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RAPORT
privind starea economico-socială a comunei Cîrlibaba,
judeŃul Suceava pe anul 2010

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, primarul are obligaŃia de a prezenta în primul trimestru al anului un
raport privind starea economico-socială a localităŃii pe anul precedent.
Având la bază Strategia de dezvoltare economico-socială a localităŃii pentru
perioada 2009- 2015, anul 2010 a însemnat pentru comuna Cîrlibaba o mai bună
înŃelegere a tendinŃelor de dezvoltare economico-socială pentru perioada
viitoare.
Politica de dezvoltare a localităŃii a constat în anul 2010 în punerea în
aplicare a măsurilor stabilite prin hotărârile Consiliului Local şi a dispoziŃiilor
primarului care au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea
lucrurilor în mod real având ca scop valorificarea permanentă a oportunităŃilor
oferite în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comuna.
Exemplificăm în acest sens Horărârea Consiliului Local nr. 9/ 31.03.2010
privind aderarea comunei Cîrlibaba la AsociaŃia Cele Mai Frumoase Sate din
România şi Hotărârea Consiliului Local nr. 17/11.06.2010 privind asocierea
comunei Cîrlibaba cu AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ,, Energia
Eoliană Montană Măgura Ilvei "
În spiritul transparenŃei şi respectului faŃă de cetăŃeni, principii care trebuie
să guverneze administraŃia publică locală, redau mai jos în mod sintetic
activitatea desfăşurată în anul 2010 pe domenii de activitate:
IMPOZITE ŞI TAXE
Contul de execuŃie a bugetului pe anul 2010 a cuprins venituri totale în
sumă de 2.218.315 RON, iar la partea de cheltuieli în sumă de 2.218.315 RON.
SituaŃia încasării veniturilor din impozite şi taxe locale este următoarea:

- 159.350 RON impozite şi taxe pe proprietate;
- 17.349 RON impozite pe clădiri persoane fizice;
- 35.555 RON impozit pe clădiri persoane juridice;
- 184.322 RON impozit pe terenuri;
- 32.758 RON impozit pe mijloace de transport persoane fizice ;
7.595 RON impozit pe mijloace de transport persoane juridice ;
- 20.689 RON venituri din concesiuni;
- 42.350 RON venturi din vânzări de terenuri;
- 1.444 RON taxe de timbru;
- 20.655 RON venituri din amenzi;
- 124.851RON alte venituri.
Procentul de încasare a impozitelor şi taxelor locale este de :
- 89,2 % persoane juridice;
- 87% persoane fizice.
CHELTUIELI CU SALARIZAREA
În anul 2010 s-a cheltuit din bugetul local suma totală de 1.118.074 RON
din care :
- 351.183 RON cheltuieli cu personalul din administraŃia publică;
- 645.212 RON cheltuieli cu personalul din învăŃământ;
- 19.809 RON cheltuieli cu personalul din sănătate;
- 13.308 RON cheltuieli cu personal de la cultură;
- 88.562 RON cheltuieli cu personalul de la asistenŃă socială (ISTH).
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
- întreŃinerea şi repararea drumurilor comunale Cîrlibaba- Juravlea pe o
lungime de 12 km;
- repararea drumului comunal Tibau pe o lungime de 3 km;
- repararea drumului comunal Cîrlibaba Nouă pe o lungime de 2,5 km.

LUCRĂRI DE ÎNDIGUIRI ŞI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR
CALAMITĂłILOR
În urma calamităŃilor naturale din primăvara anului 2010, când apele
pârâurilor łibău şi Cîrlibaba au ieşit din matcă afectând drumurile comunale din
apropiere, s-au întreprins lucrări de reparare a acestora prin îndiguirea şi
ridicarea malurilor cu balast pe o lungime de circa 12 km.
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ILUMINATUL PUBLIC
Valoarea cheltuielilor pentru iluminatul public este în sumă de 71.091 RON.
Iluminatul stradal s-a definitivat în totalitate.
SALUBRITATE
Valoarea serviciilor de salubritate a fost în sumă de 26.532 RON.
AchiziŃionarea de pubele şi containere în sumă de 56.061 RON.
S-a executat ecologizarea gropii de gunoi a comunei prin înlăturarea
gunoaielor depuse de-a lungul anilor.

INVESTIłII
S-au achitat rate leasing pentru AUTOUTILITARĂ în valoare de 21.410
RON.
S-a achiziŃionat un buldo- excavator folosit la diversele lucrări de reparaŃii şi
întreŃinere a drumurilor comunale.
S-a achiziŃionat o autobasculantă multifuncŃională.
S-a construit o piaŃă agro-alimentară în centrul comunei.

