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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CISNĂDIE 

 
Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în anul 2009 : 
 
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 – membru – F.D.G.R. 
Cosoroabă Magnus Stefan – membru – F.D.G.R. 
Dumitru Adrian – membru – P.S.D. 
Hozat Zaharie – membru – P.D.L. 
Kloos Gerhard Petru – membru – F.D.G.R. 
Ungureanu Ion – preşedinte – P.S.D. 
Vecerzan Marius Ioan – secretar – P.D.L. 
 
În anul 2009, Consiliul Local Cisnădie a fost convocat în 12 şedinţe ordinare, 7 şedinţe 
extraordinare şi au fost adoptate 207 de hotărâri, din care 180 iniţiate de primar, 1 de 
viceprimar, 26 de consilierii locali. 
Hotărâri aplicate: 191 
Hotărâri aplicate parţial: 2 
Hotărâri în curs de aplicare: 7 
Hotărâri neaplicate: 5 
Hotărâri revocate: 1 
Hotărâri abrogate: 1 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2009  

 3

TOTAL: 207 
Hotărâri completate: 1 
Hotărâri modificate: 6 
 
 
 
 

SERVICIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI 
RESURSE UMANE 

 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
Dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie 

În anul 2009 au fost emise 1241 dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie, din 
care: 

Dispoziţii aplicate: 1232 
Dispoziţii în curs de aplicare: 3 
Dispoziţii revocate: 6 
TOTAL: 1241 
Dispoziţii modificate : 3 
Dispoziţii completate: 1 
În anul 2008 au fost primite la Compartimentul  administraţie publică locală 39 

petiţii , la care s-a răspuns în termenul prevăzut de lege. 
 

Arhivă 
 
 În cursul anului 2009 , 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. 740/25.10.2006, privind modificarea 
componentei comisiei de selecţionare a arhivei Consiliului Local Cisnădie. 
 În cursul anului 2009 s-a continuat operaţiunea de arhivare a documentelor 
existente în 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 Primăria oraşului Cisnădie. Primăria oraşului Cisnădie, prin Serviciul 
de administraţie publică locală şi resurse umane a eliberat în anul 2009, în mod gratuit, 
490 de adeverinţe referitoare la vechimea în muncă, salariul realizat şi sporurile obţinute 
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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 
2009, în mod gratuit, 96 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. 
 
 
 

CENTRUL  DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI 
 

R A P O R T  
privind transparenţa decizională  

conform prevederilor Legii nr. 52/2003  
pentru anul 2009 

 
 
 În anul 2009 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 pentru anul 2009 au fost următoarele :  
  -Hotărârea nr. 50 din 05 martie 2009 privind adoptarea bugetului Consiliului 
Local  al oraşului Cisnădie; 
   -Hotărârea nr. 162 din 29 octombrie 2009 privind impozitele şi taxele locale ce 
se vor aplica în oraşul Cisnădie în anul 2010. 
       Pentru toate proiectele de hotărâri menţionate a fost publicat anunţul referitor la 
iniţierea acestora, s-a făcut public conţinutul proiectelui şi a raportului de specialitate 
întocmit de compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Local. 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 asupra eventualelor proiecte de hotărâre care intră sub 
incidenţa legii.    
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R A P O R T  

privind accesul la informaţiile de interes public 
conform prevederilor Legii nr. 544/2001 pentru  

anul 2009 
 
 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001,  Consiliul Local Cisnădie a 
stabilit unele măsuri pentru asigurarea liberului acces la infomaţiile de interes public.  
 Situaţia statistică pentru anul 2009 se prezintă astfel:  

- s-au înregistrat un număr de 13.341 petiţii, sub formă scrisă şi cca. 250 de 
solicitări zilnice, informaţii furnizate sub formă verbală, care privesc 
activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului 
Cisnădie, cu precădere referitoare la urmatoarele 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; 
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;   
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� 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 până în prezent.  
 

REGISTRATURA 
 

 Anul 2009 
Acte date pentru expediere prin poştă şi 
curier 

7953 

Total cereri înregistrate 13341 
din care reclamaţii  177 
Înscrieri pentru audienţe  137 
 

Compartimentul resurse umane 
 

În cursul anului 2009 s-au stabilit salariile pentru funcţionarii publici în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.9/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a  drepturilor salariate şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul 
unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariate 
care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.232/2007, şi pentru acrdarea unor creşteri salariale pentru funcţionari publici în anul 
2008, iar pentru personalul contractual salariile au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 
personalului bugetar salarizat potrivit  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
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reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual 
salarizat prin legi speciale. 
 Structura de personal pe perioada anului 2009 a fost următoarea: 
 
APARATUL PROPRIU: 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2009 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

01.01.2009 60+1 46+1 14   - funcţionar public de 
 execuţie – raporturile de 
serviciu suspendate 

31.12.2009 61+1 45+1 16    - - un post consilier juridic la 
aparatul permanent de lucru la 
consiliul local  

 
 
 
 
SERVICII PUBLICE: 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2009 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

01.01.2009 139, din 
care 31 
asistenţi 
personali 

120, din 
care 31 
asistenţi 
personali 

19 8,din 
care 6 
asistenţi 
personali 

 

31.12.2009 144, din 
care 31 
asistenţi 
personali 

115,din 
care 34 
asistenţi 
personali 

29    -  

 
 
Pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Cisnădie, prin Hotărârea 

Consiliului Local Cisnădie nr.115 din 25 iunie 2009, s-a aprobat un post de consilier 
juridic cu contract individual de muncă, care la data de 08.12.2009 a devenit vacant .  

S-a colaborat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea obţinerii 
avizelor în ceea ce priveşte funcţiile publice. Cu avizul nr.1896913/17.06.2009  se acordă 
aviz favorabil pentru funcţiile publice din cadrul serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local  al oraşului Cisnădie şi cu avizul nr.1896914/17.06.2009 pentru 
funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie. 

S-a coordonat procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 
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S-au realizat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu şi pentru 
serviciile publice, fiind aprobate prin Hotărârile Consiliului local Cisnădie nr.113 şi 
nr.114 din 25 iunie 2009. 

În baza Ordinului 820/30.06.2009 a Ministerului Sănătăţii începând cu data de 01 
iulie 2009 au fost preluate cabinetele medicale din incinta şcolilor din oraşul Cisnădie cu 
personalul de specialitate, 1 medic  specialist stomatolog, 1 medic specialist pediatru şi 3 
cadre medicale aststent medical.     

S-a urmărit creşterea gradului de profesionalism al funcţionarilor publici prin 
includerea acestora în programe de instruire, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 
 
 

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTURĂ, CULTE ŞI PROTOCAL 

 
 
Relaţiile  Internaţionale 
 
       Germania 
 In anul 2009, Primarul orasului Wernigerode, Germania, domnul Peter Gaffert, s-
a aflat pentru cateva zile, in luna septembrie,  intr-o vizita de curtoazie la Cisnadie.  Din 
delegatie a mai facut parte si domnul Rüdiger Dorff, seful compartmentului juridic din 
Primaria Wernigerode.  
 
Gola Pristan  
 

In perioada 02.07.2009 – 08.07.2009 o delegatie din Cisnadie s-a deplasat in 
Ucraina la festivalul de Folclor ,,KUPALSKI ZORI” din orasul partener Gola Pristan, 
raionul Cherson.  

Delegatia a fost condusa de dl. Viceprimar Gheorghe Huja, iar din delegatie au 
mai facut parte consilieri locali, angajati ai primariei precum si formatia de dansuri 
populare romanesti si germane a Primariei orasului Cisnadie.  

La intalnirile comune ambele parti au stabilit proiecte care intereseaza ambele 
orase si s-au pus bazele unor activitati sportive si interscolare avand in vedere ca 
schimburile  culturale se deruleaza inca de la inceputul parteneriatului foarte bine.  

Domnul primar Anatoli Petrovici Negra a aratat partii romane complexul sportiv 
pe care l-a construit in numai 2 luni, ca urmare a vizitei domniei sale in Cisnadie luand 
exemplul salii de sport  de vis-a-vis de Parcul Magura.  

Astfel activitatile sportive ale ambelor orase vor lua amploare urmand a se stabili 
si proiecte comune legate de sport.  
 
