vânzare – cumpărare, pentru locuinţe , 
astfel: 

11. Înregistrare în R.L.E.P a persoanelor inexistente în R.N.E.P 306 
12. Producere lotului de Cărţi de Alegător pentru pers.care au împlinit 18 ani 521 
13. Corespondenţă cu alte instituţii 635 
14. Corectări date personale 529 
15. Actualizare bază de date cu menţiuni expiraţi din anii anteriori 1210 
 TOTAL 6675 
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                  - 2 contracte de vânzare–cumpărare pentru apartamente situate în blocuri de locuit, 
                  - 9 contracte de vânzare cumpărare pentru apartamente situate în case naţionalitate, 
vânzări care au avut la bază preţul stbilit de un de către un expert evaluator, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, întocmindu-se documentaţia justificativă aprobată prin Hotărâre a 
Consiliului Local Cisnădie. 

S-au retrocedat un număr de 9 spaţii de locuit conform dispoziţiilor emise în condiţiile 
Legii nr.10/2001. 

În anul 2011 au fost repartizate de către consiliul local un număr de 74 locuinţe noilor 
chiriaşi, din care 68 de locuinţe noi construite str. Wernigerode, 2 locuinţe din fondurile ANL şi 
4 locuinţe devenite prin decesul chiriaşilor. 

De asemenea s-a dat curs unui număr de 22 identificări topo privind notarea, unor 
apartamente în CF, în baza cărora a fost efectuată vânzarea locuinţelor către titulari contractelor 
de închiriere, respectiv identificarea în vederea acţionării în instanţă pentru evacuare.     
  

 
 

 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC-PRIVAT ŞI 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 

 
 
În anul 2011, în cadrul acestui serviciu au funcţionat următoarele compartimente : 

1. Compartimentul de gospodărie comunală 
2. Compartimentul de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi 
3. Compartiementul pieţe, târguri şi oboare 
4. Compartimentul de administrare a cimitirelor 

 
 
 
1. Compartimentul de gospodărie comunală 
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În decursul anului calendaristic 2011 s-au efectuat lucrari de investitii, reparatii si intretinere a 
domeniului public si privat al orasului Cisnadie si localitatii adiacente Cisnadioara, dupa cum 
urmeaza: 

 
1. INVESTIŢII PLĂTITE DIN BUGET LOCAL ŞI DIN CREDIT 

 
 REABILITARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ ŞI PIETONALĂ 

  
- Demontat si montat borduri stradale, pavoazat cu produse de balastiera si turnat covor 

asfaltic pe carosabil, trotuare si parcari : str. Gradinilor, str. Selimbarului cu trotuare, 
parcari si partial carosabil, str. Stejarului – trotuare, parcari si carosabil, inclusiv amenajat 
Gradina mare – carosabil, parcari si trotuare, str. Herman Gmeiner. 

 
- Reabilitat infrastructura rutiera si pietonala prin reparatii imbracaminte asfaltica, 

pavoazare cu piatra sparta si nisip concasare (unde a necesitat aceasta), plombari la rece 
si la cald si turnat covor asfaltic pe portiuni : str. Magurii, Str. Piata Noua – parcari, str. 
Stejarului – parcari, str. Tesatorilor, Caisilor, Mihai Eminescu, Stupului, Sr. Florilor, 
Transilvaniei, Sibiului, in majoritate lucrari de reparat imbracaminte asfaltica in jurul 
capacelor de canalizare. 

 
2. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI ADMINISTRARE A CAPELEI  
              
  

 - Lucrari de amenajari interioare si exterioare la Capela din Cimitirul Ortodox Cisnadie:  
Amenajat birou administrator, confectionat portita intrare in cimitir din str. Florilor, 
achizitionat obiecte de cult pentru sfintit capela, vopsit borduri si mobilier stradal – banci si 
cosuri gunoi, reparat gard si acoperis, si alte lucrari necesare intretinerii si curateniei 
periodice. 
 
 3. LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA CANTINA SOCIALĂ   
- S-au efectuat lucrari de reparatii ale instalatiilor tehnico-sanitare, de reparatii la zidarie si 
izolatii acoperis; desemenea si alte lucrari de vopsitorie pentru intretinere cladire si instalatii. 
 
 4. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A MONUMENTULUI CETATE DIN 
CISNĂDIOARA          
- lipit placi cazute la monumental eroilor din incinta Cetatii, schimbat becuri de iluminat si 
reparat acoperis. 
- igienizat si reparat ghereta administrator Cetate. 
 
