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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CISNĂDIE 
 

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în anul 2010: 
 
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 2010, Consiliul Local Cisnădie a fost convocat în 12 şedinţe ordinare, 7 şedinţe 
extraordinare şi au fost adoptate 205 de hotărâri, din care 176 iniţiate de primar, 2 de 
viceprimar, 27 de consilierii locali. 
Hotărâri aplicate: 179 
Hotărâri aplicate parţial: 0 
Hotărâri în curs de aplicare: 20 
Hotărâri neaplicate: 4 
Hotărâri abrogate: 1 
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Hotărâri completate: 0 
Hotărâri modificate: 1 
TOTAL: 205 
Hotărâri revocate: 4 
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SERVICIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI RESURSE UMANE 

 
 

În anul 2010, Serviciul de administraţie publică şi resurse umane a avut în 
componenţa sa 10 compartimente, după cum urmează: 

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

În anul 2010 au fost emise 1371 dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie, din 
care: 

Dispoziţii aplicate: 1367 
Dispoziţii revocate: 3 
Dispoziţii abrogate: 1 
TOTAL: 1371 
Dispoziţii modificate : 4 
Dispoziţii completate: 1 
Dispoziţii modificate şi completate: 3 
În anul 2010 au fost primite la Compartimentul  administraţie publică locală  75 

petiţii  la care s-a răspuns în termenul prevăzut de lege. 
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Arhivă 
 
 În cursul anului 2010, 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”. 
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 În luna octombrie 2006 a fost definitivat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 190/26.10.2006 Nomenclatorul Arhivistic şi avizat de D.J.A.N. Filiala Sibiu cu 
nr. 88974/7 11 2006. 
 De asemenea a fost emisă Dispoziţia nr. 1048/2010 privind modificarea 
componentei comisiei de selecţionare a arhivei Consiliului Local Cisnădie. 
 În cursul anului 2010 s-a continuat operaţiunea de arhivare a documentelor 
existente în depozit.  
 Menţionăm că până în anul 2007, documentele existente în depozit nu au fost 
selecţionate, ordonate şi inventariate în mod corespunzător. De asemenea nu a existat o 
evidenţă corectă şi la zi a acestora. Nu au fost înregistrate în registre destinate special 
acestui scop şi nu s-a ţinut o evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice din 
depozit pe baza unui „registru de depozit”. 
 În prezent se continuă operaţiunea de arhivare a documentelor preluate de la 
compartimente şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 16/1996 legea 
Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În  anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 4/2008 s-a hotărât 
preluarea, păstrarea, conservarea şi administrarea fondului arhivistic al S.C. Covtex S.A. 
Cisnădie de către Primăria oraşului Cisnădie. Primăria oraşului Cisnădie, prin Serviciul 
de administraţie publică locală şi resurse umane a eliberat în anul 2010, în mod gratuit, 
310 de adeverinţe referitoare la vechimea în muncă, salariul realizat şi sporurile obţinute 
de către foştii angajaţi ai S.C. Covtex S.A. Cisnădie, în baza solicitărilor scrise formulate 
de aceştia. 
 De asemenea, tot în anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 
44/2008 s-a hotărât preluarea, păstrarea, conservarea şi administrarea fondului arhivistic 
al S.C. Bumbacul S.A. Cisnădie de către Primăria oraşului Cisnădie. Primăria oraşului 
Cisnădie, prin Serviciul de administraţie publică locală şi resurse umane a eliberat în anul 
2010, în mod gratuit, 34 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. 
 
 
 
 
 
2. Compartimentul resurse umane 
 

Începând cu data de 01 ianuarie 2010 a fost pusă în aplicare Legea – Cadru 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi tot 
personalul  a fost reîncadrat pe noile funcţii în baza legii mai sus menţionate. 

În perioada 03 iulie-31 decembrie 2010, se diminuează cuantumul brut al 
salariului lunar cu 25%, în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele 
măsuri necesare în vaderea restabilirii echilibrului bugetar.   
 Structura de personal în  anul 2010 a fost următoarea: 
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APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI: 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2010 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

01.01.2010 61 45 16 1   -3       funcţionari publici de 
 execuţie – raporturile de 
serviciu suspendate 

31.12.2010 58 39 19    -  
 
 
SERVICII PUBLICE: 
DATA TOTAL 

posturi 
Din care: Ocupate 

în cursul 
anului 
2010 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

01.01.2010 159, din 
care 41 
asistenţi 
personali 

122, din 
care 32 
asistenţi 
personali 

37, din 
care 12 
asistenţi 
personali 

-  

31.12.2010 145, din 
care 41 
asistenţi 
personali 

99,din 
care 28 
asistenţi 
personali 

46,din 
care 12 
asistenţi 
personali 

   -  

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

avizelor în ceea ce priveşte funcţiile publice. Cu avizul nr. 488442/20.07.2010  se acordă 
aviz favorabil pentru funcţiile publice din cadrul Serviciilor Publice subordonate 
Consiliului Local  al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu şi avizul favorabil al Inspectoratului 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr.2.111.506/2010, pentru funcţiile publice din 
cadrul serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Cisnădie. 

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

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

individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 
S-au realizat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului şi pentru serviciile publice, fiind aprobate prin Hotărârile Consiliului Local 
Cisnădie nr.107 şi nr.108 din 29 iulie 2010.   
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S-a urmărit creşterea gradului de profesionalism al funcţionarilor publici prin 
includerea acestora în programe de instruire, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 
 
 
 
3. Compartimentul învăţământ, cultură, culte şi protocol 
 
Învăţământ 
 
 În cele 10 unităţi de învăţământ din oraşul Cisnădie sunt 2.156  preşcolari şi elevi, 
înscrişi în anul şcolar 2010-2011. 
 Elevii din oraşul Cisnădie au fost implicaţi în diferite acţiuni, alături de Primăria 
oraşului Cisnădie şi alte organizaţii nonguvernamentale, cum ar fi: „Let't do it, Romania”, 
jocuri interactive etc. 

 
 

 
Cultură  

 
În anul 2010, în oraşul Cisnădie au avut loc următoarele activităţi cultural-sportive:  
 
ZIUA EROILOR 2010 
 

La monumentul ridicat în memoria eroilor neamului, în centrul oraşului, 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.     
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ZILELE CETĂŢII 
 

În perioda 3-6 iunie 2010 a avut loc evenimentul intitulat „Zilele Cetăţii Cisnădie – 
2010”, manifestare ce a cuprins 4 evenimente: 

1. Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans „Tinere Speranţe”, ediţia a V-a 
2. Serbarea Cultural-Cîmpenească „Cireşarii” 
3. „Ziua Vecinătăţii” 
4. Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România. 

 
Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans „Tinere Speranţe”, ediţia a V-a a 

fost un eveniment de masa, care a reunit pe aceeaşi scenă concurenţi din România şi din 
alte ţări din Europa. De aceasta dată a fost prezentă şi o echipă de majorete-acrobate din 
Wernigerode, Germania.   

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa de Cultură a oraşului şi a strâns un număr 
foarte mare de participanţi.  

Serbarea Cultural-Cîmpenească „Cireşarii” s-a desfăşurat în Parcul „Măgura” din 
oraşul Cisnădie, cu un program de concerte de muzică uşoară şi populară. 

Sub denumirea „Ziua Vecinătăţii” au avut loc meciuri de fotbal între jucători din 
cartierele Cisnădiei. 
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DECEMBRIE 2010 
 
 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. 

 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 

Culte  
 

În data de 6 august 2010, s-a sărbătorit primul hram al Capelei din incinta 
Cimitirului Comunal Cisnădie, capelă care poartă hramul Sfântului Ilie Tesviteanul. 

Această capelă a fost construită, cu finanţare de la bugetul local,  în perioada 
2007-2010, în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană şi al alinierii 
legislaţiei româneşti la normele europene, conform cărora fiecare cimitir trebuie să aibă o 
capelă sau o casă mortuară. 
Cu acest prilej, preoţii Bisericilor din oraşul Cisnădie au oficiat o slujbă religioasă 
ecumenică. 
 
Protocol 

 
Relaţiile  Internaţionale 
 
       Şi în 2010, în plan internaţional, oraşul Cisnădie s-a bucurat de succese deosebite. 
Fiind un an plin de succese şi realizari, delegaţiile din Cisnădie care s-au aflat în alte 
oraşe ale lumii s-au întors cu rezultate deosebite, iar cei care s-au aflat în vizită în oraşul 
noastru au plecat cu impresii deosebite despre Transilvania şi despre oraşul nostru cu o 
vechime de peste 800 de ani.  
 