STUDII ŞI PROIECTE
Au fost achitate facturi pentru servicii de consultanŃă şi proiectare în valoare
de 50.000 RON.
La data de 11.06.2010 a fost semnat contractul de finanŃare pe Măsura 322
în valoare de 2,5 mil. euro, acesta constând în :
- infrastructură – betonare drumuri comunale;
- centru de zi;
- dotare Cămin Cultural cu sistem audio şi video.

STARE CIVILĂ
În anul 2010 au fost înregistrate următoarele acte şi fapte de stare civilă:
- 2 transcrieri acte de naştere;
- 10 acte de căsătorie;
- 12 acte de deces;
- 6 cereri pentru deschiderea procedurii succesorale.
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În urma controlului efectuat în luna iunie 2010 pe linie de stare civilă nu au
fost semnalate deficienŃe.
REGISTRUL AGRICOL – AGRICULTURA
În anul 2010 au fost eliberate 825 de adeverinŃe care au avut la bază înscrieri
din registrul agricol. Au fost eliberate un număr de 14 certificate de producător
şi au fost puşi în posesie un număr de 34 solicitanŃi de retrocedare terenuri la
legile fondului funciar. Din înregistrările făcute în registrul agricol se constată o
scădere a efectivelor de bovine şi ovine faŃă de anii precedenŃi, iar suprafaŃa de
teren arabil cultivată a scăzut. Multe terenuri cu destinaŃia de fâneŃe au rămas
necosite. Un aspect negativ este acela că cetăŃenii nu declară în termenele
stabilite de lege efectivele de animale fapt ce îngreunează Ńinerea unei evidenŃe
clare a acestora.
Din anul 2008 s-au executat contracte de arendă între Primăria Cîrlibaba şi
AsociaŃia crescătorilor de animale ,, Codrii Bucovinei", ceea ce a condus la o
mai bună organizare şi funcŃionare a asociaŃiei. În acest sens au fost
achiziŃionate două tractoare cu utilajele aferente destinate cositului şi adunatului
fânului. A fost achiziŃionat un răcitor de lapte cu o capacitate de 3.500 l şi o
cisternă cu capacitate de 1.200 l, ceea ce a condus la o creştere semnificativă a
preŃului laptelui achiziŃionat de la producători iar livrarea la procesator s-a făcut
în condiŃii optime.
Au fost executate lucrări de curăŃire pe trupurile de păşune:
TRUP
SUPRAFAłA
- Codreava
97,5 ha
- Piatra Roşie
4,5 ha
- Iedu
28,3 ha
- Grezner
14,7 ha
- Valea Stânii
6 ha
- Fundoaia
98 ha
- Harton
6,5 ha
- Fluturica dos
4,5 ha
- Fluturica faŃă
22 ha
- Flututrica Valea BistriŃei
4,5 ha
- Juravlea
22,16 ha
- łiboaş
19 ha
S-a amenajat drumul de acces pe trupul de păşune Iedu. S-a sprijinit un
număr de 6 fermieri pentru întocmirea dosarului la Măsura 141, pentru accesarea
de fonduri europene.
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URBANISM
În anul 2010 au fost eliberate următoarele documente :
- 18 certificate de urbanism;
- 8 autorizaŃii de construire ;
- 1 autorizaŃie de demolare.
Au fost atribuite un număr de 5 loturi cu titlu gratuit tinerilor care doresc sa-şi
construiască o locuinŃă proprietate personală.
PROTECłIE CIVILĂ ŞI PSI
Prin compartimentul de specialitate înfiinŃat la nivelul comunei a fost realizat
un exerciŃiu de alarmare a populaŃiei cu tema – simularea unui cutremur urmat
de incendiu la şcoala din centrul comunei şi biserica ortodoxă, exerciŃiu care a
fost notat de organele judeŃene care l-au condus, cu calificativul foarte bine.
La nivelul comunei funcŃionează un serviciu voluntar format din 22 de
membri constituit pe grupe de prevenire şi intervenŃie, serviciu care a desfăşurat
lunar şedinŃe de pregătire. În cursul anului 2010 a avut două intervenŃii la
incendii de pădure, o intervenŃie la un incendiu a unui autoturism şi 6 intervenŃii
la inundaŃii. Din bugetul local în anul 2010 a fost achiziŃionat un generator de
curent şi a fost reparată o moto-pompă.
Serviciul de voluntari a ocupat în anul 2010 locul I la faza zonală şi locul II
la faza judeŃeană la concursurile de specialitate.

ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
Ordinea şi liniştea publică în comuna Cîrlibaba este asigurată de un post de
poliŃie şi unul de jandarmi montani.
Paza localului primăriei este asigurată de către o societate specializată în
acest sens pe parcursul nopŃii.
În cursul anului 2010 activitatea la Postul de PoliŃie Cîrlibaba a fost
desfăşurată de doi lucrători de poliŃie.
Au fost desfăşurate activităŃi pentru asigurarea unui climat de siguranŃă
civică, de prevenire a faptelor cu violenŃa, a accidentelor de circulaŃie sau a
oricăror altor fapte care aduc atingere vieŃii care aduc atingere vieŃii, integrităŃii
corporale sau bunurilor persoanelor.
Aceste activităŃi s-au materializat în:
- înregistrarea un nr. de 32 dosare penale, soluŃionate fiind un nr. de 16;
- au fost constatate un nr. de 24 infracŃiuni;
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- au fost soluŃionate un nr. de 49 de plângeri şi sesizări ale cetăŃenilor
aplicându-se un nr. de 14 sancŃiuni la Legea nr. 61/ 1991 în valoare de
4.200 RON;
- au fost executate un nr. de 12 mandate de aducere în instanŃă;
- au fost efectuate 45 de controale împreună cu lucrătorii PoliŃiei de
Frontieră pentru prevenirea faptelor de contrabandă.
Pentru prevenirea faptelor de tăiere ilegală şi sustragere de material lemnos
s-au efectuat 52 de acŃiuni şi controale împreună cu organele silvice locale şi
I.T.R.S.V. Suceava fiind aplicate un nr. de 8 contravenŃii la regimul silvic şi
confiscată cantitatea de 48 mc lemn de răşinoase.
S-au soluŃionat două cazuri de furt din locuinŃe şi societăŃi comerciale cu
autori necunoscuŃi.
MenŃinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona traseelor
turistice şi pe raza centrală a comunei este asigurata de Postul de Jandarmi
Montan Cîrlibaba. În anul 2010 activităŃile postului de jandarmi au fost asigurate
de 4 lucrători.
ActivităŃile au fost concretizate prin:
- înregistrarea a 110 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 17.350 RON la
Legea nr 61/ 1991 şi Legea nr. 12/ 1990;
- confiscarea de bunuri în valoare de 4.000 RON ;
- constatarea în flagrant a 3 infracŃiuni şi 4 infractori ;
- înregistrarea şi soluŃionarea a 27 de petiŃii contravenŃionale;
- s-au intervenit la 7 apeluri de 112;
- s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia unor manifestări culturalartistice şi sportive;
- s-au pus în executare 14 mandate de aducere;
- s-a acŃionat cu executor judecătoresc pe raza comunei pentru recuperarea
debitelor;
- s-au efectuat patrulări în comun cu lucrători silvici pentru combaterea
contravenŃiilor şi infracŃiunilor silvice;
- s-a acŃionat în comun cu lucrătorii poliŃiei prin patrulări mixte cât şi
acŃiuni de prevenire şi combatere a faptelor de braconaj şi infracŃiuni
silvice;
- s-a acŃionat şi în zona şcolii generale pentru prevenirea faptelor de
violenŃă, îndeosebi în pauze şi la terminarea cursurilor.
Majoritatea infracŃiunilor petrecute în cursul anului 2010 s-au petrecut în
domeniul silvic: furt de masă lemnoasă, braconaj precum şi furturi de la agenŃii
economici.
Îmbucurător este faptul că în cursul anului 2010 pe raza comunei nu s-au
produs infracŃiuni cu violenŃă: omor, lovituri cauzatoare de moarte, tâlhărie.
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ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ
În exercitarea atribuŃiilor de asistenŃă socială şi autoritate tutelară
prevăzute de Legea nr. 15/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
Compartimentul de asistenŃă socială a asigurat acordarea prestaŃiilor sociale
pentru persoanele care au solicitat acordarea lor şi s-au încadrat în prevederile
legale. În anul 2010 acordarea acestor prestaŃii a avut la bază Horărârea nr. 8/
27.03.2009 privind aprobarea convenŃiei de colaborare dintre Consiliul JudeŃean
Suceava şi Consiliul Local Cîrlibaba privind protecŃia copilului .
Compartimentul s-a preocupat de protecŃia copiilor cu probleme şi a familiilor
acestora, de prevenire a abandonului familial şi a abandonului şcolar. Au fost
elaborate planuri de servicii şi s-a asigurat protecŃia persoanelor cu dizabilităŃi.
S-a dat curs şi s-a răspuns în timp util solicitărilor instanŃelor judecătoreşti şi a
organelor de poliŃie prin întocmirea de anchete sociale.
În îndeplinirea atribuŃiilor aflate în competenŃă au fost executate
următoarele servicii şi prestaŃii sociale:
- acordare de ajutor social la 23 de familii şi persoane singure;
- au fost întocmite 7 dosare de alocaŃii de naştere;
- acordare trusou nou-născuŃi în număr de 7;
- sprijin financiar 3 familii;
- alocaŃii de stat 9 dosare;
- îndemnizaŃii de naştere 5;
- îndemnizaŃii persoane cu handicap 11;
- dosare acordare subvenŃie încălzire 295;
- anchete sociale 92;
- consiliere primară în vederea obŃinerii prestaŃiilor şi a drepturilor oferite
de lege;
- consiliere primară şi monitorizare în cazurile în care au fost implicaŃi
minori;
- planuri de servicii pentru prevenirea abandonului familial;
- a fost întocmit planul de lucrări ce au fost executate de beneficiarii Legii
nr. 416/ 2001.
ÎNVĂłĂMÂNT
În anul 2010 au fost executate lucrări de reparaŃii interioare la şcoala
generală din localitate constând în:
- s-au executat lucrări de reabilitare la centrala termică;
- au fost amenajate grupuri sanitare interioare.
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SĂNĂTATE
CetăŃenii comunei beneficiază de un dispensar medical în care îşi desfăşoară
activitatea un medic de familie şi o asistentă. Trebuie arătat faptul că imobilul în
care îşi desfăşoară activitatea are o vechime de peste 80 de ani şi nu corespunde
cerinŃelor asigurării unor servicii şi prestaŃii medicale la un nivel corespunzător
fapt ce impune a se avea în vedere construirea unui dispensar uman care să fie
dotat corespunzător standardelor medii de funcŃionare. Consider că starea de
sănătate a populaŃiei se încadrează în standardele de nivel judeŃean.