Franţa 
 
 In anul 2009  s-a desfasurat la Cisnadie Proiectul "Europa, continentul meu curat" 
proiect ce se inscrie in contextul programului de colectare selectiva a deseurilor ce se 
implementeaza in Cisnadie, judetul Sibiu din anul 2008. Scopul acţiunii schimbului de 
tineri din anul 2009, organizat de Asociatia de prietenie Cisnadie- Chateau-Thierry, il 
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reprezinta implicarea tinerilor în dezvoltarea durabilă a societăţii prin sensibilizarea şi 
informarea comunităţilor din care fac parte în legătură cu „colectarea selectivă a 
deşeurilor”  
 Proiectul si-a propus, ca obiectiv specific, dezvoltarea de competenţe de 
sensibilizare, informare şi diseminare pentru 20 de tineri din 2 ţări în decurs de două 
săptămâni pentru promovarea în perioada proiectului, şi ulterioară acesteia în 
comunităţile din care fac parte, a necesităţii de economisire a resurselor prin reutilizarea 
lor în perspectiva dezvoltării durabile  
 

 Delegaţie chineză la Cisnădie 

                   

 

 Cisnădia a fost in 2009  gazda unei delegaţii sportive din Shanghai, China. Sub 
deviza “SPORTUL PENTRU TOŢI”, reprezentanţi de specialitate din China au avut în 
programul lor şi vizitarea oraşului de la poalele Măgurii, şi o întâlnire cu conducerea 
Primăriei. Din delegaţie au făcut parte Li Weiting, conducător al delegaţiei - vicedirector 
general (Shanghai Sports Administration), Lu Jiesheng, vicedirector - Sport for All 
Division (An Hui Provincial Sports Administration), Gao Jianmin, director - Sport for All 
Division ( Shan Dong Provincial Sports Administration), He Hongyu, director-Sport for 
All Department (General Administration of Sport of China), Sun Zheng - Staff Member/ 
Regional Manager, External Affairs Department (General Administration of Sport of 
China), translator. Scopul este acela de a încheia acorduri bilaterale şi de a colabora în tot 
ceea ce înseamnă activităţi sportive.  
 
Învăţămant 
 
 În cele 10 unităţi de învăţământ din oraşul Cisnădie sunt înscrişi 2932 elevi, în 
anul şcolar 2009-2010 
 Datorita faptului ca Gradinita nr. 7 a fost revendicata de vechii proprietari, iar 
aceasta a fost retrocedata conform Dispozitiei nr. 286 din 5 aprilie 2006 a Primarului 
orasului Cisnadie, atat personalul cat si copii s-au mutat in noua cladire amenajata pe str. 
Piaţa Nouă.  
 Totodata gradinita nr. 1 de asemenea a fost revendicata de vechii proprietari, 
astfel ca atat cadrele didactice cat si copii au fost mutati in cadrul fostei scoli cu clasele I 
–VIII Nr. 1 Cisnadie, situata pe strada Selimbarului nr. 1.  
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Biblioteca orăşenească, Muzee, Casa de cultură 

 
Oraşul Cisnădie nu are în funcţiune, în prezent, o bibliotecă publică locală iar 

fondul de carte şi mobilierul s-au aflat până nu demult depozitate în incinta Grupului 
Şcoalar de Industrie Uşoară Cisnădie.  
 Nu a fost cazul alocării unor sume de bani pentru achiziţia de carte din cauza 
lipsei unui spaţiu în care să funcţioneze biblioteca.  
 Dorinta noastra este aceea de a creea la Casa de Cultura a orasului Cisnadie un 
lacas de cultura in adevaratul sens al cuvantului, se doreste astfel mutarea Bibliotecii 
orasenesti, la Casa de Cultura, pentru a depozita fondul de carte existent acolo unde îi 
este locul.  

În anii anteriori achiziţia de carte a fost modestă.  
Notarea Casei de Cultură  în evidenţele de carte funciară a fost făcută ca urmare a 

validării patrimoniului oraşului prin Hotărârea Guvernului României nr. 978/2002, 
publicată în M.Of. al României nr. 689 bis din 19.09.2002.  

Întrucât, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 292/2003, privind organizarea şi 
funcţionarea aşezămintelor culturale, acestea, ,,funcţionează în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale”, Consiliul local Cisnădie, intenţionează să-şi exercite acest 
drept prevăzut de lege, până în momentul terminării litigiilor care se află în prezent pe 
rol.  
          Dorinţa unanimă a locuitorilor din Cisnădie este aceea de a exista în localitate un 
lăcaş de cultură care să satisfacă cerinţele tuturor. 
            

 Expoziţia Muzeală ,,Istoricul Industriei textile’’ este deschisă pentru vizitare 
în oraşul Cisnădie. În cursul anului 2009, expoziţia muzeală ,,Istoricul Industriei 
textile’’a fost vizitată de un număr de 1000 de persoane, din care 700 au făcut parte din 
grupuri organizate. 

 

               
 

Muzeul de Etnografie Săsească  şi Cetatea de la Cisnădioarară    sunt deschise 
pentru vizitare în localitatea Cisnădioara. Conform Hotararii nr. 67 /2008 s-a aprobat 
darea in administrare a Expozitiei Muzeale de Etnografie Sateasca Cisnadioara, Bisericii 
Evanghelice C.A. Cisnadie pe o perioada de 3 ani pentru desfasurarea de activitati 
culturale.  

Tot in anul 2009 au avut loc la Cisnadioara si Cisnadie in diverse locatii  



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2009  

 11

piese de teatru în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu ş.a. Cele două 
obiective au fost vizitate în cursul anului 2009 de un număr de 23500 persoane atât din 
ţară cât şi din străinătate, dintre care doar 15500  au făcut parte din grupuri organizate.   
       La cele trei asezaminte – Casa de Cultura si cele doua Muzee au fost montate 
sisteme de alarma, in cursul anului 2007.  
 

 
ACTIVITĂŢI CULTURAL - SPORTIVE ORGANIZATE ÎN ANUL 2009 

 
ZIUA EROILOR 2009 
 

La monumentul ridicat în memoria eroilor neamului, în centrul oraşului, începând 
cu ora 13.00 a avut loc o manifestare solemnă. La manifestare au participat oficialităţi 
locale, armata, poliţia, reprezentanţi ai cultelor religioase, membrii ai asociaţiei 
veteranilor din Cisnădie, etc.     
 
 

          
 
 
 

 
FESTIVALUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICA SI DANS PENTRU COPII  
,,TINERE SPERANTE” EDITIA A IV –A CISNADIE 2010 
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Consiliul local si Primaria orasului Cisnadie in colaborare cu Federatia Romana 

,,Sportul pentru Toti” au organizat in perioada  29 – 31 Mai 2009 cea de a IV a editie a 
Festivalului International de Gimnastica si Dans pentru Copii ,,Tinere Sperante”, 
eveniment de masa, care reuneste pe aceeaşi scenă concurenţi din România şi din alte ţări 
din Europa .  

Evenimentul s-a desfasurat la Casa de Cultura a orasului si a starns un numar 
foarte mare de participanti.  

 
 

 
DECEMBRIE 2009 
 
 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 
cadouri. 

          
 

FOTBAL CLUB CISNADIE 
 

 
 
 Prin  Hotararii Consiliului Local Cisnadie nr. 137 din 26 iulie 2007 s-a aprobat 
asocierea la F.C Cisnadie detinand un aport de 98 % la asociere. Echipa F.C Cisnadie este 
afiliata la Federaţia Română de Fotbal, în Liga a III-a,  seria a IV-a.  

După parcurgerea turului de campionat echipa se află pe locul 3. 
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COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 
 

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. 
 
 
 

 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 

          
Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului  Buget-Contabilitate în 

anul 2009 :     
 

- Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor din situaţiile financiare la 
31.12.2008 şi la trimestrele I, II şi III din 2009, 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 31.12.2008 şi trimestrial; 

- Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor preluate de la unităţile 
subordonate Consiliului Local Cisnădie şi întocmirea situaţiei privind execuţia 
cheltuielilor bugetare angajate la 31.12.2008; 

- Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod; 
- Întocmirea bilanţului centralizat pe buget local, atât Primăria cât şi unităţile 

subordonate Consiliului Local Cisnădie ; 
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- 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 
2009. 

- Calcularea, repartizarea şi deschiderea lunară a creditelor pe feluri de 
cheltuieli (de personal, materiale şi investiţii)  în limita de  1/12 din 
prevederile bugetului 2009 până la aprobarea bugetului  pe 2009 conform 
art.40, L.276/2006.  

- Definitivarea bugetului local pentru anul 2009 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 2009. 

- Întocmirea bugetului din venituri proprii pentru anul 2009, 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. 
- 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. 

- 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. 
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- Întocmirea analizelor şi materialelor pentru şedinţele Consiliului local care s-
au referit la rectificarea bugetului pentru anul 2009. 

 
1. Date economice 
 

Bilanţul anual al oraşului  Cisnădie pentru 2009 a fost 22.188.022 lei – venituri şi 
22.389.479 lei - cheltuieli, iar veniturile au provenit în proporţie de 61,61 %  din 
impozitele şi taxele locale.  