Germania 
 
 În anul 2010, Primarul oraşului Wernigerode, Germania, domnul Peter Gaffert,  
s-a aflat pentru câteva zile, în luna iunie,  într-o vizită de prietenie la Cisnădie.  Din 
delegaţie au mai făcut parte şi oficialităţi din Wernigerode,precum şi un grup de dansatori 
care a participat la Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans pentru Copii ,,Tinere 
Speranţe " .  
 

  



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2010  

 10

 

Gola Pristan  
 

În luna august 2010 o delegaţie din Cisnădie s-a deplasat în Ucraina la festivalul 
de Folclor ,,KUPALSKI ZORI” din oraşul partener Gola Pristan, raionul Cherson.  

Din delegaţie au făcut parte consilieri locali şi angajaţi ai primăriei oraşului 
Cisnădie.  

La întâlnirile care au avut loc ambele părţi au stabilit proiecte comune care 
intereseaza ambele oraşe şi s-au pus bazele unor noi activităţi. 
 
 
Franţa 
 
 În anul 2010, în luna iunie s-a aflat la Cisnădie o delegaţie din oraşul înfrăţit 
Château Thierry, delegaţie care a participat la toate cele 4 structuri ale Evenimentului 
intitulat « Zilele Cetăţii Cisnădie », şi anume: Festivalul Internaţional de Gimnastică şi 
Dans ,,Tinere Speranţe” ediţia a V-a,  Serbarea Câmpenească ,,Cireşarii”, ,,Ziua 
Vecinătăţii” şi Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România. 

 
4.Centrul de informare pentru cetăţeni 

 
Accesul la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001  
 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001,  Consiliul Local Cisnădie a 
stabilit unele măsuri pentru asigurarea liberului acces la infomaţiile de interes public.  
 Situaţia statistică pentru anul 2010 se prezintă astfel:  

- s-au înregistrat un număr de 13.787 petiţii, sub formă scrisă şi cca. 45 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; 
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�  informaţii privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizaţii de 
construire, certificate de notare în C.F. 

� acord de funcţionare şi vize anuale;  
� informaţii privind bugetul local;  
� date privind reglementarea activităţii de stare civilă;  
� date privind actele necesare în vederea instituirii de : tutelă, curatelă, 

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

� modalităţi de contestare privind dreptul de acces la informaţiile de interes 
public;  

� informaţii privind achiziţionarea de bunuri, servicii;  
� date privind relaţiile de colaborare sau parteneriate cu autorităţi din  ţară 
şi străinătate, înfrăţiri cu alte oraşe;  

� informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de organizarea 
acestora în colaborare cu alte instituţii; 

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

� structura organizatorică a primăriei, statul de funcţii, atribuţiile serviciilor, 
program de funcţioanare şi de audienţe;  

� acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei; 
�  numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei, nr. de 

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

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

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

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

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

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

REGISTRATURA 
 

 
 Anul  2010 
Acte date pentru expediere prin poştă şi 
curier 

12.087 

Total cereri înregistrate  13.787 
din care reclamaţii  181 
Înscrieri pentru audienţe  140 
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Total cereri
înregistrate

Reclamaţii

Înscrieri audienţe

 
 
Transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003 
 
 În anul 2010, activitatea decizională a Consiliului Local Cisnădie a fost 
transparentă, iar prevederile Legii nr. 52/2003 au fost aplicate în mod corect atât prin 
accesul cetăţenilor la proiectele de acte normative şi la minutele şedinţelor publice, cât şi 
prin participarea publicului la procesul de dezbatere a proiectelor de acte normative şi la 
şedinţele publice. 
           La şedinţele de interes public ale Consiliului Local Cisnădie au participat în 
perioada sus menţionată reprezentanţi ai societăţii civile dar şi reprezentanţii asociaţilor 
de proprietari, care au analizat şi sintetizat diferite probleme de interes public. Proiectele 
de hotărâri pentru care a fost aplicat principiul ,,Noi vă consultăm şi decidem împreună 
cu voi” la nivelul Consiliului Local Cisnădie in anul 2010 au fost următoarele :  
  -Hotărârea nr. 16 din 28 ianuarie 2010 privind adoptarea bugetului Consiliului 
Local  al oraşului Cisnădie; 
   -Hotărârea nr. 76 din 27 mai 2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
ce se vor aplica în oraşul Cisnădie în anul 2011. 
       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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5. Compartimentul cadastru şi agricultură 
 

  Activităţi desfăşurate: 
Au fost primite, analizate şi soluţionate un număr de 1.147 solicitări scrise, la 

care se adaugă: 
- documentele analizate, discutate şi redactate împreună cu alte compartimente ale 
instituţiei noastre.   
- acordarea de relaţii cu publicul date în mod direct, lămuriri date solicitanţilor precum şi 
îndrumarea privind redactarea cererilor, a conţinutului acestora sau a documentelor ce 
trebuie anexate. 
 
           Registrul Agricol     
 
      Înregistrarea persoanelor fizice în Registrul Agricol –   pentru anul 2010  
Total poziţii: 3435 din care: 
- gospodării cu domiciliul în oraşul Cisnădie: 2060 poziţii; 
- gospodării cu domiciliul în localitatea componentă Cisnădioara: 190 poziţii; 
- gospodării cu domiciliul în alte localităţi (străinaşi): 1130 poziţii,; 
- persoane juridice: 55 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, îndrumîndu-se persoanele în cauză asupra 
completării acestora; 

Persoanele fizice sau juridice care au dobândit terenuri în cursul anului 2010 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 650 adeverinţe care atestă date înscrise în registrul 
agricol, necesare cetăţenilor în diferite împrejurări cum ar fi:  la şcoală copiilor pentru 
burse, la serviciu, la spital pentru persoanele fără venituri, subvenţii APIA  sau la Oficiul 
de cadastru pentru înscrierea în CF a terenurilor din zona necooperativizată; 

De asemenea au fost eliberate un număr de 35 de Certificate de Producător 
Agricol. 
Aceasta implică primirea solicitării, deplasarea la faţa locului pentru verificarea existenţei 
produselor ce se doreşte a fi vândute pe piaţă, întocmirea unui proces verbal de constatare 
la faţa locului apoi, întocmirea, completarea, semnarea şi eliberarea Certificatului de 
Producător. 
Aceste certificate se eliberează pentru fiecare categorie de produse în parte cu 
menţionarea cantităţilor scoase la vânzare; 
Valabilitatea  certificatelor este de 1 an agricol, adică de la data de 01 iulie a anului în 
curs până la data de 30 iunie a anului următor, cu verificarea trimestrială a existenţei 
produselor şi vizarea corespunzătoare a certificatului. 
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Eliberarea de Bilete de Proprietate animale 

Vânzarea animalelor vii pe piaţa liberă a scăzut datorită micşorării efectivelor de animale, 
cât şi datorită restricţiilor impuse de normele veterinare. În anul 2010 s-au eliberat un 
număr mic de asemenea documente. 
             
            Arendarea terenurilor agricole 

Întocmirea, păstrarea şi actualizarea registrului special de evidenţă al Contractelor 
de Arendă, precum şi eliberarea de documente care au la bază datele înregistrate în acest 
registru, necesare la obţinerea de subvenţii pe terenurile agricole; 

Cele mai multe documente eliberate cu date după acest registru au fost necesare la 
Agenţia de plăţi şi Intervenţii in Agricultură, în vederea obţinerii de subvenţii pentru 
terenurile agricole lucrate. 

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

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

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

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

Au fost trimise 60 de înştiinţări privind încetarea contractelor de închiriere a 
terenurilor agricole. 

 
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; 

 
Alte Activităţi  
Analizarea dosarelor şi emiterea de documente corespunzătoare în cazul 

proceselor care au ca obiect terenurile agricole ; în special trebuie să ne exprimăm 
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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:  
- 18 procese de „uzucapiune” asupra terenurilor agricole; 

            - 2 procese de rectificare de Carte Funciară 
            -  2 procese cu  privire la aplicarea Legilor fondului funciar. 

 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; 
Comprtimentul cadastru şi agricultură a participat la acţiunea de acordare a 

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

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

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

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

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

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

Întocmirea şi raportarea Dărilor de Seamă Statistice, periodice, solicitate de 
Directia de Statistica sau de Direcţia Agricole Sibiu. 