 5. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE, AMENAJARE ŞI DOTARE A TERENULUI 
SPORTIV         
 

- S-a amenajat o spalatorie rufe cu uscatorie la terenul sportiv, s-a reparat acoperisul la 
tribuna de lemn in urma deteriorarii sale din cauza conditiilor meteo nefavorabile, s-a 
izolat si reparat zidaria cladirilor din incinta, s-au reparat instalatiile sanitare si s-a 
instalat un sistem de incalzire cu panouri solare si centrala termica. 
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- S-a infiintat un miniteren de fotbal cu gazon sintetic si cu stalpi de imprejmuire, 
miniteren acoperit cu plasa protectie, s-a reparat poarta si gardul de imprejmuire a 
terenului, si alte lucrari necesare pentru o buna functionare. 

 
6. ALTE LUCRĂRI EFECTUATE DE ANGAJAŢII COMPARTIMENTULUI 

GOSPODARIE COMUNALĂ, ADMINISTRAREA CIMITIRELOR, 
ADMINISTRAREA TERENULUI DE SPORT ŞI A SĂLII SPORTIVE 

 
- s-a participat la actiunea Let’s do it Romania – actiune de curatenie nationala in oras si 

in zonele imprejmuitoare; 
- s-a adaptat o instalatie de udat la cisterna de pompieri pentru a putea fi folosita la 

udarea spatiilor verzi in oras si a ghivecelor cu flori de pe stalpi; 
- s-a amenajat Biroul Politiei Locale din sediul Primariei; 
- s-a confectionat si montat o rigola de captare a apei pluviale pe str. Bailor; 
- s-a efectuat o traversare a canalizarii pe sub str. Wernigerode cu un tub de otel; 
- s-au confectionat si montat pe strazi, semne de circulatie noi, conform adreselor primite 

de la politia rutiera, si s-au reparat si schimbat semne de circulatie existente; 
- s-a confectionat si montat un suport pentru o firma luminoasa la poarta terenului 

sportiv; 
- s-a confectionat si montat la Capela din incinta Cimitirului ortodox, un suport pentru 

ars lumnari; 
- s-a confectionat si montat in curtea Gospodarie Comunale, un suport pentru bazinul 

folosit la depozitarea emulsiei de deszapezire; 
- s-a confectionat un suport metallic – zid cu jucatori – pentru antrenamentul jucatorilor 

de fotbal la terenul sportiv; 
- s-au demolat si taiat copertine si garaje amplasate ilegal pe domeniul public in cartierul 

Piata Noua; 
- s-a efectuat deszapezirea carosabilului si a zonelor pietonale cu nisip si are si cu  

               solutie Atica TZ -1, in perioada de iarna; 
- s-a actionat pentru prinderea periodica si tratamentul necesar, al cainilor  

               comunitari si pentru adapostirea lor in custi; 
- s-au infiintat si montat doua camine - guri de vizitare si curatare a canalizarii pe 

               terenul destinat constructiei de locuinte in zona Lac Magura; 
- s-au fixat si montat stalpi de iluminat stradal in str. Stejarului – Gradina Mare,  

               in Piata Noua, pe str. Izvorului si pe str. Wernigerode; 
- Infiintat drum de acces pentru terenurile destinate constructiei de locuinte din Zona Lac 

Magura. 
- s-au efectuat lucrari de intretinere a iluminatului public in oras si localitatea  

               adiacenta Cisnadioara; 
- s-au efectuat marcaje rutiere si pietonale pe strazile nou asfaltate si s-au refacut 

 marcajele existente si deteriorate pe celelalte strazi din oras, pentru buna 
              circulatie rutiera si pietonala; 

- s-a ornamentat si infrumusetat orasul pentru perioada sarbatorilor de iarna, s-a 
 impodobit bradul de Craciun din fata primariei si s-au instalat casute de lemn in  
               piata pentru desfacerea de produse traditionale de sarbatori; 

- s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii (reparat acoperise, amenajat  
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               toalete, reparatii zidarie, etc) la imobilele aflate in chirie la Primarie, respectiv  
               pe str. Cetatii nr. 18, Cetatii nr. 26, Lunga nr. 71, Uzinei nr. 18, Cindrelu 
               nr. 16 si 22, Magurii nr. 6   si s- a ajutat la repararea acoperisului Scolii 
               Gustav Gundisch. 