Din tabelul următorul reiese evoluţia crescândă în execuţia bugetului consolidat al 
oraşului , în perioada 2007-2009: 

 

VENITURI     

      

ANUL 

TOTAL 

VENITURI            

din care : 

VENITURI 

PROPRII 

PRELEVARI DE  

LA BUGETUL 

DE STAT, 

SUBVENTII 

  

 

 

  

2007 18.306.112 11.784.683 6.521.429 

2008 21.708.664 13.190.743 8.517.921 

2009 22.188.022 13.670.799 8.517.223 

      

 
 

     

      

CHELTUIELI     

      

ANUL 

TOTAL 

CHELTUIELI din 

care: 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

ASISTENTA 

SOCIALA 

BUNURI SI 

SERVICII 
INVESTITII 

2007 17.098,228 7.287.709 893.249 4.213.066 3.825.714 

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 

 

 

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 
 In ceea ce priveste activitatea Serviciului Buget Impozite si Taxe, la nivelul 
anului 2009, mentionam urmatoarele: 

- au fost realizate un numar de 909 inscrieri de mijloace de transport si 678 de 
radieri. 
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- la 715 de pozitii fiscale s-a inregistrat modificarea /corectia matricolei de cladiri 
conform legislatiei in vigoare, iar la 272 de pozitii fiscale au fost inregistrate 
debitari de cladiri noi. 

- in ceea ce priveste matricola de teren au fost realizate un numar de 1095 debitari 
si 537 incetari ale matricolei. 

- s-a inregistrat un numar de 266 pozitii fiscale la care s-au inregistrat borderouri si 
incasari pentru taxa eliberare/vizare autorizatie de functionare si pentru taxa 
vizare/autorizare alimentatie publica. 

- au fost efectuate un numar de 49 restituiri impozit platit in plus si un numar de 
284 compensari (virare de plati intre diferite surse). 

- au fost debitate 76 pozitii pentru taxa hoteliera. 
- au fost emise un numar de 10227 decizii de impunere. 
Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit un numar de 1563 somatii si titluri 

executorii si 106 adrese de infiintare a propririi. 
 
 

 
SERVICIUL  ARHITECT  ŞEF 

 
 
 În cursul anului 2009, la Serviciul Arhitect Şef, au fost înregistrate un număr 792 
cereri, în urma cărora au fost emise : 
 
 291 Certificate de Urbanism; 
 153 Autorizaţii de Construire; 
 32 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD şi PUZ, susţinerea proiectelor de 
hotărâri în comisiile consiliului local şi în plenul consiliului local; 
 76   Certificate de notare / radiere a construcţiilor; 
 59   Adeverinţe de nomenclatură stradală; 
 163  Răspunsuri la sesizări şi reclamaţii; 
 În urma controalelor efectuate în teren privind disciplina în construcţii au fost 
emise un număr de 5 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
 

 

 
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ŞI CONTROL COMERCIAL 

 
 

Pentru agenţi economici persoane fizice şi asociaţii familiale s-au efectuat următoarele 
tipuri de operaţiuni: 
 
 
Tipul operaţiunii An 2009 
Emiteri de autorizaţii de funcţionare 369 
Înscrieri de menţiuni pe autorizaţii de funcţionare 114 
Anulări autorizaţii de funcţionare 81 
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Structura pe activităţi se prezintă astfel: 
 
În domeniul comerţului 64% 
Prestări servicii 13% 
Producţie 15% 
Morărit 1% 
Servicii turism 7% 
 

 
 
 
 

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 
 

Pe rolul instantelor in anul 2009 au fost 64 de dosare, din care 36 de cauze s-au 
finalizat , iar 28 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 : 

- 2 plangeri contraventionale 
- 35 uzucapiuni 
- 5 actiuni in constatare 
- 1 succesiune 
- 1 fond funciar 
- 1 reziliere contract concesiune 
- 2 contestatii fond legea 10/2001 
- 2 somatii de plata  
- 1 sistare indiviziune 
- 1 plangere impotriva incheierii de CF 
- 2 contestatii la executare 
- 1 anulare act a-tiv 
- 1 evacuare 
- 1 cerere de mentinere a popririi 
- 1 anulare mentiune starea civila 
- 4 partaj judiciar 
- 1 anulare mentiune divort 
- 1 actiune oblica 
- 1 hotarare care tine loc de act autentic 
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COMPARTIMENTUL INFORMATICA 

 
Compartiment Informatică şi Administrare Reţea  
 
          Postul de informatician in cadrul Primăriei Oraşului Cisnadie, nu este ocupat iar 
atribuţiile sunt duse la indeplinire cu ajutorul firmelor specializate. 
 
Personal specializat in domeniul IT: 

• SC SOBIS SA; 
• SC TINET SRL; 
• SC INSOFT SRL. 

 
Activităţi principale:  
 
        Compartimentul informatică şi administrare reţea asigură informatizarea şi 
conducerea computerizată a tuturor activităţilor prelucrabile pe calculator, urmărind buna 
funcţionare a acestora având ca obiective: 
 
-          Informatizarea conform legislaţiei in vigoare; 
-          Asigurarea securităţii datelor; 
-          Elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt şi mediu; 
-          Asigurarea accesului la informaţiile cu caracter public prin site-ul propriu al 
instituţiei www.cisnadie.ro 
 
Atribuţiile compartimentului informatică şi administrare reţea: 
 
-          Realizează analiza, implementarea, modernizarea şi service pentru softurile din 
dotare sau care urmează să fie implementate; 
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-          Asigură instruirea continuă a personalului; 
-          Acordă asistenţă de specialitate pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe a 
personalului privind operarea pe calculator; 
-          Asigură arhivarea documentelor Compartimentului în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi răspunde pentru acestea; 
 

Activitatea pe anul 2009 
 
-         S-au imbunatătit programele care  permit generarea de situaţii statistice pentru 
serviciul Taxe si Impozite, Compartimentul Contabilitate şi Compartimentul Resurse 
Umane; 
-          S-au  efectueat operaţii de rutină legate de buna funcţionare a sistemului 
informatic, indexări, copieri, listări; 
-          Întreţinerea şi monitorizarea periodica a sistemului informatic: Hardware, 
Neworking, Software, prin  depanarea, repararea:  
 
• Echipamente pasive de reţea; 
• Echipamente active de reţea; 
• Sisteme PC; 
• Servere; 
• Echipamente back-up şi stocare date; 
• Periferice - imprimante, multifuncţionale, copiatoare. 
 
 

 
 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 
 
ACHZITII PRODUSE: 
 
 - sub 15.000 euro (fara TVA) 

1. Produse alimentare si bauturi – SC Nicomi Prod SRL 
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2. Produse de carmangerie – SC Nicomi Prod SRL 
3. Piese de mobilier – SC Interline SRL 
4. Piese de mobilier – SC Tischler&Bruder SRL 
5. Produse alimentare pentru cadourile de Craciun ce se vor acorda, colindatorilor si 

angajatilor primariei din Cisnadie - SC MDM SRL 
6. Agende, calendare si felicitari – SC Constant SRL 

 
ACHIZITII DE SERVICII: 
  

- sub 15.000 euro (fara TVA) 
1. Servicii de reparatii instalatie de gatit la cantina sociala a Consiliului Local 

Cisnadie - SC Maxigel SRL 
2. Servicii de ecarisaj – SC Edificii Urbane RO/EUR SRL 

 
- peste  75.000 euro (fara TVA) 

3. Servicii de acordare de credit in valoare de 4.500.000 lei cu destinatia de 
reabilitare a infrastructurii rutiere si pietonale la nivelul orasului Cisnadie – Banca 
Comerciala Romana  
 

ACHIZITII DE LUCRARI: 
 

- sub 15.000 euro (fara TVA) 
 

1. Lucrari de amenajare birou – SC Tiger Construct SRL 
2. Lucrari de  executie retea de alimentare cu electricitate pentru organizare de 

santier la locuintele ANL Cisnadie, zona Magurii  - SC Sistem Electric Service 
SRL  

 
- sub 500.000 euro (fara TVA) 
 

3. Lucrari de arhitectura si instalatii la Capela – Cimitir Ortodox Cisnadie – SC 
Instal 2000 SRL  

4. Lucrari de amenajari si grup sanitar, instalatii sanitare, canalizare si instalatii 
electrice la Gradinita nr.1 Cisnadie – SC As Construct SRL  

5. Acord – cadru de lucrari de reabilitare infrastructura rutiera si pietonala prin 
montare de borduri – SC Terra Construct SRL 

 
 

CONCESIUNI – ÎNCHIRIERI – VÂNZĂRI 
 

Concesiuni: 
Pe parcursul anului 2009 s-au încheiat un număr de 6 contracte de concesiune terenuri din 
domeniul privat al oraşului Cisnădie, în baza hotărârilor emise de către Consiliul local al 
oraşului Cisnădie. Contractele de concesiune au fost transmise pentru încasare şi urmărire 
Serviciului de impozite şi taxe. 
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Închirieri: 
În anul 2009, în urma hotărârilor Consiliului local, s-au încheiat 3 contracte de închiriere 
spaţii, cu respectarea procedurilor legale. Contractele de închiriere au fost transmise 
pentru încasare şi urmărire Serviciului de impozite şi taxe. 
 
Vânzări: 
În anul 2009, în urma hotărârilor Consiliului local, s-au încheiat 8 contracte de vânzare 
având ca obiect terenuri. 
 