                                                                      
       
 
 
 
 
         
 

 
Au fost comunicate un număr de 220 somaţii privind înştiinţarea crescătorilor, 

asupra interdicţiilor de circulaţie a animalelor pe domeniul public al oraşului, stabilite 
prin hotărârile Consiliului local al oraşului Cisnădie. 

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

 Trimestrial se fac raportări cu privire la stadiul deşeurilor de subproduse 
animaliere care nu sunt destinate consumului uman şi care trebuie neutralizate conform 
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legii. În acest sens, instituţia noastră a încheiat contract cu firma SC PROTAN Codlea, 
atestată pentru această activitate. În anul 2010 nu au fost cazuri în care să fie necesară 
intervenţia acestei firme. 

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, pentru un număr de 24 cazuri.  După 
întocmire, aceste documentaţii se vizează de către Consiliul Judeţean Sibiu, apoi se depun 
la Instituţia Prefectului – judeţul Sibiu, care după analizarea acestora, emite Ordinul 
Prefectului. Acest Ordin se transmite primăriei în 2 exemplare originale din care unul va 
fi transmis titularului; 

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

Eliberarea de Titluri de Proprietate în baza Legilor fondului funciar nr.18/1991 
republicată a Legii nr.1/2000 precum şi a Legii nr.247/2005; 

Întocmirea planurilor cadastrale cu punerile în posesie, care cuprinde planul 
1:5.000, cu dimensiunile şi vecinii parcelelor măsurate; 

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

Corespondenţa scrisă cu persoanele care au depus cereri în baza legii nr.247/2005, 
în vederea completării dosarelor depuse; 

Întocmirea de tabele anexă cu persoanele cărora li s-a aprobat solicitarea de către 
comisia locală; 

Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor persoanelor nemulţumite la Legea 
nr.247/2005, întocmirea de referate şi trimiterea acestora la Comisia Judeţeană; 

Finalizarea aplicării Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi 
luptătorii martiri care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 
(fosta Lege nr.42/1990), prin primirea cererilor, analizarea acestora, în vederea atribuirii 
unei suprafeţe de teren celor îndreptăţiţi; 

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

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

 
 
RECENSĂMANTUL GENERAL AGRICOL 2010 
 
Pregătirea acestui recensământ, prin întocmirea documentaţiilor  

specifice cerute de actele normative în vigoare şi anume: stabilirea secţiilor, 
sectoarelor, a tabelele pregătitoare, recrutarea recenzorilor, stabilirea necesarului 
de materiale, preluarea materialelor, instruirea recenzorilor, apoi, 
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realizarea efectivă a recensământului, îndrumarea şi controlul recenzorilor, 
verificarea formularelor, întocmirea raportărilor periodice. 
Întrucât desfăşurarea recensământului este pe o perioadă de două luni, decembrie 2010 şi 
ianuarie 2011, această activitate va continua şi în luna ianuarie 2011. 
 
            Colaborări cu alte servicii ale Primăriei oraşului Cisnădie  
     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 Buget, Impozite şi Taxe, pentru identificarea categoriei de încadrare şi 
impozitare a terenurilor agricole, care stă la baza declaraţiilor de impunere ale 
contribuabililor; 
           Serviciul de Administrare a domeniului public şi privat, fiind identificate parcele 
de teren care urmează să facă obiectul reglementării juridice, în vederea concesionării/ 
vânzării sau a înscrierii acestora în patrimoniul oraşului; 
 Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanei, sens în care eliberăm 
adeverinţe cu domiciliul declarat la Registrul Agricol, al persoanei în cauză, în vederea 
întocmirii dosarului de eliberare a Cărţii de Identitate. 
 
 
 

6.Compartimentul 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. 
 

7.Compartimentul biblioteca orăşenească 
 
Oraşul Cisnădie nu a avut în funcţiune, nici în anul 2010, 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.  

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

În anii anteriori, achiziţia de carte a fost de asemenea modestă.  
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8.Compartimentul cabinete medicale şcolare 
 

În anul 2010, cabinetele medicale şcolare au trecut în subordinea Consiliului Local 
Cisnădie. 

În Cisnădie funcţionează 3 cabinete medicale şcolare, situate astfel: 
- un cabinet medical la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară 
- un cabinet medical la Şcoala Generală nr. 2 
- un cabinet stomatologic la Şcoala Generală nr. 3 

 
9.Compartimentul muzee şi expoziţii 

 
Muzeul de Etnografie Săsească  şi Cetatea de la Cisnădioarară 

 
Ambele sunt deschise pentru vizitare în localitatea Cisnădioara. Prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 67/2008 s-a aprobat darea în administrare a Expoziţiei Muzeale de 
Etnografie Săsească Cisnădioara, Bisericii Evanghelice C.A. Cisnădie pe o perioadă de 3 
ani pentru desfăşurarea de activităţi culturale.  

În anul 2010 au avut loc la Cisnădioara şi Cisnădie în diverse locaţii, piese de 
teatru în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu ş.a.  

Cele două obiective au fost vizitate în cursul anului 2010 de un număr foarte mare 
de turişti atât din ţară cât şi din străinătate.  
        

 

 
 

 
Muzeul Textil Cisnădie  
 
În anul 2010, muzeul a fost vizitat de peste 700 de turişti, dintre care 450 elevi. 
Alte activităţi: 
- A fost întocmită o evidenţă mai clară a obiectelor muzeului pe fişe analitice de evidenţă, 
realizând o imagine completă a fiecărui exponat. 
- A continuat parteneriatul cu Şcoala Generală nr. 3 pe diverse teme. 
- Teme ca „O zi pentru o carte”, „Cisnădie, oraşul meu de suflet” s-au bucurat de mare 
interes. 
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10.Centrul de informare turistică  
 

În anul 2010, Centrul de informare turistică nu a avut activitate, postul de 
inspector de specialitate nefiind ocupat. 
 
 
 

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 
 

                                                       
 
 

Pe rolul instanţelor în anul 2010 au fost 58 de dosare, din care 26 de cauze s-au 
finalizat, iar 32 de cauze se află încă pe rolul instanţelor de judecată. 

Sintetizând dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în funcţie de obiectul 
acestora, se disting : 

 -  10 plângeri contravenţionale 
 -  18 uzucapiuni 
 -   3 acţiuni în constatare 
 -   1 succesiune 
 -   2 fond funciar 
 -   1 reziliere contract concesiune 
 -   1 plângere împotriva încheierii de CF 
 -   5 contestaţii la executare 
 -   2 anulare act administrativ 
 -   2 anulare menţiune starea civila 
 -   4 partaj judiciar 

             -   1 obligare încheiere act adiţional 
             -   1 pretenţii 
             -   1 servitute 
             -   2 rectificări CF 
             -   1 obligaţie de a face 
             -   1 grăniţuire 
             -   1 revendicare imobiliară 
             -   1 anulare act impozite şi taxe 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
 

 
 

          
 
În anul 2010, Direcţia economică a avut în subordine următoarele compartimente: 

1. Serviciul Buget, impozite şi taxe 
2. Compartimentul financiar contabilitate 
3. Compartimentul de finanţare şi administrare a învăţământului preuniversitar de 

stat 
4. Compartimentul autorizare şi control comercial 
5. Compartimentul accesare fonduri europene 
6. Compartimentul achiziţii publice 
7. Compartimentul informatică 

 
 

1. Serviciul buget, impozite şi taxe 
 

 În ceea ce priveşte activitatea Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, la nivelul 
anului 2010, menţionăm următoarele: 

- au fost realizate un număr de 955 înscrieri de mijloace de transport şi 918 de 
radieri. 

- la 202 de poziţii fiscale s-a înregistrat modificarea/corecţia matricolei de clădiri 
conform legislaţiei în vigoare, iar la 366 de poziţii fiscale au fost înregistrate 
debitări de clădiri noi. 

- în ceea ce priveşte matricola de teren au fost realizate un număr de 1234 debitări 
şi 677 încetări ale matricolei. 

- s-au înregistrat un număr de 269 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri 
şi încasări pentru taxa eliberare/vizare autorizaţie de funcţionare şi 18 poziţii 
fiscale pentru taxa vizare/autorizare alimentaţie publică. 

- au fost efectuate un număr de 25 restituiri impozit plătit în plus şi un număr de 
190 compensări (virare de plăţi între diferite surse). 