- s-au reparat si s-au vopsit mobilierul stradal, bancile din Parc Magura si din 
               parcurile orasului, cosurile de gunoi si s-au reparat lazile de lemn pentru   
               depozitarea  materialului  antiderapant pentru sezonul de iarna; s-au vopsit  
               balustradele si parapetii de protectie a carosabilului; 

- s-au efectuat si alte lucrari zilnice si periodice necesare unei bune desfasurari a 
 activitatilor in orasul Cisnadie si localitatea adiacenta Cisnadioara; s-au efectuat 
 lucrari de intretinere si reparatii la utilajele din dotare, lucrari de reparatii de 
               zidarie, izolatii si amenajare a incintei Gospodariei comunale;    
 

  
 

2. Compartimentul de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi 
 

                             
 
 În anul calendaristic 2011, lucrarile tehnologice pentru domeniul de activitate 
Amenajarea si Intretinerea spatiilor verzi s-au desfasurat pentru orasul Cisnadie si localitatea 
adiacenta Cisnadioara pe o suprafata de 8 ha (57 arii de lucru) si s-au pregatit pentru amenajare 
alti 2500 mp (3 arii de lucru); s-a asezat si nivelat pamant vegetal pentru semanat gazon si 
plantat trandafiri pe str. Selimbarului.  
 S-au facut lucrari de plantare dupa cum urmeaza: 
- arbori si arbusti ornamentali 70 bc (Picea abies, Frasinus, Salix, Betula, Thuya) 
- gard viu Spiraea, Buxus, salix  500 mp 
- bulbi de flori (lalele, narcise, branduse) 2800 buc. 
  Au fost produsi butasi din speciile : Trandafiri, Pelargonii, Euryops, Euonimus, Buxus, 
Juniperus, Crizanteme si Kalanchoe, si rasaduri din speciile : Petunia, Portulaca, Ageratum, 
Gazania, Nigela, Viola, Mixandra, Lobelia, Lavandula, Basilicum. 
 S-au rasadit 2700 fire de Viola, Primula, Cineraria. 
 S-au transplantat in 300 buc ghivece si s-au asezat pe stalpii din oras, un numar de 1500 
fire muscate, plante care au fost intretinute prin udari si fertilizari din luna mai pana in 
septembrie. 
 Suprafata insamantata cu gazon 275 mp si s-au suprainsamantat inca 1003 mp. 
 Pentru fertilizari faziale s-au folosit 250 kg de NH4NO3 si 200 kg NPK. 
 S-au efectuat taieri de formare si regenerare pentru un numar de 2000 buc trandafiri, 500 
arbori ornamentali de aliniament, 300 arbusti si gard viu 3000 ml, tuns de doua ori. 
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 S-au reabilitat unele spatii verzi existente : Gradina Mare, Zona blocurilor ANL, str 
Bailor zona Strand si spatiile verzi din incinta Gradinitelor si scolilor. 
 Pentru musuroirea trandafirilor s-au transportat 70 to de pamant care a fost asezat la 
fiecare planta. 
 S-au facut interventii prin taieri de regenerare si formare pentru arborii de pe domeniul 
public, arbori a caror coronament deranja.  
 S-au asigurat toate lucrarile necesare intretinerii plantelor de pe spatiile verzi : udari 
periodice, fertilizari, tratamente fitosanitare, ierbicidari, inlaturarea masei vegetale cosite sau 
taiate, curatarea si igienizarea spatiilor verzi.  
 S-au varuit de doua ori toti arborii de aliniament (tei) din oras si din Cisnadioara. 
 Pentru solarii s-a asigurat incalzirea si mentinerea microclimatului necesar atat in 
perioada de iarna cat si udarea, aerisirea, tratamentele fitosanitare la avertizare, fertilizarile, 
pregatirea substratului, plivirea buruienilor si alte lucrari in toata perioada de vegetatie. 
 S-a asigurat dotarea sectorului cu uneltele si obiecte de inventar necesare bunei 
desfasurari a activitatii zilnice, deasemenea dotarea solarului cu materiale necesare lucrarilor. 
 Pentru toata activitatea Compartimentului Amenajarea si intretinerea zonelor verzi, pe 
anul 2011 s-au cheltuit 103021 lei pentru materiale, piese si alte cheltuieli iar pentru activitatea 
desfasurata de angajatii sectorului (salarii ) s-au cheltuit 116333 lei. 
 
 
 
3. Compartimentul pieţe, târguri şi oboare 
 
I CHELTUIELI: 
1 Cheltuieli de personal: 30.787 lei 
2 Cheltuieli materiale : 43.293,17 lei 
3 Cheltuieli de capital : -________ 
------------------------------------------------------------------- 
                               TOTAL: 74.080,17 lei 
 
II VENITURI: 
1 Venituri taxe forfetare: 41.540 lei 
2 Venituri din chirii piaţă: 11.461,11 lei: AF Oacă: 3453,23 lei 
                                                                 Adriano Internaţional: 3.681,62 lei 
                                                                 Patry SRL: 4.326,26 lei 
---------------------------------------------------------------------- 
                                     TOTAL: 53.001, 11 lei 
 
 

                                       
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Se evidenţiază cu precădere activitatea specifică intervenţiilor în situaţii de urgenţă, cum 
sunt: incendii, inundaţii, accidente, avarierea gravă a sistemelor de gospodarie comunală, 
degajări persoane din adâncimi şi înălţimi, activităţi specifice de salvare montană. 