 
 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
1. AJUTOR SOCIAL 
 
În perioada 01 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 au fost înregistrate 32 de cereri 

de acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plată, 
în luna decembrie, aflându-se 46 de dosare. În anul 2009 s-au efectuat plăţi în valoare de 
60.106 lei. Tot în perioada menţionată: 

- s-au efectuat 103 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; 
- s-au întocmit 111 fişe de calcul al ajutorului social; 
- s-au emis: 31 dispoziţii de acordare a ajutorului social, 77 dispoziţii de 

modificare a ajutorului social, 14 dispoziţii de suspendare a ajutorului social, 
1 dispoziţii de respingere a cererilor de acordare a ajutorului social, 14 
dispoziţii de încetare a ajutorului social, 3 dispoziţii de repunere în plată a 
ajutorului social, 0 dispoziţii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu 
titlu de ajutor social, 0 dispoziţii de schimbare a titularului ajutorului social, 
19 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 statul de plată pentru toţi beneficiarii de ajutor social ca 
venit minim garantat. 

 
2. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

 

Tip încălzire 
2009 

Cereri Suma 
Sistem centralizat 0 0 

Gaze naturale  1522 662.279,69 
Lemne 151 14.408 
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3. PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP 
 
- s-au efectuat 363 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii); 
- s-au întocmit 2 dosare cuprinzând şi ancheta socială, în vederea internării 

unor persoane la căminul de bătrâni; 
- s-au efectuat 7 de anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care 

beneficiază de asistent personal angajat de Primăria oraşului Cisnădie;  
- s-au întocmit 34 de rapoarte de control privind activitatea asistentului 

personal; 
- au fost eliberate 83 de legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de 

transport în comun persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali ai 
acestora; 

- s-au eliberat 7 carduri – legitimaţie pentru locurile de parcare; 
- a fost întocmită documentaţia pentru 5 persoane cu handicap în vederea 

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

- anual s-a întocmit proiectul de hotarâre privind stabilirea numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, adulti si minori; 

 
4. CANTINA SOCIALĂ 
 
- la sfârşitul anului 2008 de serviciile cantinei sociale beneficiau un număr de 

86 copii, 11 persoane adulte cu handicap şi 4 persoane vârstnice; 
- au fost întocmite 47 de anchete sociale şi 31 referate pentru acordarea mesei 

în cadrul cantinei. 
 
5. PROTECŢIA COPILULUI ŞI AUTORITATE TUTELARĂ 
 
S-au efectuat un număr de: 
-  46 anchete în vederea încredinţării minorilor în cazul divorţului părinţilor; 
- 19 anchete Poliţie pentru soluţionarea unor dosare penale cu infractori minori; 
- 90 anchete şi planuri de servicii în vederea prevenirii separării minorului de 
familie; 
- 46 dispoziţii de instituire curatelă pentru majori şi minori; 
- 1 dispoziţii de instituire tutelă pentru majori şi minori. 
- 9 de dovezi eliberate persoanelor plecate la muncă în străinătate; 
- 18 anchete sociale în vederea obţinerii unei locuinţe sociale; 
- 4 rapoarte de implementare pentru planuri individualizate de protecţie. 
 
6. ALOCAŢII 
 
Au fost înregistrate, în anul 2009:  
-   112 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat, virarea alocaţiei în cont sau 

modificare reprezentant legal şi au fost întocmite 15 anchete sociale pentru 
copii născuţi în străinătate; 
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- 70 dosare pentru alocaţia familială complementară, iar la sfârşitul anului 
2009, se aflau 97 de dosare în plată şi au fost efectuate 148 anchete la 
domiciliu; 

- 76 dosare pentru alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, iar la 
sfârşitul anului 2009, se aflau 111 de dosare în plată şi au fost efectuate 175 
anchete la domiciliu; 

- 124 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creşterii copilului până 
la vârsta de 2 ani şi 14 cereri pentru acordarea stimulentului părinţilor care au 
continuat activitatea la locul de muncă; 

- 139 cereri pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut, iar pentru 
acestea au fost întocmite referate, dispoziţii de acordare şi state de plată; 

 
7. DIVERSE 
 
- s-a întocmit documentaţia în vederea acordării a 6 ajutoare de înmormântare 

în cuantum total de 2.700 lei; 
- 3 anchete pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în cuantum total de 4.000 

lei; 
- 12 anchete în vederea întocmirii de contracte de întreţinere pentru persoane 

vârstnice; 
- 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, alocaţii de nou-născut, indemnizaţii/stimulent 
pentru creşterea copilului până la 2/3 ani, indemnizaţiile acordate persoanelor 
cu handicap, asistentul personal al persoanei cu handicap, fişe de 
monitorizare a minorilor pentru care au fost întocmite planuri de servicii.   

 
 
 

 
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR  
 
 
 A.  COMPARTIMENTUL 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 2009, conformându-se dispoziţiilor legale în materie, respectiv: 

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

completările ulterioare, republicată,  
� Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996, 
� Codul familiei,  
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� O.G. nr. 41 / 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completărileulterioare, 

� 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 Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor, respectiv ale Direcţiei Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor a judeţului Sibiu. 

 
Pornind de la registrul de intrare / ieşire pe anul 2009, unde s-au consemnat 1321 de 

acte şi fapre de stare civilă, activitatea compartimentului s-a concretizat cifric astfel: 
 
 

Acte de stare civilă întocmite 
în anul 2008 

Acte de 
naştere 

Acte de 
căsătorie 

Acte de 
deces 

 
TOTAL 

 
 

30 
 

111 91 232 

din care transcrise 29 14 2 45 
 
 
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 

 
300 179 104 583 

Certificate de stare 
civilă solicitate din alte 

localităţi 

 
68 

Extrase uz oficial 
expediate la cerere, altor 

instituţii 
115 

Livrete de familie 
eliberate 

191 

Adeverinţe / dovezi stare 
civilă eliberate 

30 
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Au fost operate în actele de stare civilă: 
 
 

 Total 
Sentinţe civile de divorţ 34 
Comunicări de căsătorii încheiate în străinătate 6 
Comunicări de divorţuri operate în străinătate 10 
Comunicări de decese produse în străinătate - 
Comunicări de menţiuni  953 
Sentinţe civile de adopţie 1 

  
S-au mai întocmit:  

 

Buletine statistice 
de 

naştere 
de căsătorie 

de 
deces 

 
TOTAL 

 
30 111 91 232 

Sesizări pentru deschiderea procedurii 
succesorale (Anexa 1) 

120 

Dosare schimbare nume/prenume cu 
aprobrea Consiliului Judeţea Sibiu 

5 

Dosare schimbare nume/prenume cu 
aprobrea Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor 

1 

Dosare trusou nou-născuţi 160 

Dosare sprijin financiar la constituirea 
familiei 

81 

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

20 

Dosare rectificare acte stare civilă 18 

Comunicări lunare către Evidenţa 
populaţiei Cisnădie 

de naştere de deces TOTAL 
12 12 24 

 
B.  COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PERSOANEI 
 

Activitatea Compartimentului Evidenţa Persoanei, s-a concretizat în eliberarea  
urmatoarelor documente: 
  
1. Cereri perntru eliberarea cărţilor de identitate 2110 
2. Cereri prentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii 136 
3. Cereri prentru viză de reşedinţă 165 
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4. Cereri perntru eliberarea paşapoartelor 202 
5. Cereri perntru furnizarea de date cu caracter personal 84 
6. Cereri perntru restabilirea domiciliului în România 6 
7. Cereri perntru pentru punerea în legalitate a persoanelor  peste 18 ani 3 
8. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de naştere 240 
9. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de deces 251 
10. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de divorţ 66 
11. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de C.R.D.S. 70 
12. Înregistrare în R.L.E.P a persoanelor inexistente în R.N.E.P 164 
13. Producere lotului de Cărţi de Alegător pentru pers.care au împlinit 18 ani 356 
14. Corespondenţă cu alte instituţii 892 
16. Rectificări date personale 450 
15. TOTAL 5196 
 
  

 
SERVICIUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI 

AGRICULTURĂ 
                                 AGRICOL , FOND FUNCIAR 

 
 
Activităţi desfăşurate: 

Au fost primite, analizate si soluţionate un număr de peste 1.300 solicitări scrise, 
la care se adaugă documentele eliberate din oficiu. 