- au fost debitate 150 poziţii pentru taxa hotelieră. 
- au fost emise un număr de 10350 decizii de impunere . 
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit un număr de 5788 somaţii şi titluri 

executorii şi 150 adrese de înfiinţare a popririi. 
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2. Compartimentul  financiar-contabilitate şi Compartimentul de finanţare şi 
administrare a învăţământului preuniversitar de stat 

 
Activităţi : 
      - Definitivarea bugetului local pentru anul 2010 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 2010. 
       - Întocmirea bugetului din venituri proprii pentru anul 2010, 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 de specilitate 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 
situaţiei „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 2010 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. 
     - Întocmirea analizelor şi materialelor pentru şedinţele Consiliului local care s-au 
referit la rectificarea bugetului pentru anul 2010. 

 
1. Date economice 
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Bilanţul anual al oraşului  Cisnădie pentru 2010 a fost 21.340.646 lei – venituri şi 
21.246.689 lei - cheltuieli, iar veniturile au provenit în proporţie de 67,70 %  din 
impozitele şi taxele locale.  

Din tabelul următor reiese evoluţia crescândă în execuţia bugetului consolidat al 
oraşului, în perioada 2008-2010: 

VENITURI     

      

ANUL 

TOTAL 

VENITURI           

din care : 

VENITURI 

PROPRII 

PRELEVARI DE  

LA BUGETUL 

DE STAT, 

SUBVENTII 

  

 

 

  

2008 21.708.664 13.190.743 8.517.921 

2009 22.188.022 13.670.799 8.517.223 

2010 21.340.646 13.838.100 7.502.546 

CHELTUIELI     

      

ANUL 

TOTAL 

CHELTUIELI din 

care: 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

ASISTENTA 

SOCIALA 

BUNURI SI 

SERVICII 
INVESTITII 

2008 21.616.784 9.806.792 1.236.117 4.915.424 5.658.451 

2009 22.389.479 9.965.268 1.533.142 5.195.400 4.953.778 

2010 21.246.689 7.581.143 1.384.274 4.445.589 3.413.165 

 

 

3. Compartimentul autorizare şi control comercial 
 

În anul 2010, numărul unităţilor comerciale autorizate din oraşul Cisnădie şi 
localitatea componentă Cisnădioara a fost de 329. 

Structura unităţilor comerciale pe domenii de activitate în anul 2009, se prezintă 
astfel: 
 
 
Structura pe domeniul de activitate Anul 2010 
Comerţ 61% 
Prestări servicii 19% 
Producţie 15% 
Morărit  1% 
Turism 4% 
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4. Compartimentul accesare fonduri europene 

 

 
 

           
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 Biroul de Accesare Fonduri Europene nu a 

depus niciun proiect cu finanţare europeană. 
 

 
5. Compartimentul achiziţii publice 

 
 
 
ACHIZIŢII PRODUSE: 
 
 -sub 15.000 euro (fără TVA) 

 
1. Produse alimentare şi băuturi – SC Nicomi Prod SRL 
2. Produse de carmangerie – SC Nicomi Prod SRL 
3. Piese de mobilier Capela Cimitirului Ortodox– SC Brad Construct SRL 
4. Produse din cherestea de stejar, lambriuri capela Cimitirului Ortodox – SC Brad 

Construct SRL 
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5. Combustibil: motorină şi benzină – SC Euroil SRL 
6. Instalaţii de iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă - SC Transilvania Sud 

Lighting SRL   
7. Produse alimentare pentru cadourile de Crăciun ce se vor acorda colindătorilor şi 

angajaţilor primăriei din Cisnădie - SC MDM SRL 
8. Agende, calendare şi felicitări – SC Constant SRL 

 
ACHIZIŢII DE SERVICII: 
  

- sub 15.000 euro (fără TVA) 
 

1. Producere şi difuzare spoturi audio în interesul comunităţii - S.C. Vocea 
Evangheliei Srl, Sucursala Sibiu 

2. Servicii de capturare şi transport câini - S.C Edificii Urbane Ro/E.U.R S.R.L. 
3. Realizare hărţi de perete ale oraşului Cisnădie - S.C. Stiefel Eurocart Srl  
4. Servicii de legare arhivă – SC Tipomar SRL  
5. Elaborarea documentaţiei de proiectare faza: „D.A.L.I- REABILITARE SI 

EXTINDERE DRUMURI FORESTIERE ÎN PĂDURILE ORAŞULUI 
CISNĂDIE DIN BAZINUL MĂGURA-HOTARU-TOCILE” - SC Montana SRL 

6. Acordarea de asistenţă tehnică pentru accesare finanţare pentru proiectul 
„D.A.L.I- REABILITARE ŞI EXTINDERE DRUMURI FORESTIERE ÎN 
PĂDURILE ORAŞULUI CISNĂDIE DIN BAZINUL MĂGURA-HOTARU-
TOCILE” – SC Padurea SRL 

7. Extindere studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “Construcţia reţelei de apă 
potabilă în loc. Cisnădioara, or. Cisnădie, judeţul Sibiu” – SC Noi SRL 

8. Proiectare Tehnică, Documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construcţie şi Documentaţia pentru obţinerea avize/acorduri menţionate în 
certificatul de urbanism, pentru obiectivul: “Extindere  reţea de apă potabilă în 
loc. Cisnădioara, or. Cisnădie, judeţul Sibiu” – SC Terra Construct SRL 

 
- sub  125.000 euro (fără TVA) 
 

  1.  Servicii de îngrijire la domiciliu - Caritas Alba Iulia – Îngrijire la domiciliu 
2. Servicii de realizare a planului urbanistic general şi regulamentului local de 

urbanism pentru: Oraşul Cisnădie, jud. Sibiu - Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare Expertiză şi 
Consulting 

 
- peste  125.000 euro (fără TVA) 

 
1. Servicii de acordare a unui credit în valoare de 2.250.000 lei pentru realizarea 

investiţiei publice de interes local: reabilitare infrastructură rutieră şi pietonală 
de pe raza localităţii Cisnădie – Banca Comercială Carpatica 

 
ACHIZITII DE LUCRARI: 
 

- sub 15.000 euro (fără TVA) 
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1.  Lucrări de reabilitare a conductei de alimentare cu apă de Ø110 pe strada Florilor 
– SC Prescom SRL 
2. Lucrări de ridicare la nivelul carosabilului a unui număr de 150 buc. capace de 

canal - SC Prescom SRL  
3. Lucrări urgente de reabilitare prin procedeul de scarificare balastare (Fundătura 

Viilor, Merilor, Caişilor)– SC Prescom SRL 
4. Lucrări de scarificare balastare străzile: Băii, Viilor, Wernigerode – SC Domino 

Construct SRL 
 

 
6. Compartimentul Informatică 

 
Compartimentul informatică funcţionează în cadrul Primăriei Cisnădie cu sprijinul şi 
suportul tehnic oferit de firmele de specialitate, asigurând: 

 
-         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  
 
-          Realizează analiza, implementarea, modernizarea şi service pentru softurile din 
dotare sau care urmează să fie implementate; 
-          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; 
 
        
ANUL 2010 
 
-         S-au imbunatătit programele care  permit generarea de situaţii statistice pentru 
compartimentul Cadastru si Agricultură; Serviciul Public de Asistenţă Socială; 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2010  

 26

-          S-au  efectueat operaţii de rutină legate de buna funcţionare a sistemului 
informatic, indexări, copieri, listări; 
-          S-au prelungit licenţele pentru protecţia calculatoarelor ESET NOD32 Antivirus 
în numar de 55; 
-          S-au prelungit licenţele pentru  programele legislative de accesarea legislaţiei 
României astfel: 1 buc reţea; 2 buc monopol. 
-          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. 
 

 
 

 
SERVICIUL  ARHITECT  ŞEF 

 
 
 În cursul anului 2010, în subordinea arhitectului şef a funcţionat Compartimentul 
tehnic, reglementări juridice, urbanism şi disciplina în construcţii. 
 În ceea ce priveşte activitatea de urbanism şi disciplina în construcţii s-au 
realizat următoarele: 
 

Au fost înregistrate un număr de 938 cereri, în urma cărora au fost emise: 
 

- 349  Certificate de Urbanism  
- 211  Autorizaţii de Construire –Demolare 
- 26 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD şi PUZ, susţinerea proiectelor de 

hotărâre în comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi în plenul  Consiliului 
Local 

- 97 Certificate de notare/radiere a construcţiilor 
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- 79 Adeverinţe de nomenclatură stradală , 
- 176 răspunsuri la sesizări şi reclamaţii. 