În anul 2011 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a intervenit, dupa cum 
urmeaza: 

 
Formatia de Pompieri  
 
- Interventii incendii  - 22 
- Incendii in vecinatati  - 3 
- Incendii vegetatie  - 11 
- Incendii de padure  - 1 
- Inundatii  - 3  
- Salvari persoane  - 3 
- Autovehicule (accidente) incendiate  - 2 
- Supraveghere si prevenirea unor explozii  --- 
- Aplicatii  - 3 
- Calamitati naturale  - 2  
- Asistenta competii sportive  - 12 
 
   Total :  62  de interventii 
 
 In cursul anului 2011, pe linie S.V.S.U. au fost intocmite documente specifice acestei 
activitati. 
 S-au efectuat controale la gospodariile populatiei, in tot cursul anului, urmarindu-se 
respectarea normelor PSI. 
 S-au efectuat controale in domeniul PSI la unitatile de invatamant si la unitatile de cult. 
 S-au efectuat exercitii de evacuare la unitati de invatamant (gradinite, scoli generale si 
licee). 

De asemenea s-a acordat asistenta pompierilor “vecinii” la unele interventii mai dificile. 
S-a acordat asistenta echipei de fotbal a orasului Cisnadie. pe durata meciurilor disputate 

pe teren propriu.   
Totodata, echipa de pompieri a participat la concursurile profesionale ale pompierilor 

civili, desfasurate in jud Sibiu unde au ocupat locul – I - din 13 echipe inscriese in concurs. 
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S-a participat la instruirile periodice pe linie S.V.S.U. organizate de catre I.S.U. Sibiu.  
 

 
 Formatia de salvatori montani  

 A intervenit la multiple cazuri de salvare montana, in colaborare cu Asociatia Nationala a 
Salvatorilor Montani din Romania - filiala Sibiu, conform contractului de parteneriat, astfel : 
- 6 interventii de salvare in zona montana 
- 9 salvari de pe partii de schi cu ocazia antrenamentelor 
- 4 cazuri de asistenta medicala la concursuri de ciclism montan, 
- 2 cazuri de asistenta medicala la concursuri de motociclism 
- 2 cazuri de cautare persoane ratacite 
- 1 interventie de asistenta la incendii de padure  
- 12 cazuri de asistenta de specialitate la distanta 

 
De asemenea, 
Au fost efectuate lucrari de amenajare si reparatii la refugiului salvamont Rosengarten. 
Au fost efectuate lucrari de reamenajare si aplicare de semne de marcaj la un numar de 3 

trasee turistice montane, insumand cca 25 de km. de poteca. 
Au fost montati un numar de 4 stalpi cu sageti indicatoare in zona montana inalta. 

      S-au efectuat lucrari de intretinere a traseului cicloturistic montan ,,Magura Cisnadiei” prin 
inlocuirea marcajelor lipsa si degajarea traseului de materialul lemnos nedorit. 
 

În cursul anului 2011, formatia de salvatori montani a acordat asistenta de specialitate la 
urmatoarele activitati sportive : 
- Red Bull Romaniacs ( motociclism) 
- Geiger Maraton (ciclism montan) 
- Floarea de colt ( drumetie montana) 

 
   Totodata, 4 membri voluntari au participat la cursurile de vara si de iarna ale Scolii 
Nationale Salvamont Padina in vederea obtinerii atestatului de salvator montan, iar un membru al 
formatiei a participat in calitate de instructor- formator la in cadrul Scolii Nationale Salvamont 
Padina. 
 Au fost recrutati 2 noi membrii voluntari care au fost inclusi in programul de pregatire 
specifica. 
 
 
Compartimentul de Protectie Civila 
 
 În cursul anului 2011, pe linie de protectie civila, au fost intocmite documente specifice 
acestei activitati, au fost efectuate controale de specialitate la institutiile aflate in subordinea 
Consilului Local. 
 S-au facut observatii si verificari in teren asupra zonelor cu risc de inundatii, alunecari de 
teren, asupra cladirilor cu risc de prabusire in caz de cutremur. 
 S-au verificat instalatiile de avertizare sonora a populatiei in cazul situatiilor de urgenta. 
 S-au efectuat exercitii de evacuare in comun, cu compartimentul de pompieri, la unitati 
de invatamant (gradinite, scoli generale si licee). 
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 S-au efectuat, in comun cu I.S.U. Sibiu, instruiri  la nivelul institutiilor de invatamant, cu 
privire la comportamentul in cazul unor situatii de urgenta (cutremure, incendii, etc) 
 S-a participat la instruirile periodice pe linie de protectie civila, organizate de catre I.S.U. 
Sibiu.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
SERVICIUL PUBLIC  POLIŢIA LOCALĂ CISNĂDIE 

 

Serviciul Poliţia Locală Cisnădie îşi exercită atribuţiile în interesul comunităţii locale, 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 
publice, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor  de pe raza administrativă a oraşului,  
exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, 
proporţionalităţii şi gradualităţii. 