CULTURĂ, CULTE, TURISM ŞI SPORT
În anul 2010 în comuna Cîrlibaba s-a desfăşurat cea de-a 3-a ediŃie a
manifestării cultural-artistice ,,Zilele Cîrlibabei", manifestare desfăşurată pe
terenul de sport din centrul comunei unde au fost prezente un mare număr de
formaŃii artistice şi interpreŃi populari. În cadrul Căminului Cultural şi-a
continuat prezentarea Ansamblul Folcloric ,,Bujorul de Munte" Cîrlibaba, care a
participat la numeroase festivaluri interne şi internaŃionale. În cadrul acestei
manifestări au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie.
Din partea Consiliului Local s-au repartizat celor două parohii: ortodoxă şi
catolică, câte 5.000 RON, sumă necesară executării unor lucrări de renovare a
bisericilor.
Pe data de 6 septembrie 2010 a avut loc cea de-a II –a ediŃie a Festivalului
interjudeŃean ,,Hora la Rotunda". Acest festival a fost organizat în colaborare cu
primăriile comunelor: ŞanŃ, Maieru, Măgura Ilvei.
S-a asigurat cu titlu gratuit recepŃionarea semnalului de internet sistem
WIRELESS având o acoperire pe circa 40% din localitate.
Au fost executate lucrări de reparaŃii capitale la parcul din centrul comunei.
RELAłIA CU CONSILIUL LOCAL
În anul 2010 au fost convocate un număr de 10 şedinŃe ale Consiliului Local
(2 extraordinare) cu respectarea procedurii prevăzute de lege. AnunŃurile de
convocare s-au făcut prin afişarea dispoziŃiei la panoul de afişaj. ŞedinŃele de
consiliu au fost făcute public prin înregistrare şi transmitere pe programul local
de televiziune. În cursul anului 2010 Consiliul Local a adoptat un număr de 34
hotărâri din care 19 cu caracter normativ. ŞedinŃele au fost publice putând
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participa cetăŃenii şi salariaŃii primăriei. PrezenŃa consilierilor la şedinŃe o
consider ca foarte bună.

RELAłIA CU CETĂłENII ŞI TRANSPARENłA DECIZIONALĂ
În anul 2010 au fost primite spre soluŃionare un număr de 68 de cereri din
partea cetăŃenilor, în afara solicitărilor de adeverinŃe. Dintre problemele sesizate
de cetăŃeni marea majoritate constau în soluŃionarea unor probleme de fond
funciar, altele în acordarea unor ajutoare băneşti pentru cazuri de deces sau
asigurarea de alimente. În registrul general de intrare-ieşire s-au înregistrat 4881
documente de la persoane fizice şi juridice.
În cursul anului 2010 au fost emise un număr de 126 dispoziŃii în marea lor
majoritate având un caracter individual (suspendări şi aprobări de ajutoare
sociale).
Consider că dotările primăriei cu acces la internet, fax şi telefonie permit
instituŃiei să răspundă exigenŃelor privind relaŃia cu cetăŃenii şi asigurarea
transparenŃei prin publicarea hotărârilor Consiliului Local pe site-ul Primăriei
Cîrlibaba.
Aceasta este pe scurt prezentarea stării economico-socială a comunei
Cîrlibaba.

Cîrlibaba la 17.03.2011

PRIMAR,
Ing. Gabriel Danciu

Întocmit,
SECRETAR
Dorel Cormoş
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