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; 

Înregistrarea persoanelor fizice în Registrul Agricol –   pentru anul 2009;  
Astfel : Total poziţii: 3782 din care: 
gospodării cu domiciliul în oraşul Cisnădie: 1606 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în localitatea componentă Cisnădioara: 190 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în alte localităţi (străinaşi): 1890 poziţii,; 
persoane juridice: 96 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; 

Au fost îndrumate persoanele în cauză asupra completării acestora; 
Persoanele fizice sau juridice care au dobândit terenuri în cursul anului 2009, 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 30 de Certificate de Producător Agricol, care au 
implicat deplasare la faţa locului pentru verificarea existenţei produselor ce se doreşte a fi 
vândute pe piaţă, aceste certificate se eliberează pentru fiecare categorie de produse în 
parte cu menţionarea cantităţilor scoase la vânzare; 

Eliberarea de Bilete de Proprietate animale; 
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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; 

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; 

Urmărirea modului în care proprietarii de animale respectă Hotărârile de consiliu 
local privitoare la creşterea şi circulaţia animalelor pe teritoriul oraşului Cisnădie; 

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; 

Eliberarea de 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 etc.; 

Eliberarea de adeverinţe care atestă date înscrise în Registru Cadastral al 
Posesorilor, adeverinţe fiind necesare în special la oficiul de cadastru pentru înscrierea în 
CF a terenurilor din zona necooperativizată; 

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 un număr de: -  15 procese de „uzucapiune” asupra terenurilor agricole; 
-   4 procese de rectificare de Carte Funciară 

                                                   - 8 procese cu  privire la aplicarea Legilor fondului  
                                                       funciar. 
 

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; 

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; 

Eliberări de extrase după planurile cadastrale – extravilane – terenuri agricole; 
Au fost eliberate schiţe cadastrale pentru terenurile ce au fost atribuite în baza 

Legilor fondului funciar persoanelor îndreptăţite; 
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; 
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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 aimale; 

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; 
                                                                      

     
 
 

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; 

În anul 2009 nu au fost înregistrate cazuri de rabie la animale;  
Au fost 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; 

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.  După întocmire aceste 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 de transmite primăriei în 2 exemplare originale din care unul va fi 
transmis titularului; 

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; 

Măsurători terenuri agricole efectuate cu ocazia punerilor în posesie a persoanelor 
îndreptăţite precum şi cu ocazia închirierii terenurilor agricole; 

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; 
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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; 

Aplicarea Legii nr.341/2004 a recunoştiinţei 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. 
     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 Impozite şi Taxe Locale, pentru identificarea categoriei de încadrare 
şi impozitare a terenurilor agricole, care stă la baza declaraţiilor de impunere ale 
contribuabililor; 
           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. 
 
                                                                                                                 
 

COMPARTIMENTUL TEHNIC 
 

INVESTITII IN CONTINUARE  
- Constructie Statie de sortare si colectare a deseurilor valorificabile – fonduri 

Phare 
- Constructie capela cimitir ortodox in orasul Cisnadie 
- Reabilitare retele canalizare oras Cisnadie. Lucrarile au demarat in anul 1999. 
- Reabilitare retele apa oras Cisnadie. Lucrarile au demarat in anul 1999. 
- Construire locuinte ANL -  LTE – zona  Parc Magura – 60 apartamente   

 
REPARATII 
 
- Reparat si reabilitat conducta apa si bransamente pe strada. Apararii si str. Patriotilor – 
80 ML 
- Reabilitare conducta aductiune apa SADU II 
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- Reparat conducta canalizare la Bl.5 
- Reparat conducta canalizare la Bl.6 
- Reparat imobil situat pe str. Lunga nr. 61 
- Reparat conducta canalizare Bl.106-108, teava Ø250, 92 ml 
- Reparat retea apa si conducta canalizare pe str. Caisilor si str. M. Eminescu 
- Reparat retea apa str. Vopsitorilor- 70 ml 
- Reparatii la Casa de Cultura 
- Reparat conducta canalizare strada Hermann Gmeiner , teava Ø200, 360 ml 
- S-au introdus Utilitati (conducta canalizare si retea apa) la Blocurile ANL, Cisnadie str. 
Magurii FN 
- Reabilitare retea apa str. Florilor, str.Teilor si Aleea Capsunilor, teava Ø 110, 286 ml 
- Reparatii instalatii electrice sediu Primarie 
- Reparatii instalatie electrica camere sportive stadion 
- Reparatii instalatie electrica Cantina Grup Scolar MIU 
- Reparatii la reteaua electrica la statia de apa din Cisnadie 
- Reparatii festivitati „Zilele orasului Cisnadie”, Parc Magura 
- Reparatii retea electricitate la Stadion 
- Reparatii iluminat „Parc Magura” 
- Reparat iluminat public oras Cisnadie  
- Reparat cabluri iluminat public Cartier Piata Noua 
- Ornamentare sarbatori 2009/2010 cu ghirlande luminoase 
- Instalatie electrica Capela Cimitir Ortodox 
 
- Scarificare strada Uzinei; 
- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Unirii: 

• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 
• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 

BA16; - 4250 mp 
• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8; 1400 mp 

- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Targului: 
• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 
• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 

BA16, de 6 cm; 2847 mp 
• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8 de 3 cm; 1400 

mp 
 
- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Argintului: 

• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 
• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 

BA16, 5 cm; 2960 mp 
• s-a mai folosit strat de legatura din binder de criblura BAD25, 6 cm 
• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8, 3 cm – 740 

mp ; 
 
- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Tesatorilor: 

• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2009  

 31

• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 
BA16, 6 cm; 13.180 mp 

• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8, 3 cm; 1140 
mp 

 
- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Magurii: 

• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 
• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 

BA16 de 6 cm, 18432 mp;  
• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8 de 3 cm, 3648 

mp ; 
 
- Reabilitare infrastructura si pietonala pe strada Transilvaniei 

• s-au inlocuit bordurile vechi cu borduri noi; 
• pe sistemul rutier carosabil s-a turnat strat de uzura din beton asfaltic 

BA16 de 6 cm, 3600 mp;  
• pe trotuare s-a folosit strat de uzura din beton asfaltic  BA8 de 3 cm, 400 

mp ; 
 
 

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
 In decursul anului calendaristic 2009 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. INVESTITII NOI: 
 
a) REABILITARE STRAZI  valoare totala  2.829.653 lei 
 
- Demontat si montat borduri stradale, pavoazat cu produse de balastiera si turnat 
covor asfaltic pe drum, trotuare si parcari : str.UNIRII, TARGULUI, 
TESATORILOR, ARGINTULUI, TRANSILVANIEI   
 
- Reparat imbracaminte asfaltica prin pavoazare cu piatra sparta si nisip concasare si 
plombari la rece si la cald : str. MAGURII, 1 DECEMBRIE, MALINULUI, 
PRIMAVERII, CURTI SCOALA GEN. 1, SCOALA GEN. 2, TRANDAFIRILOR, 
UZINEI, SELIMBARULUI, APARARII (Piata agroalimentara), CURTE 
GRADINITA 7, CURTEA GOSPODARIEI COMUNALE, ALEEA CAPSUNILOR, 
M. EMINESCU, CAISILOR, CIRESILOR, CRINULUI, FLORILOR ; 
 
2. INVESTITII IN CONTINUARE 

 
 Lucrari de constructie si amenajari interioare si exterioare la Capela din Cimitirul 
Ortodox Cisnadie: AMENAJAT CU PAVELE IN JURUL CAPELEI, 
CONFECTIONAT BALUSTRAZI LA SCARI, DOTARE CAPELA CU MOBILIER 
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SPECIFIC, REPARAT ZID IN SPATELE CAPELEI, ZUGRAVIT PERETI, 
ACOPERIT PAVILION CU SINDRILA, ETC. 
 
3. LUCRARI EFECTUATE DE COMP. GOSP. COMUNALA 

 
- Reamenajare spatii CANTINA SOCIALA, schimbat instalatii sanitare, reparat 

zidarie si acoperise, schimbat geamuri, placari cu gresie si faianta, etc. 
- Lucrari de reamenajare, reparatii si intretinere a spatiului si cladirilor din incinta 

STADIONULUI TEXTILA CISNADIE (reparatii zidarie, instalatii sanitare, 
reparatii tribuna, amenajat casa de bilete, inaltat zid de sprijin imprejmuitor, 
efectuat marcaje teren de fotbal, montat cosuri de gunoi, refacut gard imprejmuire si 
infintarea unui nou teren de antrenament, reparat sistemul de irigatie prin inlocuirea 
furtunelor si racordurilor, modernizat tribuna cu scaune plastic, turnat sapa intrare 
arbitrii si vopsit pardoseala, inlocuit plase protectie porti si gard protectie teren, etc. 

- Lucrari de intretinere a SALII SPORTIVE din Parcul Magura : reparat intrare cu 
placi granit, reparat pereti interiori cu poliuretan, reparat instalatii sanitare bai si 
canalizare, reparatii zidarie, etc. 

- S-au efectuat lucrari de intretinere a PARCUL MAGURA (montat lati noi banci, 
reparat si vopsit cosuri de gunoi, vopsit jocuri copii si obiecte decorative, 
confectionat si schimbat bariera intrare in parc, etc. 