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

emise un număr de 3 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
 
 
 

                   

Certificate urbanism

Autorizaţii
construcţie

Rapoarte aprobare
PUD, PUZ

Certificate
notare/radiere
construcţii

Adeverinţe
nomenclatură
stradală

Răspunsuri petiţii

 
 
 
 

În ceea ce priveşte activitatea compartimentului tehnic, în anul 2010 s-au 
realizat următoarele : 

 
 

INVESTITII IN CONTINUARE  
- 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 
 
- Instalatie electrica Capela Cimitir Ortodox 
 
Reabilitare infrastructura rutiera si pietonala la nivelul orasului Cisnadie 
 

- S-au decopertat bordurile vechi pe strazile: Sipotului, Dezrobirii, Prejbei, Podului, 
Cartier Florilor-Teilor. 
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- S-au montat borduri noi pe strazile: Sipotului 360 ml, 1069 buc; Dezrobirii 200 
ml,663 buc; Prejbei 215 ml, 694 buc; Podului 225 ml, 708 buc; Florilor 820 ml, 
1916 buc;  Aleea Capsunilor 350 ml, 365 buc;  Stadionului 350 ml, 1008 buc; 
Teilor 400 ml, 1556 buc; Plopilor 140 ml,525 buc; Carpenului 60 ml, 210 buc;  
Paltinului 60 ml, 214 buc;  Frasinului 65 ml, 223 buc; Progresului 65 ml, 257 buc; 
Lalelelor 55 ml, 217 buc; Filatorilor 55 ml, 227 buc;  Postavarilor 60 ml, 238 buc; 
Textilistilor 135 ml, 478 buc; Bradului 60 ml, 146 buc;  Liliacului 90 ml, 248 buc; 
Total borduri– 11.249 buc borduri noi; 

- Preparat beton pentru montat borduri; 
- Sapat sant cu excavator in pamant, preparat sapa pentru chituit si rostuit borduri; 
- Asternut strat de uzura din beton asfaltic pentru trotuare BA8 – 974,2 tone: 

Str.Bujorului 80,52 tone; Dezrobirii 51,22 tone; Filatorilor 20 tone; Postavarilor 
15 tone; Florilor 158,68 tone; Frasinului 19,9 tone; Paltinului 20,44 tone; 
Lalelelor 19,96 tone; Liliacului 74,97 tone; Carpenului 20 tone; Plopilor 20 tone; 
Podului 69,8 tone; Prejbei 93,56 tone; Sipotului 20 tone; Stadionului 99,76 tone; 
Teilor 180,40 tone; Textilistilor 10 tone;  

- Asternut strat de uzura din beton asfaltic pentru sistemul rutier carosabil BA16 – 
3008,96 tone - Str.Bujorului 174,66 tone; Dezrobirii 229 tone; Filatorilor 50,3 
tone; Postavarilor 50,1 tone; Florilor 621,36 tone; Frasinului 50,48 tone; 
Paltinului 50,14 tone; Lalelelor 50,42 tone; Liliacului 75,52 tone; Carpenului 
50,14 tone; Plopilor 125,4 tone;  Prejbei 210,54 tone; Sipotului 328,3 tone; 
Stadionului 220,64 tone; Teilor 425,54 tone; Textilistilor 100,86 tone; Aleea 
Capsunilor 95,46 tone; Bradului 50,3 tone; Progresului 49,8 tone 
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 

 
 
 

În anul 2010, în cadrul Serviciului public de asistenţă socială, au funcţionat 4 
compartimente : 

1. Compartimentul asistenţă socială 
2. Compartimentul asistenţa persoanelor cu handicap 
3. Compartimentul protecţia copilului şi autoritatea tutelară 
4. Compartimentul cantina socială 
 
1. Compartimentul asistenţă socială 
 
 
AJUTOR SOCIAL 
 
În perioada 01 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 au fost înregistrate 26 de cereri 

de acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plată, 
în luna decembrie, aflându-se 44 de dosare. În anul 2010 s-au efectuat plăţi în valoare de 
73.844 lei. Tot în perioada menţionată: 

- s-au efectuat 140 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; 
- s-au întocmit 39 fişe de calcul al ajutorului social; 
- s-au emis: 26 dispoziţii de acordare a ajutorului social, 13 dispoziţii de 

modificare a ajutorului social, 22 dispoziţii de suspendare a ajutorului social,  
30 dispoziţii de încetare a ajutorului social, 4 dispoziţii de repunere în plată a 
ajutorului social, 0 dispoziţii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu 
titlu de ajutor social, 1 dispoziţie de schimbare a titularului ajutorului social, 
22 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. 
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AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

Tip încălzire 
2010 
Cereri Suma 

Sistem centralizat 0 0 
Gaze naturale  1105 614.265,96 
Lemne 149 26.858 

 
2. Compartimentul asistenţa persoanelor cu handicap 
 
 
- s-au efectuat 292 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii); 
- s-au întocmit 9 dosare cuprinzând şi ancheta socială, în vederea internării 

unor persoane la căminul de bătrâni; 
- s-au internat 2 persoane vârstnice în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de 

la Agnita, jud. Sibiu; 
- s-au efectuat 2 anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază 

de asistent personal angajat de Primăria oraşului Cisnădie;  
- s-au întocmit 56 rapoarte de control privind activitatea asistentului personal; 
- s-au întocmit 66 rapoarte de vizită la domiciliul persoanelor care beneficiază 

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

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

- s-au eliberat 21 carduri – legitimaţie pentru locurile de parcare; 
- a fost întocmită documentaţia pentru 4 persoane cu handicap în vederea 

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

 
3. Compartimentul protecţia copilului şi autoritatea tutelară 
 
S-au efectuat un număr de: 
-  50 anchete în vederea încredinţării minorilor în cazul divorţului părinţilor; 
- 19 anchete Poliţie pentru soluţionarea unor dosare penale cu infractori minori; 
- 90 anchete sociale cu privire la minori pentru D.G.A.S.P.C. Sibiu; 
- 46 dispoziţii de instituire curatelă pentru majori şi minori; 
- 2 dispoziţii de instituire tutelă pentru majori şi minori. 
- 5 dovezi eliberate persoanelor plecate la muncă în străinătate; 
- 1 anchete sociale în vederea obţinerii unei locuinţe sociale; 
- 21 rapoarte de implementare pentru planuri individualizate de protecţie; 
- 50 anchete sociale şi planuri de servicii pentru Centrul de zi „Arca lui Noe” şi 

Centrul de consiliere pentru părinţi şi copii; 
-  17 anchete sociale pentru proiectul „Bani de liceu”; 
- 9 dări de seamă pentru tutori; 
- 4 anchete sociale solicitate de beneficiari pentru a îngriji minori aflaţi în centre 

de plasament; 
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ALOCAŢII 
 
Au fost înregistrate, în anul 2010:  
-   156 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat, 30 cereri pentru virarea alocaţiei în 

cont sau modificare reprezentant legal şi au fost întocmite 17 anchete sociale 
pentru copii născuţi în străinătate; 

- 41 dosare pentru alocaţia familială complementară, iar la sfârşitul anului 
2010, se aflau 108 de dosare în plată şi au fost efectuate 298 anchete la 
domiciliu; 

- 29 dosare pentru alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, iar la 
sfârşitul anului 2010, se aflau 100 de dosare în plată şi au fost efectuate 278 
anchete la domiciliu; 

- 109 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creşterii copilului până 
la vârsta de 2 ani şi 6 cereri pentru acordarea stimulentului părinţilor care au 
continuat activitatea la locul de muncă; 

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

 
 
4. Compartimentul cantina socială 
 
 
- la sfârşitul anului 2010 de serviciile cantinei sociale beneficiau un număr de 

63 copii, 26 persoane adulte cu handicap sau beneficiare de ajutor social şi 8 
persoane vârstnice; 

- au fost întocmite 164 de anchete sociale şi 48 referate pentru acordarea mesei 
în cadrul cantinei. 