Serviciul Poliţia Locală Cisnădie a fost înfiinţat la data de 01.01.2011, în conformitate cu 
prevederile art.3 (1) din Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale,  prin Hotărârea Consiliului 
Local al Oraşului Cisnădie nr.2/27.01.2011 .  

La sfârşitul anului  2011, Serviciul Poliţia Locală a avut următoarea organizare : 
 

I  - Funcţii publice de conducere  
Nr 
crt 

Functia publica de 
conducere 

Gradul Total 
posturi 

Vacante 

1 Sef Serviciu Poliţie Locală II 1 - 
TOTAL 1 - 
 
 II. Functii publice de executie 
Nr 
crt 

Functia Clasa  Gradul  Clasa de 
salarizare 

Total posturi Vacante 

1. Inspector I superior -- 1 1 
2. Inspector I debutant -- 1 1 
3. Politist local III superior 30 2 -- 
4. Politist local III superior 26 1 -- 
5. Politist local III principal 26 1 2 
6. Politist local III principal 25 1 -- 
7. Politist local  principal 22 1 -- 
8. Politist local III asistent -- 2 2 

TOTAL  12 6 
 
III . Functii in regim contractual bugetar 
Nr 
crt 

Functia    Clasa de salarizare Total posturi Vacante 

1 guard 21 1 - 
2 guard 19 1 - 
3 guard 17 1 - 
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TOTAL  3  
 
TOTAL GENERAL 16 6 
 

 
Pe parcursul anului 2011 activitatea Poliţiei Locale s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor 

stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Cisnădie  elaborat de comisia de 
ordine publică şi aprobat de către Consiliul Local al oraşului Cisnădie,planurile de colaborare 
întocmite cu celelalte forţe de menţinere a ordinii şi liniştii publice, având ca obiectiv 
fundamental creşterea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale 
şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale. 
 Având în vedere multitudinea sarcinilor de îndeplinit de către Poliţia Locală Cisnădie, 
putem menţiona că deficitul de personal pe parcursul acestui an a fost de 37,5 % poliţişti locali, 
ceea ce conduce la o medie reala de 0,62 de poliţişti locali la 1000 locuitori. Deficitul s-a 
manifestat în special în cadrul dispozitivului de ordine şi siguranţă publică. În conformitate cu 
prevederile OUG nr.63/2010 în care se prevede:”În cazul în care unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliţie locală, se ia în calcul un post 
pentru fiecare 1.000 de locuitori”. În anul 2011 , numărul populaţiei luat în calcul ,era de 16.000 
locuitori, în acest sens ar fi trebuit să avem încadraţi un număr de 16 de agenţi, dar datorită 
restricţiilor privind angajarea de personal a trebuit să lucrăm cu deficitul menţionat mai sus.  

Precizăm că pe parcursul acestui an au părăsit instituţia noastră prin demisie un număr de 
1 poliţişti locali care şi-au găsit slujbe mai bine retribuite în alte sectoare de activitate 

 Cei 9 poliţişti locali încadraţi în cadrul Serviului Poliţiei Locale au fost distribuiţi astfel: 
- 3 poliţişti locali- OS 
- 6 poliţişti locali ordine şi siguranţă publică. 
Plecând de la definiţia ordinii publice, ca parte componentă a securităţii naţionale care  

reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente 
acceptabil de respectare a normelor legale şi de comportament civic, care permite exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de 
drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de 
normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu 
normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de 
societate,considerăm că numărul de poliţişti locali existenţi în acest moment, este insuficient 
pentru îndeplinirea criteriilor menţionate mai sus. 

Un alt atribut al poliţiei locale este cel al siguranţei publice care  exprimă sentimentul de 
linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere 
a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, 
precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă – poliţie, în scopul soluţionării 
problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor. În 
acest sens , considerăm că prezenţa activă a poliţistului local pe domeniul public îi conferă 
cetăţeanului un grad de siguranţă iar printr-un număr redus de poliţişti locali, implicit acest 
concept nu se realizează ceea ce poate duce la o degradare a stării de ordine şi siguranţă publică.  