- La GRADINITA NR. 1 s-a dezafectat sediul initial si activitatea s-a mutat in sediul 
Scolii generale nr.1 din localitate unde s-au efectuat lucrari de reparatii (turnat sapa 
de beton pardoseala); 

- La GRADINITA NR. 4 s-a reparat gardul imprejmuitor; 
- La GRADINITA NR. 6 s-a reparat gardul imprejmuitor si s-a efectuat reparatii ale 

pardoselilor (turnat sapa beton); 
- La LICEUL GUSTAV GUNDISCH s-au montat banci noi, s-au facut reparatii la 

cele existente, s-a reparat gardul imprejmuitor al curtii; 
- La MUZEUL INDUSTRIEI TEXTILE s-a reparat acoperisul cladirii; 
- La SCOLILE GENERALE NR.1, 2 SI 3 s-au fixat banci si stalpi sustinere gard, si 

deasemenea la SPITALUL ORASENESC s-au montat 5 cosuri de gunoi; 
- S-au amenajat noile birouri din incinta Gospodariei comunale: BIROUL  

COMPARTIMENTULUI DE EVIDENTA A POPULATIEI, BIROUL STARII 
CIVILE si cel al GOSPODARIEI COMUNALE; 

 
4. ALTE ACTIVITATI ALE COMP. DE GOSPODARIE COMUNALA 

 
- AMENAJAT PARCARI prin pavoazare, bordurare si asfaltare partiala pe str. 

Magurii Bl. R, Piata Noua Bl. O, Stejarului Bl. 10-13, Sibiului Parcare Minimarket; 
- S-a amenajat o parcare pentru autovehicule de mare tonaj pe str. Selimbarului, s-a 

reparat poarta de acces in parcare si s-a turnat placa pentru ghereta paznicului; 
- Reparat adapost si efectuat activitate de ECARISAJ pentru prinderea si tratarea 

cainilor comunitari; 
- Actiuni de DESZAPEZIRE SI COMBATERE A POLEIULUI in perioada rece; 
- Intretinere si reparatii (schimbat consumabile electrice) la instalatia de ILUMINAT 

PUBLIC; 
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- Montat si pozitionat placute cu denumiri de strazi in localitatea componenta 
Cisnadioara; 

- Confectionat gardulete de protectie pentru arbusti decorative, Thuya, rama canal 
colector apa pluviala pe str. Targului;  

- S-au efectuat MARCAJE RUTIERE, longitudinale si transversale (treceri de pietoni 
si parcari), s-au vopsit borduri stradale si parapeti protectie drumuri in oras; 

- S-au IGIENIZAT vaile si albiile raurilor; 
- Reparat pragurile de sol – limitatoare de viteza pe str. Cindrelu 
- Reparat caldire imobil str. Lunga nr. 61 si acoperis imobil str. Uzinei 18 
- Reamenajare – acoperit cu folie noua, ancorat si fixat arce la solarul pentru 

producerea materialului saditor. 
- Reparatii la cladirile Gospodariei comunale, zidarie si acoperise si vopsit 

containerele pomilor din oras si Curtea Comunala; 
- Turnat placa beton amplasament Birou Piata Agroalimentara; 
- In perioada sarbatorilor de iarna s-a procedat la DECORAREA ORASULUI cu 

ghirlande si instalatii luminoase si s-a impodobit pomul de Craciun in fata 
Primariei; 

- La CETATEA DIN CISNADIOARA s-au efectuat lucrari de igienizare si 
conservare a obiectivului turistic. 

- Lucrari de SALUBRIZARE (maturat si curatat rigole) pe strazile necuprinse in 
graficul de maturat stradal in orasul Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara; 

- Amenajat si reamenajat SECTIILE DE VOTARE in vederea desfasurarii in conditii 
bune a sesiunilor de votare; 

 
 

COMPARTIMENTUL AMENAJAREA SI INTRETINEREA ZONELOR VERZI 
 
 In decursul anului calendaristic 2009 s-au efectuat lucrari de amenajare si 
intretinere a zonelor verzi si de agrement pe un numar de 50 arii si s-au amenajat spatiile 
verzi din incinta Gradinitei nr. 7, ale Scolii generale nr. 1 si ale Liceului MIU. S-au facut 
lucrari de plantare : 

- 900 buc trandafiri – plantari si completari goluri 
- 25 buc Tuya occidentalis fastigiata in Parcul Magura si in centrul orasului; 
- 20 buc arbori ornamentali Acer Platanoides, 30 buc Frasinus Excelsior si 20 

buc Crategus Monogina in zona Parcului Magura. 
- 1500 buc Tulipa (lalele) si 500 buc Iris. 
S-a instalat gazon pe o suprafata de 5000 mp la Terenul sportiv de antrenament si 

s-au reansamantat si completat golurile pe o suprafata de 2500 mp in Parcul Magura  si 
pe scuarurile de pe str. Magurii si Cetatii, deasemenea s-au efectuat toate lucrarile de 
intretinere pentru zonele amintite. 

S-au realizat taierile de formare si regenerare pentru arborii de aliniament (tei)  
500 buc, si pentru un numar de 100 buc s-au efectuat interventii de reantinerire, 
deasemenea s-au facut lucrari de cosit, tuns garduri si intretinere spatii verzi in orasul 
Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara. 
 Reabilitarea  si intretinerea unor spatii existente prin lucrari de reansamantare, 
tratamente fitosanitare, ierbicidari, fertilizari, curatare de resturi vegetale. 
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 S-au efectuat lucrari de reamenajare a spatiilor verzi la Scoala generala nr. 3, 
Scoala generala nr.1, Liceul Gustav Gundisch, zona verde din apropierea Blocului nr.9 de 
pe str. Stejarului, cu speciile Buxus, Ligustrum, Spiraea, Salix Contorta, Phisocarpus si 
Salix Gracilis Philadelphus Coronarius. 
 S-au asigurat lucrarile de intretinere si formare pentru 8100 ml gard viu de doua 
ori pe an. 
 Pentru plantele inmultite si crescute in solar s-a pregatit compost (   amestec 
,cernut pamant si dezinfectat). 
 In solar s-au produs si crescut butasi inradacinati si rasaduri in numar de cca. 
2000 buc butasi de Pelargonium Peltatum, Dendrantemum, 3000 buc rasaduri de Viola, 
Primula, Lavandula si Salvia; deasemenea s-au produs din seminte, rasaduri de Portulaca, 
Dianthus, Gazania, Lobelia, Calistephus, Tagetes si Nigela. 
 Un numar de 1500 butasi inradacinati de Pelargonium Peltatum au fost plantati in 
suporturile de flori de pe stalpi si in jardinierele decorative din Primarie si la Muzeul 
Industriei Textile, care au fost udati si fertilizati pe toata perioada de vegetatie. Acelasi 
tratament s-a asigurat si pentru cele 55 containere lemn in care erau plantati salcami si 
rasaduri anuale. 
        
 

COMPARTIMENTUL PIAŢĂ, TÂRGURI ŞI OBOARE 
 
I CHELTUIELI: 
1 Cheltuieli de personal: 42.902 lei 
2 Cheltuieli materiale : 42.238 lei 
3 Cheltuieli de capital : -________ 
------------------------------------------------------------------- 
                               TOTAL: 85.140 lei 
 
II VENITURI: 
1 Venituri taxe forfetare: 56.378.54 
2 Venituri din chirii piaţă: 10.358: AF Oacă: 4488 
                                                       Adriano Internaţional: 3014 
                                                       Phoebus SRL: 2856 
---------------------------------------------------------------------- 
                                                       TOTAL: 66.736,54 
 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A LOCUINŢELOR ŞI 
SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE 

 
 

În ianuarie 2009  fondul locativ  cuprindea un număr de 301 contracte de 
închiriere, aferente locuinţelor proprietate privată a oraşului Cisnădie, defalcate 
astfel: 

-286 contracte de închiriere pentru care a fost recalculată chiria conform HG 
310/2007, 
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-5 contracte de închiriere pentru care a expirat data limită a închirierii. 
Din totalul de 301 contracte încheiate de către Primăria oraşului Cisnădie, 

situaţia se prezintă astfel:  
- 18 locuinţe reprezintă apartamente în blocurile de locuit, 
- 2 locuinţe rezultate prin modificarea spaţiilor (magazii) , atelier str.Lungă  

nr.52, 
- 271 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, 
S-au perfectat, la cerere  20 contracte de vânzare – cumpărare, pentru locuinţe , 

astfel: 
-2 contracte de vânzare – cumpărare pentru apartamente situate în blocuri de 

locuit, 
-18 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 15 spaţii de locuit conform dispoziţiilor emise în 
condiţiile Legii nr.10/2001. 

În anul 2009 au fost repartizate de către consiliul local un număr de 69 locuinţe 
noilor chiriaşi, din care 60 de locuinţe noi construite din fondurile ANL. 

Au fost repartizate un număr de  2 spaţii cu altă destinaţie în vederea 
reamenajării  de către beneficiarii repartiţiei. 

  Deasemenea s-a dat curs unui număr de 32 identificări topo privind notarea, 
unor apartamente în CF, în baza cărora a fost efectuată vânzarea locuinţelor către 
titulari contractelor de închiriere.           