 
 
DIVERSE 
 
- 8 anchete pentru acordarea de ajutoare de urgenţă sau înmormântare în 

cuantum total de 4.805,47 lei; 
- o anchetă 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.   
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SERVICIUL  PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR CISNĂDIE 

  
 

1. Stare civilă 
 

Potrivit importanţei deosebite acordate activităţii de stare civilă, ca unul din 
principalele atribute ale autorităţii administraţiei publice locale, ce se realizează atât în 
interesul statului, cât şi al protecţiei drepturilor personale ale cetăţenilor, Compartimentul 
Stare civilă, din cadrul S.P.C.L.E.P. Cisnădie şi-a îndeplinit atribuţiile şi în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 2010, conformându-se dispoziţiilor legale în materie, respectiv: 

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

modificările şi completările ulterioare,  
� Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119 / 1996, 
� Codul familiei,  
� 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 Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi 

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

 
Pornind de la registrul de intrare / ieşire pe anul 2010, unde s-au consemnat 1310 de 

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

 

Acte de stare civilă întocmite 
în anul 2010 

Acte de 
naştere 

Acte de 
căsătorie 

Acte de 
deces 

 
TOTAL 

 
 

22 
 

110 116 248 

din care transcrise 19 9 4 32 

  
 
 

S-au mai inregistrat tardiv 2 acte de naştere în baza unor sentinţe civile şi un act 
de naştere ca urmare a unei sentinţe civile privind încuviinţarea adopţiei cu efecte 
depline. 
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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 

 
277 181 129 587 

Certificate de stare 
civilă solicitate din alte 

localităţi 

 
38 

Extrase uz oficial 
expediate la cerere, altor 

instituţii 
80 

Livrete de familie 
eliberate 

144 

Adeverinţe / dovezi stare 
civilă eliberate 

41 

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

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

Tot din oficiu s-a sesizat Judecătoria Sibiu cu privire la completarea unui act de 
căsătorie şi în baza sentinţei civile pronunţate de instanţă, pe marginea actului respectiv s-
a înscris menţiunea de completare. 

 
 Au fost operate în actele de stare civilă: 
 

 Total 

Sentinţe civile de divorţ 38 

Comunicări de căsătorii încheiate în străinătate 9 

Comunicări de divorţuri operate în străinătate 9 

Comunicări de decese produse în străinătate 11 

Comunicări de menţiuni  761 

Sentinţe civile de adopţie 1 

Atribuiri / modificări C.N.P. 3 

 
 
  
S-au mai întocmit:  
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Buletine statistice 
de 

naştere 
de căsătorie 

de 
deces 

 
TOTAL 

 
22 110 116 248 

Sesizări pentru deschiderea procedurii 
succesorale ( Anexa 1 ) 

151 

Dosare schimbare nume / prenume cu aprobrea 
Consiliului Judeţea Sibiu 

2 

Dosare schimbare nume / prenume cu aprobrea 
Direcţiei de Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date 

3 

Dosare trusou nou-născuţi 104 

Dosare sprijin financiar la constituirea familiei 22 

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

16 

Dosare rectificare acte stare civilă 7 

Dosare traducere nume / prenume 4 

Comunicări lunare către Evidenţa populaţiei 
Cisnădie 

de naştere de deces TOTAL 
12 12 24 

2. Evidenţa persoanelor 
 

Activitatea Compartimentului Evidenţa Persoanei, s-a concretizat în eliberarea  
urmatoarelor documente: 

 
 

  
 

1. Cereri perntru eliberarea cărţilor de identitate 2260 
2. Cereri prentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii 40 
3. Cereri prentru viză de reşedinţă 151 
4. Cereri perntru furnizarea de date cu caracter personal 91 
5. Cereri perntru restabilirea domiciliului în România 8 
6. Cereri perntru pentru punerea în legalitate a persoanelor  peste 18 ani 6 
7. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de naştere 219 
8. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de deces 184 
9. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de divorţ 71 
10. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de C.R.D.S. 85 
11. Înregistrare în R.L.E.P a persoanelor inexistente în R.N.E.P 221 
12. Producere lotului de Cărţi de Alegător pentru pers.care au împlinit 18 ani 460 
13. Corespondenţă cu alte instituţii 781 
14. Corectări date personale 1230 
15. Actualizare bază de date cu menţiuni expiraţi din anii anteriori 1364 
 TOTAL 7171 
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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A LOCUINŢELOR ŞI 

SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE 
 

 
 
 

În 2010 fondul locativ cuprindea un număr de 470 contracte de închiriere, aferente 
locuinţelor proprietate privată a oraşului Cisnădie, defalcate astfel: 

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

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

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

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

În anul 2010 s-au perfectat, la cerere, 11 contracte de vânzare–cumpărare, pentru 
locuinţe , astfel: 

- 2 contracte de vânzare – cumpărare pentru apartamente situate în blocuri de 
locuit, 

- 9 contracte de vânzare cumpărare pentru apartamente situate în case 
naţionalitate, vânzări care au avut la bază preţul stabilit de către un expert evaluator, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmindu-se documentaţia justificativă 
aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Cisnădie. 
S-au retrocedat un număr de 9 spaţii de locuit conform dispoziţiilor emise în 

condiţiile Legii nr.10/2001. 
În anul 2010 au fost repartizate de către consiliul local un număr de 74 locuinţe 

noilor chiriaşi, din care 68 de locuinţe noi construite pe str. Wernigerode, 2 locuinţe din 
fondurile ANL şi 4 locuinţe devenite disponibile prin decesul chiriaşilor. 

Deasemenea s-a dat curs unui număr de 22 identificări topo privind notarea unor 
apartamente în CF, în baza cărora a fost efectuată vânzarea locuinţelor către titularii 
contractelor de închiriere, respectiv identificarea în vederea acţionării în instanţă pentru 
evacuare.      
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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC-PRIVAT 

ŞI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 

 
 
În anul 2010, în cadrul acestui serviciu au funcţionat următoarele compartimente : 

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

 
 
 

CONCESIUNI – ÎNCHIRIERI – VÂNZĂRI 
 

Concesiuni: 
Pe parcursul anului 2010 s-au încheiat un număr de 5 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. 
 
Închirieri: 
În anul 2010, 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 2010, în urma hotărârilor Consiliului local, s-au încheiat 4 contracte de vânzare 
având ca obiect terenuri destinate construcţiei de locuinţe. 
 
 
1. Compartimentul de gospodărie comunală 
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În decursul anului calendaristic 2010 s-au efectuat lucrări de investiţii, reparaţii şi 

întreţinere a domeniului public şi privat al oraşului Cisnădie şi localităţii componente 
Cisnădioara, dupa cum urmează: 

 
1. INVESTIŢII ÎN CONTINUARE 
 
a) REABILITARE STRĂZI  valoare totală  3.870.153 lei 
 
- Demontat şi montat borduri stradale, pavoazat cu produse de balastieră şi turnat 
covor asfaltic pe carosabil, trotuare şi parcări: Cartier Teilor – Florilor, Str. Liliacului, 
Str. Dezrobirii, Str. Sipotului, Str. Podului, Str. Prejbei, Str. Stadionului, Str. Stupului, 
Str. M. Eminescu, Str. Gradinilor (partial), Str. Viilor si Fundatura Viilor, str. 
Apararii si Patriotilor (piata), Str. Sibiului.   
 
- Reparat imbracaminte asfaltica prin pavoazare cu piatra sparta si nisip concasare 
(unde a necesitat aceasta), plombari la rece si la cald si turnat covor asfaltic pe 
portiuni : str. Magurii, Str. Bailor, Str. Livezii, Str. Caisilor, Str. Ciresilor, Str. 
Bradului. 
 
b) AMENAJAT SI INTRETINUT CAPELA DIN CIMITIR  

 140.473 LEI           
 - Lucrari de amenajari interioare si exterioare la Capela din Cimitirul Ortodox 
Cisnadie:  
Montat lambriu lemn, construit soclu pentru Sfanta masa, confectionat usi la pod, 
acoperit filigorii lemn pentru parastase, sfintit capela si alte lucrari necesare 
intretinerii, curateniei periodice. 
 
 
2. LUCRARI EFECTUATE DE ANGAJATII COMP. GOSPODARIE 

COMUNALA, ADMINISTRAREA CIMITIRELOR, ADMINISTRAREA 
TERENULUI DE SPORT SI A SALII SPORTIVE 

 
- Amenajat PARCARI pe str. Bradului, str. Teilor     
- Confectionat RAFT pentru documente la Biroul de Evidenta populatiei si s-a dotat 

biroul Comp. Gospodarie comunala cu obiecte necesare     
- Confectionat si montat SEMNE DE CIRCULATIE, pe strazile reamenajate si 

reabilitate si pe alte strazi unde era necesara schimbarea acestora      
- Amenajat TROTUAR prin construirea de trepte pe str. Viilor, si reparat trotuar str. 