În oraşul Cisnădie nu putem discuta despre o creştere a gradului de infracţionalitate sau 
mărirea numărului de persoane ce săvârşesc contravenţii, totuşi, cetăţeanul se simte mai în 
siguranţă prin prezenţa poliţistului local  pe străzile de pe raza de competenţă şi bineînţeles 
printr-o mai promptă prezenţă a poliţistului la sesizările cetăţenilor. 
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Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în poliţie , se realizează prin reducerea 
deficitului de personal din dispozitivul de ordine publică şi creşterea performanţei dispozitivului 
de ordine şi siguranţă publică în sistem integrat.  

Cu toate că dispunem de un număr insuficient de poliţişti pentru ordine şi linişte publică, 
am încercat  să   menţinem un procent de peste 75% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de 
urgenţă ale cetăţenilor;  

Insistăm pe creşterea fermităţii în aplicarea legii pe asigurarea climatului de normalitate 
civică, de ordine şi siguranţă publică şi am căutat să identificăm  cele mai eficiente forme şi 
modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

În cadrul eforturilor depuse la nivel local pentru a-i asigura oraşului Cisnădie,  statutul de 
oraş cu aspect de civilizaţie europeană se numără crearea unui climat de siguranţă, apărat de 
elemente antisociale, ferit de agresiunea şi consecinţele nocive ale comerţului neautorizat, 
eliberat de teama confruntării cu unele comportamente abuzive, imorale şi obscene. 

Aspectele menţionate anterior  s-au realizat printr-un program  de ordine publică şi 
siguranţă care să îmbine armonios poliţiştii locali,lucrători de poliţie şi jandarmi, fiecare 
categorie de forţe având delimitate în mod clar competenţele şi răspunderile prin planurile de 
colaborare întocmite la nivel local. 

Am avut în vedere ca siguranţa cetăţeanului , să însumeze cele trei deziderate, şi anume: 
siguranţa în şcoli, siguranţa publică şi siguranţa alimentară. Cu efectivele reduse de poliţişti 
locali am asigurat un nivel corespunzător de siguranţă pentru cetăţenii oraşului, de combatere a 
fenomenelor de violenţă stradală sau comportament civic inadecvat. 

În prezent , pe linie de disciplina în construcţii şi afişajul stradal , protecţia mediului , 
activităţii comerciale şi evidenţa persoanelor nu avem personal calificat şi încadrat să desfăşoare 
activităţi în mod special . Această activitate se desfăşoară în continuare de personalul încadrat la 
compartimentele din cadrul aparatului  de specialitate al primarului care au stabilit în fişa 
postului atribuţii de acest gen.  

În cadrul Serviciului Poliţiei Locale s-au întocmit proceduri de lucru pentru toate 
situaţiile şi ipostazele care pot fi întâlnite în spaţiul public şi în care avem competenţe pentru  a 
interveni . S-au realizat activităţi teoretice şi practice privind procedurile de intervenţie în diferite 
situaţii  

Am răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor făcute de 
către cetăţeni. 

Pentru asigurarea unei stări corespunzătoare de ordine si siguranţă publică am acţionat  cu 
preponderenţă pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter preventiv precum şi pentru 
asigurarea unei prezenţe vizibile a poliţiei locale în ,,punctele fierbinţi”. Aceasta presupunând 
promovarea unei politici de comunicare active, fapt pentru care am acţionat în sensul:    

� concentrării eforturilor  în funcţie de nevoile cetăţeanului şi ale comunităţii;   
� siguranţei şi securităţii pe străzile oraşului pentru favorizarea climatului de 

încredere şi colaborare;  
� consolidarea relaţiei de parteneriat şi colaborare, pe termen lung, între poliţia 

locală şi cetăţean şi o mai bună comunicare cu cetăţeanul prin mijloacele mass - media în 
vederea difuzării mesajelor cu conţinut preventiv ;    

� asigurării de servicii bazate pe profesionalism , cinste, integritate, onestitate şi 
respect faţă de demnitatea umană ; 

� colaborării cu toate instituţiile care au atribuţii pe linia securităţii publice. 
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 În scopul cunoaşterii în detaliu a situaţiei infracţionale şi contravenţionale de pe raza 
oraşului  , schimbului  de date şi informaţii de interes operativ,în fiecare zi de marţi a săptămânii 
, are loc întâlnirea reprezentanţilor instituţiilor implicate în menţinerea şi asigurarea ordinii 
publice , şi se procedează la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune , stabilirea de sarcini 
specifice , menite să  
conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică 
corespunzător .  