 
 

MEDIU 
 
PROTECTIA APELOR 
 
Actiunile intreprinse in anul 2009, au fost urmatoarele: 
- S-au efectuat lucrari de igienizare a vailor paraurilor Argintului si Ursului , prin 

personalul angajat prin conventie cu Agentia judeteana de formare si ocupare 
profesionala si cu beneficiarii legii 416/2001. 

- S-au executat lucrari de refacut bransamente la reteaua de canalizare, a gospodariilor 
riverane acestor parauri. 

 
PROTECTIA MEDIULUI 
 
- Au fost continuate etapele de implementare a proiectului cu finantare europeane 

,,Colectarea selective a deseurilor , in scopul reducerii deseurilor nedegradabile de pe 
raza orasului Cisnadie” 
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- S-au executat lucrari de reamenajare a spatiilor verzi, dintre blocurile cartierelor 
Stejarului si Piata Noua; 

- S-a reamenajat parcul Magura, prin refacerea aleilor, si inlocuirea leaganelor si 
jocurilor pentru copii; 

- S-au efectuat lucrari de refecere a drumului de acces si de igienizare a zonei spre 
rezervatia ,, Calcarele cretacice  de la Cisnadioara” 

 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATE DE URGENTA 
  
PROTECTIE  CIVILA 
 
- Continuarea inzestrarii prin achizitionarea echipamentelor si a tehnicii de interventie 

si pregatire 
- Activitati specifice , masuri si sarcini organizatorice ,tehnice, cu character umanitar 

in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii 
bunurilor si mediului . 

- Verificarea masurilor de aparare impotriva inundatiilor; 
- Pregatirea inspectorilor de specialitate lunar, la I.S.U. Sibiu; 
- Pregatirea prin alarmare a subunitatilor de serviciu  de la S.C.Matasea Romana S.A. 

si a celei de la S.C. Raguse Medizinsche Producte SRL; 
- Verificarea si intretinerea  sistemului de alarmare a populatiei 
- Cooperarea cu ISU Sibiu, Politia si agentii economici de pe raza localitatii;  
 
POMPIERI 
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- Activitati specifice , masuri si sarcini organizatorice , tehnice , cu character 
umanitar in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor , 
protejarii bunurilor si mediului; 

- Pregatirea trimestriala a inspectorilor de specialitate la I.S.U.J.Sibiu; 
- Cooperarea cu I.S.U.J.Sibiu si cu agentii economici de pe raza localitatii ; 
- S-au efectuat semestrial exercitii de alarmare si evacuare cu elevii scolilor si 

prescolarii din gradinitele din oras ; 
- Verificarea masurilor  de aparare impotrva inindatiilor ; 
- Elaborarea si organizarea serviciului de aparare impotriva efectelor  zapezii , 

ingheturilor pa perioada de iarna 
- Formatia de pompieri voluntari a participat la un numar de 45 interventii , dupa 

cum urmeaza : 
                      -  Incendii  32 
                      -  Incendii de padure  3 
                      -  Inudari de subsoluri  2 
                      -  Salvari de animale  1 
                      - Deblocari cai de acces  1 
                      - autovehicule incendiate  3 
                     -  Supravegherea si prevenirea unor explozii  1 
                     -  Aplicatii 1 
                     -  Concurs faza judeteana  1( locul 4 din 13 participanti) 
 Totodata a fost acordata la solicitarea I.S.U.J. Sibiu asistenta si ajutor formatiei 
vecine (Sadu) la intrventii mai dificile si s-a acordat asistenta echipei de fotbal la 
jocurile disputate pe teren propriu. 
 

 
                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEVICIULUI PUBLIC  POLIŢIE COMUNITARĂ CISNĂDIE 
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Activitatea anului 2009 a Serviciului Public de Poliţie Comunitară Cisnădie, se 
poate caracteriza printr-o creştere a volumului de acţiuni şi lucrări specifice, desfăşurate 
de serviciul nostru, odată cu implicarea agenţilor comunitari în derularea corectă a 
traficului rutier pe arterele ce aparţin domeniului public, cu preluarea spre supraveghere a 
tuturor instituţiilor de învăţământ, prin repartizarea agenţilor comunitari la fiecare dintre 
acestea pe parcursul derulării programului şcolar. 

 
I. ZONE ACOPERITE CU EFECTIVE PROPRII : 
 

1. Permanent 
        

Localităţiile Cisnădie şi Cisnădioara sunt împărţite în 5 zone de responsabilitate, 
aceste zone sunt monitorizate zilnic de personalul Serviciului Public Poliţie Comunitară 
acţionând astfel: 
                - echipajul de intervenţie( format din 2 agenţii comunitari); 
                - o patrulă pedestră ( format din 2 agenţii comunitari). 

Activitatea echipajului de intervenţie începe la ora 07.30 şi se termină după ora 
23.00, uneori în funcţie de situaţie se poate finaliza misiunea şi mai târziu. 

        
 
       a) De luni până vineri funcţionează un post de pază ( 1 agent comunitar) la intrare în 
primărie, iar sâmbăta sau duminica când se oficiază cununiile civile se instalează pe toată 
durata ceremoniei până la finalizarea acesteia(acesta se instituie din cadrul patrulei auto). 
        b) Zilnic se instalează un post de pază de la ora 15.00 până la ora 23.00, în 
localitatea Cisnădioara agentul comunitar de serviciu îşi desfăşoară activitatea (la ordin) 
în funcţie de situaţie şi împreună cu agentul comunitar care îşi desfăşoară activitatea în 
parcul Măgura . 
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2. Temporar 
 
A.  Postul de pază mobil îşi desfăşoară activitatea în cadrul satului S.O.S.  de regulă 
după-amiză   între orele 14.00– 22.00, în funcţie de situaţie acţionează împreună cu 
echipajul de intervenţie  
 

              
 
sau se instalează temporar în zonele unde o parte din cetăţeni depozitează ilegal resturile 
menajere(str. Lungă, str. Băii, str. Transilvaniei, str.Sibiului, str.Şelimbărului, ieşirea din 
localitatea Cisnădioara aproape de Piatra Broaştei,  str. Cetăţii spre localitatea Sadu etc.). 

           
 

În fiecare zi sunt monitorizate toate instituţiile de învăţământ din localitate - cel 
puţin 30 de minute . 
B. Patrula pedestră ( pe jos ) acţionează de regulă în zona centrală (parcarea cu plată, 
piaţă, str.Cindrelu,  str. Măgurii, P-ţa Nouă ) în funcţie de situaţie acţionează atât în 
schimbul I sau schimbul II. 
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C. Patrula mixtă acţionează pe baza unui plan de cooperare realizat de poliţia locală şi 
poliţia comunitară – de regulă pe timpul desfăşurării activităţilor culturale, sportive sau 
politice când sunt participanţi şi din alte localităţi sau judeţe, sau în zilele de sărbătorii cu 
evenimente deosebite. 
D. Post de pază  Cetatea Cisnădioara pe timpul desfăşurării spectacolelor de vară în 
incinta acesteia. 
E.  Organizarea de măsuri suplimentare pe timpul sărbătorilor religioase sau la solicitarea 
reprezentanţiilor diferitelor instituţii din oraş sau din judeţ. 
 

                          
 
 
F.   Menţinerea ordinii şi liniştii publice, paza şi securitatea mobilierului urbanistic şi a 
amenajărilor existente în Parcul Măgura, prin constituirea unui post mobil care 
funcţionează zilnic între orele 15.00 – 23.00. 
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   3.  Intervenţie 
      Zilnic echipajul de intervenţie este solicitat de cetăţeni pentru aplanarea stărilor 
conflictuale, pentru eliberarea zonelor blocate de conducători auto, pentru aplicarea de 
sancţiuni contravenţionale proprietarilor sau deţinătorilor de animale, pentru menţinerea 
ordinii şi liniştii publice în diferite zone.    
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II. SOLICITĂRI DIN PARTEA COMPARTIMENTELOR DE 
SPECIALITATE DIN CADRUL PRIMARIEI CISNĂDIE: 

 
      Toate compartimentele de specialitate din aparatul administrativ au fost sprijinite în 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţiilor practice din teren astfel:    
  - serviciul evidenţa populaţiei şi căsătorii beneficiază o dată pe săptămână (marţea) de 
însoţirea şi      transportul documentelor de evidenţă a populaţiei la Direcţia Judeţeană 
de Evidenţa Populaţiei; 
   - serviciul resurse umane beneficiază cel puţin o dată pe lună pentru distribuirea 
documentelor către consilierii, sau pentru distribuirea documentelor către cetăţeni; 
   - serviciul control şi inspecţia în construcţii îşi desfăsoară activitatea de control 
împreună cu reprezentanţi ai ServiciuluiPpublic Poliţie Comunitară; 
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   - serviciul asistenţă socială execută activităţii de monitorizarea cazurilor sociale 
însoţiţi de agenţii comunitari; 
   - serviciul gospodărie comunală  pe timpul desfăşurării activităţilor de asfaltare a 
carosabilului, a trotuarelor sau lucrări la acostament este sprijinit în fluidizarea 
traficului rutier (sau pe timpul executării împodobirii cu instalaţii electrice în perioada 
premergătoare sărbătorilor de iarnă) ; 
   - serviciul tehnic a fost informat periodic despre cetăţeni care depozitau materiale pe 
domeniul public şi nu aveau autorizaţie şi taxa plătită – monitorizat localităţile, aplicate 
sancţiuni contravenţionale; 
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 - de două sau trei ori pe lună asigurăm măsurile privind ordinea şi siguranţa publică pe 
timpul desfăşurării meciului de fotbal (de către echipa de fotbal F.C. Cisnădie); 
 