Selimbarului,            
- REPARATII STRADALE cu piatra sparta si nisip concasare, in vederea asfaltarilor 

sau a strazilor neasfaltate inca, plombari la rece si reamenajari teren carosabil  
- Reparatii interioare si exterioare de intretinere la SALA SPORTIVA   
- Confectionat INSTALATIE adaptata la UDAT spatii verzi pe autocisterna de apa a 

Comp. Pompieri,           
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- Intretinere si reparat infrastructura de ILUMINAT public stradal in orasul Cisnadie 
si localitatea componenta Cisnadioara        

- Reamenajare si intretinere spatii CANTINA SOCIALA, schimbat instalatii sanitare, 
reparat zidarie si acoperise, reparat usi, etc.      

- Lucrari de reamenajare, reparatii si intretinere a spatiului, cladirilor si terenului 
sportiv din incinta STADIONULUI TEXTILA CISNADIE (reparatii zidarie, 
instalatii sanitare, reparatii tribuna, confectionat copertine cu banci rezerve jucatori, 
rame metalice gratare pentru geamuri, cusete vestiare, suport uscat rufe, efectuat 
marcaje teren de fotbal, amenajare vestiare, spalatorie si birou administrativ, refacut 
gard imprejmuire si infiintat 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, reparat acoperis tribuna deoarece a fost rupt de vant, etc.  
    

- S-au efectuat lucrari de intretinere a PARCULUI MAGURA (montat lati noi banci, 
reparat si vopsit cosuri de gunoi, etc.)       

- Reparat adapost pentru cainii comunitari si efectuat activitate de ECARISAJ pentru 
prinderea si tratarea acestora  

- S-a actionat, in perioada rece, pentru DESZAPEZIRE SI COMBATERE A 
POLEIULUI pe strazile din oras si din Cisnadioara, s-au reparat si vopsit lazile de 
lemn pentru depozitarea materialului antiderapant     
  

- S-au efectuat MARCAJE RUTIERE, longitudinale si transversale (treceri de pietoni 
si parcari), mai ales pe strazile reabilitate, s-au vopsit borduri stradale si parapeti 
protectie drumuri in oras, s-a reparat podul rutier de pe str. Cindrelului   

- S-au IGIENIZAT vaile si albiile raurilor      
- S-au confectionat PANOURI AVERTIZARE pentru zonele de lucru   
- 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  
- S-a reparat acoperisul de la CETATEA istorica din Cisnadioara, s-a efectuat 

igienizarea si conservarea obiectivului turistic, s-au facut reparatii la imobilele date 
in chirie de pe str. Cindrelu nr. 26, str. Cetatii nr. 18     
  

- S-au reparat STATIILE DE AUTOBUZ din oras si s-a infiintat o noua statie de 
autobuz pe str. Cetatii          
   

- S-au efectuat reparatii la LOCUINTELE SOCIALE (izolat tevi incalzire, reparat 
instalatii sanitare, etc)         
   

- Pentru intretinerea PARCULUI AUTO si a utilajelor din dotarea comp. Gospodarie 
comunala, Spatii verzi, Adminstrarea cimitirelor si Administrarea terenurilor si a 
salii de sport, s-au cheltuit sume pentru piese, reparatii si consumabile auto,  

- Reparat pragurile de sol – limitatoare de viteza pe str. Cindrelu si Magurii  
- Lucrari de SALUBRIZARE (maturat si curatat rigole) pe strazile necuprinse in 

graficul de maturat stradal in orasul Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara  
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- S-au dat in folosinta, s-au montat in oras, diverse OBIECTE DE INVENTAR de 
folosinta publica (cosuri de gunoi, banci, semne de circulatie, placute indicatoare si 
de avertizare, etc)  

- Deasemenea s-a dotat STADIONUL sportiv si SALA sportiva cu OBIECTE DE 
INVENTAR necesare activitatii (panouri gard, suporti uscat haine, copertine banci 
rezerve, dulapuri cusete vestiar, mese de tenis), compartimentele de GOSPODARIE 
si SPATII VERZI (scule, unelte, ghivece, jardinière, etc) si CANTINA sociala (usi, 
cosuri gunoi, etc) 

- S-au efectuat si ALTE cheltuieli ale compartimentelor mai sus mentionate cu 
curatenia si intretinerea domeniului public si privat al orasului Cisnadie si localitatii 
adiacente Cisnadioara (combustibili, materiale, scule, unelte, echipament protectie, 
etc)  

 
 Toate aceste cheltuieli materiale totalizeaza suma de 578.525 lei, iar salariile 
angajatilor pentru anul 2010 sunt in suma de 395.413 lei, din care pentru Comprtimentul 
de Gospodarie Comunala, 276.320 lei, pentru angajatii Administratiei Cimitirelor suma 
de 45.173 lei, iar pentru Clubul Sportiv suma de 73.920 lei. 
   

 
2. Compartimentul de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi 
 

                             
 
 În decursul anului calendaristic 2010 s-au efectuat lucrari tehnologice de 
intretinere si amenajare a spatiilor verzi din orasul Cisnadie si localitatea adiacenta 
Cisnadioara, pentru 52 arii de lucru (aprox. 5.7 ha) si s-au pregatit pentru amenajare alti 
5000 mp (7 arii de lucru). S-a asezat si nivelat pamant pentru insamantare gazon (240 to 
pamant).  
 S-au facut lucrari de plantare : 
- 650 buc trandafiri (completari goluri) 
- 2050 buc. Bulbi (tulipa, narcissus, crocus) 
 S-au plantat arbori si arbusti ornamentali 150 buc (Betula pendula, Carpenus 
betulus, Frasinus excelsior, Tilia tomentosa, Picea abies, Pinus strobes, Thuya, Juniperus, 
etc.) 
 Au fost rasadite peste 2000 fire rasaduri din speciile Primula, Cineraria, Viola. 
 In solarii s-au produs 10200 fire rasaduri de Gazania, Portulaca, Bellis, Salvia, 
Calistephus, Nigela, butasi de Euryops, Begonia, etc., butasi de arbusti ornamentali : 
Buxus, Lonicera japonica, Partenocisus, Hedera Helix, etc. 
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 A fost semanata o suprafata de 4500 mp teren cu gazon selectionat din care 1500 
mp instalat gazon nou si 300 mp reinsamantari la Terenul sportiv. 
 S-au facut taieri de formare si regenerare pentru arborii de aliniament de pe str. 
Magurii, Sibiului, Selimbarului, Lunga, Targului, Uzinei, Cartier Stejarului si 
Cisnadioara (peste 500 buc). 
 S-au asigurat lucrari de taiere si intretinere precum si lucrari de regenerare si 
formare pentru 8100 ml de gard viu existent (o taiere in uscat si 2 taieri in verde). 
 S-au reabilitat unele spatii verzi existente : Scoala generala nr. 1, Scoala generala 
nr. 3, Grupul scolar MIU, Parohiile ortodoxe nr. 1 si 2, Cartier Stejarului si Cartier 
Florilor si Cisnadioara (Cetate), deasemenea la Cimitirul Orasenesc si Parcul Magura. 
 Pentru musuroirea trandafirilor s-au transportat 120 to de pamant care a fost 
asezat la fiecare planta. 
 S-au facut interventii prin taieri de regenerare si formare pentru arborii de pe 
domeniul public, arbori a caror coronament deranja. S-au asigurat toate lucrarile necesare 
intretinerii plantelor de pe spatiile verzi : udari periodice, fertilizari, tratamente 
fitosanitare, ierbicidari, inlaturarea masei vegetale cosite sau taiate, curatarea si 
igienizarea spatiilor verzi. Pentru solarii s-a asigurat incalzirea si mentinerea 
microclimatului necesar atat in perioada de iarna cat si udarea, aerisirea, tratamentele 
fitosanitare la avertizare, fertilizarile, pregatirea substratului, plivirea buruienilor si alte 
lucrari in toata perioada de vegetatie. 
 S-a asigurat dotarea sectorului cu uneltele necesare bunei desfasurari a activitatii 
zilnice, deasemenea dotarea solarului cu obiectele de inventar necesare lucrarilor. 
 Pentru toata activitatea Compartimentului Amenajarea si intretinerea zonelor 
verzi, pe anul 2010 s-au cheltuit 94.379 lei pentru materiale, piese si alte cheltuieli iar 
pentru activitatea desfasurata de angajatii sectorului s-au cheltuit 115.771 lei. 
        