Reprezantanţi ai Serviciului Poliţie Locală au participat la şedinţele  Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, autoritate constituită la nivelul  Consiliului Judeţean Sibiu unde se 
dezbat probleme referitoare la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului.  
 În permanenţă avem în vedere instituţiile de învăţământ, pentru descoperirea şi luarea 
măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de 
învăţământ sau adiacente , cât şi a zonelor de agrement aducând prin comportamentul lor 
atingere climatului de normalitate.  
 Am consolidat şi dezvoltat relaţiile parteneriale cu comunitatea locală pentru obţinerea 
sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire şi contracarare a fenomenului contravenţional 
şi infracţional. 
 În vederea reflectării activităţii desfăşurate de Poliţia Locală , în concordanţă cu 
principiul transparenţei , acţiunile instituţiei au fost prezentate în mass-media locală . 

Pe parcursul acestui an s-au  executat următoarele activităţi principale: 
• asigurarea unui climat de ordine  şi linişte publică în zonele şi locurile stabilite 

prin procedurile specifice ale poliţiei locale ; 
• prevenirea şi  combaterea faptelor de încălcare a normelor legale privitoare la 

curăţenia localităţii şi comerţul stradal; 
• însoţirea in repetate rânduri a reprezentanţilor primăriei în diferite misiuni;  
• îndepărtarea cerşetorilor din preajma bisericilor şi de pe străzile oraşului , iar  în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 155 /2010 , s-a informat de fiecare dată Serviciul Asistenţă 
Socială Cisnădie pentru continuarea rezolvării situaţiei potrivit competenţelor pe care le au ; 

• supravegherea activităţilor din piaţa agroalimentară ; 
• intervenţia  la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea unor stări conflictuale 

izbucnite în diverse zone ale oraşului ; 
• însoţirea persoanelor bolnave psihic cu ambulanţa spitalului ; 
• intervenţia alături de subunitatea de pompieri la stingerea unor incendii de pe raza 

oraşului  
• Am sprijinit activitatea Serviciul Asistenţă Socială în distribuirea de alimente 

persoanelor cu venituri mici la Liceul  Industrial MIU;  
• 24.01.2011-s-a asigurat buna desfăşurare a activităţilor organizate cu ocazia 

Unirii Principatelor Române 
• 09.05.2011- s-a asigurat buna desfăşurare a activităţilor organizate de Ziua 

Europei de către Consiliul Local şi Paimăria oraşului Cisnădie 
• 28.05.2011 s-a asigurat buna desfăşurare a întrecerilor sportive şi culinare 

organizate cu ocazia Zilei Vecinătăţii; 
• 14.05.2011 – Ziua Eroilor -  s-a asigurat ordinea şi liniştea publică pe timpul 

manifestărilor de comemorare la Monumentul Eroilor Neamului; 
• 07.07-08.07.2011 s-a asigurat ordinea şi liniştea publică pe timpul desfăşurării 

concursului de ciclism internaţional; 
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• asigurarea desfăşurării în condiţii de linişte publică a Festivalului “Cisnădie-
Cetate Medievală’ organizat în perioada 08.07-10.07.2011; 

• în perioada 11.07.-31.07.2011 am asigurat buna desfăşurare a Stagiului de  
practică organizat de universitatea Lucian Blaga din Sibiu pentru studenţii facultăţii de Poliţie 
Locală în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Cisnădie- 1 student anul II; 

• 15.10.2011 s-a asigurat desfăşurarea în condiţii optime acţiune de orientare 
turistică FLOARE DE COLŢ 

• S-a asigurat buna desfăşurare a manifestărilor cultural artistice în cadrul unităţilor 
de învăţământ. 

• 19.10. – 05.11.2011 , s-a asigurat la nivel local, ordinea şi buna desfăşurare a 
activităţii privind organizarea şi desfăşurarea   Recensamantui populaţiei şi al locuinţelor. 

• 01.12.2011 – Ziua Naţională a României -  s-a asigurat ordinea şi liniştea publică 
pe timpul desfăşurării acţiunilor cultural-artistice şi sportive organizate de Consiliul Local şi 
Primăria oraşului Cisnădie. 
 
În această perioadă au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate aproximativ 378 
sesizări verbale, telefonice şi  scrise; 

• au fost legitimate aproximativ 3500 persoane; 
• au fost avertizate verbal un număr de 1780 persoane; 
• s-au aplanat un număr de  130 stări conflictuale ; 
• s-au executat supravegheri/ monitorizări zilnice pe raza oraşului şi a localităţii 

Cisnădioara; 
• s-au desfăşurat activităţi zilnice în comun cu Poliţia oraşului Cisnădie; 
• s-a asigurat ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive 

( a meciurilor de fotbal ) organizate pe stadionul oraşului Cisnădie. 
• 01.07 – 31.12.2011 am însoţit reprezentanţi ai Direcţiei Economice, pentru 

transport de valori la Trezoreria/Direcţia Finanţelor Publice a  municipiului Sibiu 
• în conformitate cu prevederile legale am acţionat zilnic cu 2 poliţişti locali în 

patrule mixte cu poliţia rutieră pentru prevenirea şi sancţionarea contravenţională a persoanelor 
care încalcă prevederile legislaţiei în acest domeniu. 