 
 

 
   - participare efectivă la toate evenimentele organizate la nivelul oraşului(mitinguri 
electorale, jocuri sportive, evenimente culturale, ceremoniale, exerciţii tactice de 
simulare în caz de incendiu); 
 

         

 
 
   - distribuirea de invitaţii sau alte tipuri de documente pentru cetăţeni sau în sprijinul 
acestora(ex. Pentru completarea dosarului privind reparizarea de locuinţe sociale); 
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   - participarea împreună cu reprezentanţii din cadrul primăriei şi cu executorul 
judecătoresc la evacuarea persoanelor care au pătruns ilegal sau care au ocupat în mod 
abuziv spaţiul locative din administrarea primăriei.  
 
                Se cooperează foarte bine cu Poliţia locală şi cu Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi Sibiu  
în realizarea de măsuri suplimentare la diferite manifestări culturale, sportive sau de altă 
natură pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. 
 
 

   

 
               
III. SITUATIA CONTRAVENŢIILOR : 
 
         S-au desfăşurat în rândul cetăţenilor acţiuni de informare: privind statutul 
Serviciului Public Poliţie Comunitară, şi de prevenire a încălcării legislaţiei în vigoare . 
        O prezentare a sancţiunilor pe diferite domenii din care putem constata problemele 
mai deosebite precum şi aspectele care atrag în cel mai mare grad, măsuri de sancţionare 
ar fi:  
 
 

1. Contraventii constatate conform: 
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� HCL 209/2008 privind parcarea cu plată din Piaţa Revoluţiei 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei:                                        223                                              
.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                         30                                                                                             
- Sancţionate:                                                                                          193             
- Încasate:                                                                                               154                                                                                                        
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                           23                
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:             16                

 

   

 
 
 

�  209/2008 – privind parcarea autoturismelor în locuri interzise 
staţionării;  

 
 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei:                                                  201.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                 23    
- Sancţionate:                                                                                                  178  
- Încasate:                                                                                                       143  
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                     21 
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                       16 
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� 198/2007- privind salubritatea oraşului Cisnădie, îngrădirea, 
ocuparea domeniului public, animale lăsate în libertate ; 

 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei:                                                  78.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                           
13    
- Sancţionate:                                                                                                             
65  
- Încasate:                                                                                                                  
43  
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- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                             
19 
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                                 
3 

 
�  H.C.L 209/2008 – privind tranzitarea atelajelor hipo pe raza 

oraşului Cisnădie 
 
 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei:                                                    24.                                                 
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                          
6                                                                                                               
- Sancţionate:                                                                                                           
18  
- Încasate:                                                                                                                
15           
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                             
3    

- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi: 
 
 
                                
 

        
 
 

� LEGEA Nr. 61/1991  - privind ordinea şi liniştea publică 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei:                                                   15                                                 
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                  
- Sancţionate:                                                                                                    15                                                                                                                           
- Încasate:                                                                                                           8            
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                      6 

- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                                     1 
 
Total contraventii:= 541   
Total cuantum: =  62.200 lei 
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Total amenzi contravenţionale încasate : 337 = 30.350 lei 
 
V. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE : 
 
• Persoane legitimate: 500 
• Persoane avertizate verbal: 420 
• Persoane avertizate în scris: 64 
• Stari conflictuale aplanate: 45 
• Refuz de legitimare:15 
• Controale corporale: 3000 
• Controale ale bagajelor:250 
• Minori scăpaţi de sub supraveghere: 50 
• Minori predaţi Centrelor de Plasament:- 
• Persoane conduse la organele de poliţie pentru legitimare:40 
• Persoane predate organelor de poliţie:20 
• Verificari producatori agricoli:36 
• Cerşetori îndepărtaţi din zona posturilor:42 
• Autovehicule abandonate pe domeniul public:39 
 
 
 
 
 

BIROUL DE ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 

 
 
 
In perioada 01.01.2010 – 31.12.2009 Biroul de Accesare Fonduri Europene a avut 
urmatoarele activitati: 
 
- a prezentat trimestrial la Institutia Prefectului situatia derularii proiectelor finantate 

cu fonduri europene la nivelul Primariei Orasului Cisnadie 
 
- a prezentat trimestrial Raport Tehnic si Financiar catre Agentia de Dezvoltare 

Regionala Centru privind programul PHARE 2006 CES “Schema de investitii pentru 
sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” 
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- s-a participat  in data de 17.11.2009 in Sala de sedinta a Hotelului Parc din Alba Iulia 
la un seminar de informare privind Axa prioritara 5, domeniul major de interventie 
5.2 al POR 2007-2013. In cadrul acestei intalniri expertii ADR Centru ne-au 
prezentat in detaliu Ghidul solicitantului pentru acest domeniu major de interventie 
sin e-au oferit informatii privind complectarea cererii de finantare. 

 
- s-a participat la Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu la lansarea proiectului 

“INTERNET IN SCOALA TA” in urma caruia  a fost selectata pentru acest proiect 
si  Scolile cu clasele I-VIII nr.2 si nr.3 din Cisnadie. 

 
- s-a participat la un seminar de informare pe data de 23.06.2009 la Sala Thalia privind 

accesarea de fonduri europene prin Programul Operational Regional 2007-2013 
 
- s-a participat la sesiunea de informare privind “Implementarea SIstemelor de 

Management pentru Protectia Naturii: in data de 02.03.2009 la sediul Consiliului 
Judetean Sibiu. 

 
- s-a participat la intalnirea cu coordonatorul oraselor istorice din regiunea 

Brandenburg , Germania , la sediul ADR Centru din Alba Iulia pe data de 
06.03.2009 

 
- s-a participat pe data de 26.02.2009 , 12.03.2009 si 19.03.2009 la Simpozionul 

“Managementul proiectelor cu finantare internationala” organizat de Centrul 
Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Sibiu. 

 
- s-a participat in perioada 28.09.2010 – 29.09.2010 la Hotel Silva Sibiu , la intalnirea 

cu Ministrul Afacerilor,Inteprinderilor si Reformei din Marea Britanie la sesiunea de 
dezbateri pe tema “Fonduri Structurale Europene” 

 
- în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 s-au întocmit 69 de adrese oficiale catre diverse 

institutii ale statului Roman. 
 
- în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 s-au depus 2 proiecte cu finantare europeana  

din care unul a fost respins iar celalalt se afla in stadiul de evaluare tehnico-
financiara. 

 
- primul proiect s-a depus in MARTIE 2009 la Agentia de Dezvoltare Regionala 

Centru si se numeste “Cresterea potentialului socio-economic al centrului urban 
Cisnadie prin dezvoltarea infrastructurii” si este un proiect integrat (PIDU) in care 
se urmareste alimentarea cu apa a Cisnadioarei, realizarea sistemului de canalizare si 
asfaltarea tuturor strazilor din zona Cisnadioara. 

 Valoarea totala a proiectului este de 5.522.444 EURO. 
 
- în OCTOMBRIE 2009 s-a depus proiectul cu finantare europeana “Sistem 

informatic comunitar la nivelul Primariei Orasului Cisnadie pentru eficientizarea 
activitatii si mediul de afaceri” in valoare 321.030 EURO. Acest prioiect urmareste 
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imbunatatirea bazei didactice a Primariei Orasului Cisnadie si modernizarea retelei 
informatice on-line pentru a sprijini accesul cetatenilor la informatii de interes 
public. 

 
- s-a organizat impreuna cu sprijinul Serviciului Public de Politie Comunitara “Ziua 

Nationala Impotriva Fumatului” in data de 19.11.2009 prin proiectul “FACEM 
SPORT FARA TUTUN”. 

 La acest eveniment au participat elevi din toate scolile si liceele din orasul 
Cisnadie iar 140 dintre ei au participat la un cross sportiv pe Str.Magurii.A urmat cupa 
scolilor la fotbal si handbal si apoi premiera. 
 Evenimentul a fost un succes; dupa cum a relatat si mass media locala la acea 
vreme.  
 Acest eveniment a fost realizat cu sprijinul Primariei Ors. Cisnadie si Agentia 
Nationala Antidrog precum si diversi sponsori din judetul Sibiu. 
 

                 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