 

3. Compartimentul pieţe, târguri şi oboare 
 
I CHELTUIELI: 
1 Cheltuieli de personal: 28.325 lei 
2 Cheltuieli materiale : 37.353 lei 
3 Cheltuieli de capital : -________ 
------------------------------------------------------------------- 
                               TOTAL: 65.678 lei 
 
II VENITURI: 
1 Venituri taxe forfetare: 47.457 lei 
2 Venituri din chirii piaţă: 7.916 lei: AF Oacă: 4733 lei 
                                                           Adriano Internaţional: 3.183 lei 
                                                           Phoebus SRL: - 
---------------------------------------------------------------------- 
                                                       TOTAL: 55.373 lei 
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4.Compartimentul de administrare a cimitirelor 
 
 
 

În anul 2010, la Cimitirul Ortodox al oraşului Cisnădie s-au desfăşurat următoarele 
activităţi : 

- lucrări de reamenajare şi întreţinere a tuturor aleilor cimitirului prin consolidarea lor 
cu material aferent (balast şi piatră) 

- amenajarea de noi alei şi parcelarea unei noi zone de teren destinată locurilor de 
veci 

- asfaltarea zonei din faţa Capelei oraşului Cisnădie şi amenajarea unei noi parcări 
- lucrări lunare de igienizare: tunderea şi întreţinerea gardului care împrejmuieşte 

cimitirul, decongestionarea punctelor de colectare a gunoiului din întreg cimitirul, 
curăţirea rigolelor şi a tuturor aleilor, instalarea de coşuri de gunoi în incinta 
cimitirului vechi şi nou etc.  

- lucrări de iluminare a aleii principale a cimitirului şi a parcării prin instalarea a 25 
de stâlpi de iluminat cu instalaţia aferentă 

- amenajarea unor canale de colectare a apei provenite din precipitaţii şi din topirea 
zăpezii 

- amenajarea a două filigorii în incinta cimitirului vechi şi nou 
- definitivarea lucrărilor la Capela oraşului Cisnădie: amenajarea unei alei cu 

pişcoturi în jurul capelei, definitivarea instalaţiei de alimentare cu apă a capelei, 
montarea pe capelă a unei cruci in inox, iluminarea faţadei turnului capelei, 
îmbrăcarea în gresie a treptelor de la intrarea în capelă. 

- darea în folosinţă a Capelei oraşului Cisnădie cu serviciile aferente. 
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SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 
 

         
 
 

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

Astfel, în anul 2010 Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit, 
dupa cum urmează: 

 
Formaţia de Pompieri  
 
- Incendii: 16 
- Incendii în vecinatăţi: 2 
- Incendii vegetaţie: 2 
- Inundaţii: 2 
- Salvări persoane: 2 
- Autovehicule (accidente) incendiate: 2 
- Supraveghere şi prevenirea unor explozii: 1 
- Aplicaţii: 2 
- Calamităţi naturale: 1 
Total: 30 de cazuri. 
 

De asemenea s-a acordat asistenţă pompierilor “vecini” la unele intervenţii mai 
dificile, iar pe durata meciurilor disputate pe teren propriu,  echipei de fotbal a oraşului 
Cisnădie. 

Totodata, echipa de pompieri a participat la concursurile profesionale ale 
pompierilor civili, desfăşurate în jud. Sibiu unde au ocupat locul III din 13 echipe înscrise 
în concurs. 
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 Formaţia de salvatori montani  
 

 A intervenit la multiple cazuri de salvare montană, în colaborare cu Asociaţia 
Naţională a Salvatorilor Montani din România - filiala Sibiu, conform contractului de 
parteneriat, astfel : 
- 4 intervenţii de salvare în zona montană 
- 12 salvări de pe pârtii de schi 
- 6 cazuri de asistenţă medicală la concursuri de ciclism montan, 
- 4 cazuri de asistenţă medicală la concursuri de motociclism 
- 4 cazuri de căutare persoane rătăcite 
- 6 cazuri de asistenţă de specialitate la distanţă 

 
De asemenea, 
- au fost efectuate lucrări de amenajare şi reparaţii la refugiul salvamont 
Rosengarten. 
- au fost efectuate lucrări de reamenajare şi aplicare de semne de marcaj la un număr 

de 4 trasee turistice montane, însumând cca. 35 de km. de potecă. 
- au fost montaţi un număr de 6 stâlpi cu săgeţi indicatoare în zona montană înaltă. 

      - s-au efectuat lucrări de întreţinere a traseului cicloturistic montan ,,Măgura 
Cisnădiei” prin înlocuirea marcajelor lipsă şi degajarea traseului de materialul lemnos 
nedorit. 
 

În cursul anului 2010, formaţia de salvatori montani a acordat asistenţă de 
specialitate la următoarele activităţi sportive : 
- Red Bull Romaniacs (motociclism) 
- Geiger Maraton (ciclism montan) 
- Floarea de colţ (drumeţie montană) 

 
   Totodată, 3 membri voluntari au participat la cursurile de vară şi de iarnă ale 
Şcolii Naţionale Salvamont Padina, în vederea obţinerii atestatului de salvator montan, 
iar un membru al formaţiei a participat în calitate de instructor- formator în cadrul Şcolii 
Naţionale Salvamont Padina. 
 Au fost recrutaţi 2 noi membri voluntari care au fost incluşi în programul de 
pregătire specifică. 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
SERVICIUL PUBLIC  POLIŢIE COMUNITARĂ CISNĂDIE 

 
  Activitatea anului 2010 a Serviciului Public de Poliţie Comunitară Cisnădie, se 

poate caracteriza printr-o creştere a volumului de acţiuni şi lucrări specifice, desfăşurate 
de serviciul nostrum, 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. 
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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 22.00, 
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, de la ora 15.00 până la ora 19.00, se monitorizează localitatea Cisnădioara, 
agenţii comunitari de serviciu îşi desfăşoară activitatea (la ordin) în funcţie de situaţie . 
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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 – 22.00. 
 
 

                                 
 
  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.    
 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2010  

 47

                                              
 
 
 
 
 

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; 
 
 

                                  
 

 
   - 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; 
 - 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); 
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   - 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); 
   - 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. 
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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: 
 

� HCL 209/2008 privind parcarea cu plată din Piaţa Revoluţiei 
 

Total procese verbale de constatare a contravenţiei:  301                                              .   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                         93 
- Sancţionate:                                                                                          188             
- Încasate:                                                                                               134 
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                            35                
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:               19                

 
 

                                                               
 
 

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

 
 
Total procese verbale de constatare a contravenţiei: 676.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                 78    
- Sancţionate:                                                                                                  535  
- Încasate:                                                                                                       472  
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                    34 
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                       29 
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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: 42.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                               6    
- Sancţionate:                                                                                                36  
- Încasate:                                                                                                     28  
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                 5 
- 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:   21                                                  
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                         4                                                                                                              
- Sancţionate:                                                                                                         17  
- Încasate:                                                                                                              11           
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                           6    

            - Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                              0 
                            

� LEGEA Nr. 61/1991  - privind ordinea şi liniştea publică 
 

Total procese verbale de constatare a contravenţiei:    14                                                  
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                    3 
- Sancţionate:                                                                                                     11 
- Încasate:                                                                                                            7            
- Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe Cisnădie:                                       5 

            - Date în debit la Serviciul Impozite şi Taxe din alte localităţi:                          2 
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Total contraventii:= 1.054   
Total cuantum: =  105.400lei 
Total amenzi contravenţionale încasate : 652P.V.C. = 52.350 lei 
 
 
V. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE : 
 
• Persoane legitimate: 900 
• Persoane avertizate verbal: 1250 
• Persoane avertizate în scris: 53 
• Stari conflictuale aplanate: 50 
• Refuz de legitimare:20 
• Controale corporale: 3000 
• Controale ale bagajelor:500 
• Minori scăpaţi de sub supraveghere: 30 
• Minori predaţi Centrelor de Plasament:- 
• Persoane conduse la organele de poliţie pentru legitimare:50 
• Persoane predate organelor de poliţie:20 
• Verificari producatori agricoli:36 
• Cerşetori îndepărtaţi din zona posturilor:20 
• Autovehicule abandonate pe domeniul public:30 