Am demarat demersurile legale cu Serviciul Telecomunicaţii Speciale Sibiu pentru 
încheierea protocolui  între Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Serviciul Poliţia Locală privind 
accesul la baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor având accesul la următoarele 
baze de date: 

• evidenţa informatică a persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute -
“Urmăriţi”; 

• evidenţa informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a 
celor săvârşite în alte state sesizate oficial Poliţiei Române- Furt auto 

• Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate 

• Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 
In anul 2011, poliţiştii locali au aplicat un număr de 299  sancţiuni contravenţionale , din 

care  224 procese verbale de contravenţie prin care s-au  aplicat  amenzi în valoare totală de  
48.000 lei , iar prin 75  procese verbale s-au aplicat  sancţiuni  cu avertisment scris. 
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   Procesele verbale de constatare a contravenţiilor , întocmite şi  defalcate pe acte 
normative se prezintă astfel: 

• H.C.L.209/208  =  250 P.V. 
             - art.5  - 50 p. v. = 5.000 lei  
                         * 16 p.v.  avertismente scrise 
             -art.8  - 12 p.v. = 1.200 lei 
                         * 5 p. v. avertismente scrise 

            - art.2 – 32 p.v. = 12.800 lei 
                         * 2 p. v. avertismente scrise 

            - art.13 – 45 p. v. = 4.500 lei 
                         * 25 p. v. avertismente scrise 
            - art.9 – 26 p. v. = 2.600 lei 
                         *13 p. v. avertismente scrise 
            - art.6 - 8 p. v. = 1.600 
                         * 6 p. v. avertismente scrise 
           - art.18 – 6 p. v. = 1.200 lei 
                         * 1 p.v.  avertismente scrise 
           - art. 19 – 3 p.v. = 1.200 lei 
• H.C.L.198/2007 =  14 P.V. 

           -11 p. v. = 2.200 lei  
               * 3 p.v.=avertismente 
• L.61/1991 = 32  P.V. 
                       - 30 p. v. = 9.700 lei  
                         * 2 p. v. = avertismente scrise 
•  L.12/1990 = 3 P.V. 
                        -1  p. v. = 6.000 lei  
                       * 2  p. v.  = avertisment scris 
  Principalele fapte contravenţionale pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale au 

fost:  
• staţionarea autoturismelor în parcările administrate de primărie fără tichete de 

parcare: 
• accesul, staţionarea sau parcarea autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi; 
• pătrunderea cu autovehiculele în Piaţa agroalimentară a oraşului Cisnădie; 
• pătrunderea în incinta instituţiilor fără aprobare cu scopul de a procura fier vechi; 
• vânzarea ambulanta a unor mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primărie; 
• nepăstrarea curăţeniei  la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor   

(gunoaielor) menajere; 
• aruncarea pe străzi a resturilor alimentare; 
• depozitarea de gunoi în alte locuri decât cele special destinate acestui scop ; 
• depozitarea pământului, molozului, betoanelor în alte locuri decât cele legal 

stabilite 
• spălarea autovehiculelor pe domeniul public; 
• pătrunderea cu autovehiculele pe partea carosabilă cu noroi pe roţi; 
• refuzul de legitimare; 
• tulburarea liniştii publice prin crearea disconfortului fonic; 
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• depozitarea pe străzi, trotuare de diverse materiale de construcţii;  
• circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în intravilanul oraşului Cisnădie şi 

neechiparea acestora cu şorţuri;  
• creşterea  porcinelor, caprinelor   în intravilanul oraşului. 
• săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 

jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violentă sau provocarea de scandal; 
• consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public; 
• deţinerea de câini în apartamente fără acordul vecinilor/asociaţiei de proprietari; 
• apelarea în mod repetat la  mila publicului. 
Pentru buna desfăşurare a activităţii s-a achizitionat pentru personalul serviciului 

uniformă şi echipament de protecţie adecvat pentru misiunile specifice care le îndeplinesc 
.Poliţişti locali au beneficiat de asigurare de viaţă, sănătate şi de bunuri, pentru daune în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform H 1332/2010-Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale. 

 Pe parcursul anului 2011 nu ne-am înregistrat cu abateri disciplinare. Astfel putem 
menţiona că situaţia disciplinară la nivelul serviciului este bună. 

 

                                            

 

  


