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CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI CISN�DIE 
 
    

                             
 
Componen�a comisiilor de specialitate ale Consiliului local ales la data de 01 iunie 2008: 
 

1. COMISIA ECONOMICO-FINANCIAR�, AGRICULTUR�, PROGRAME DE 
DEZVOLTARE 

 
Curea Ionel – membru – P.D.L. 
Dietrich Roberto Viorel – membru – P.N.L. 
Dru�� Doina Claudia – secretar – P.D.L. 
Sorici Silvian Gheorghe – pre�edinte – P.D.L. 
Vintil� Cornel – membru - independent 
 
 

2. COMISIA TEHNIC�, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC-PRIVAT, GOSPOD�RIE COMUNAL�, MEDIU �I TURISM 

 
 
Dobrescu Maria Adela – membru – P.N.L. 
Filip D�nu� Mihai – pre�edinte – P.D.L. 
Huja Gheorghe – membru – P.D.L. 
Iordache Aurel – secretar – P.D.L. 
Korp Mihail – membru – F.D.G.R. 
 
 

3. COMISIA JURIDIC�, ORDINE PUBLIC�, S�N�TATE, PROTEC�IE SOCIAL�, 
ÎNV���MÂNT, CULTUR�, CULTE, TINERET �I SPORT 

 
Axente Olimpiu Decebal – membru – F.D.G.R. 
Cosoroab� 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 – pre�edinte – P.S.D. 
Vecerzan Marius Ioan – secretar – P.D.L. 
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Componen�a comisiilor de specialitate ale Consiliului local pân� la data de 01 iunie 2008: 
 
 
COMISIA NR. I – COMISIA ECONOMICO-FINANCIAR�, PROGRAME DE DEZVOLTARE, 
BUGET, IMPOZITE �I TAXE 
 
Roman Dan – pre�edinte – P.N.�.C.D. 
Dietrich Roberto Viorel – secretar –P.N.L. 
Henning Michael – membru – F.D.G.R. 
H�mb��an Ioan – membru – independent 
Curea Ionel – membru – P.D. 
 
COMISIA NR. II – COMISIA TEHNIC�, AMENAJAREA �I ADMINISTRAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, DOMENIUL PUBLIC �I PRIVAT, GOSPOD�RIE COMUNAL�, MEDIU 
 
Mu�at Mircea – pre�edinte – P.C. 
Iordache Aurel – secretar – P.D. 
Binder Tom – membru-  F.D.G.R. 
Filip Dan Mihai – membru- P.D. 
Stroil� Ioan – membru- P.S.D. 
 
COMISIA NR.III – COMISIA JURIDIC�, INTEGRARE EUROPEAN�, ORDINE PUBLIC�, 
S�N�TATE, PROTEC�IE SOCIAL�, ÎNV���MÂNT, CULTUR� �I CULTE 
 
Dobrescu Maria- Adela – pre�edinte – P.N.L. 
Schneider Maria – secretar – F.D.G.R. 
Ungureanu Ion – membru – P.S.D. 
Hozat Zaharie – membru – P.D. 
Konig Dieter – membru – F.D.G.R. 
Rusu Mariana – membru – P.S.D. 
Levezean Dumitru- membru – P.N.L. 
 

În anul 2008, Consiliul Local Cisn�die a fost convocat în 11 �edin�e ordinare, 3 �edin�e extraordinare 
�i o �edin�� de constituire �i au fost adoptate 241 de hot�râri, din care 197 ini�iate de primar, 5 de viceprimar, 
33 de consilierii locali, iar 6 hot�râri au fost adoptate în �edin�a de constituire a Consiliului Local. 
 
Hot�râri aplicate : 232 
Hot�râri în curs de aplicare: 4 
Hot�râri neaplicate: 2 
Hot�râri revocate: 3 
TOTAL: 241 
Hot�râri completate: 1 
Hot�râri modificate: 6 
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SERVICIUL DE ADMINISTRA�IE PUBLIC� LOCAL� �I RESURSE UMANE 

 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRA�IE PUBLIC� LOCAL� 

 
 
Dispozi�ii ale primarului ora�ului Cisn�die 

În anul 2008 au fost emise 1463 dispozi�ii ale primarului ora�ului Cisn�die, din care: 
Dispozi�ii aplicate: 1454 
Dispozi�ii revocate: 9 
TOTAL: 1463 
Dispozi�ii modificate �i completate: 10 
În anul 2008 au fost primite la Compartimentul  administra�ie public� local� 42 peti�ii , la care s-a 

r�spuns în termenul prev�zut de lege. 
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ARHIV� 
 
 În cursul anului 2008, activitatea privind arhiva unit��ii s-a desf��urat în conformitate cu prevederile 
Legii  nr. 16/1996 legea Arhivelor Na�ionale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Consiliul local de�ine în depozitul arhivei  o cantitate de documente de 96 ml, din care 42,8 ml 
documente cu termen de p�strare „permanent”. 
 În luna octombrie 2006 a fost definitivat �i aprobat prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 
190/26.10.2006 Nomenclatorul Arhivistic �i avizat de D.J.A.N. Filiala Sibiu cu nr. 88974/7 11 2006. 
 În cursul anului 2008 s-a continuat opera�iunea de arhivare a documentelor existente în depozit.  

Astfel, pân� la finele anului s-au selec�ionat, inventariat �i înregistrat în „Registrul de eviden��” 
documente în propor�ie de 90 %.  

Totodat� s-a efectuat ordonarea documentelor  pe „rafturile de arhiv�” repartizate pe compartimente �i 
birouri. 
 A fost introdus „registrul de depozit”. 
 Men�ion�m c� pân� în anul 2007, documentele existente în depozit nu au fost selec�ionate, ordonate �i 
inventariate în mod corespunz�tor. De asemenea nu a existat o eviden�� corect� �i la zi a acestora. Nu au fost 
înregistrate în registre destinate special acestui scop �i nu s-a �inut o eviden�� a intr�rilor �i ie�irilor unit��ilor 
arhivistice din depozit pe baza unui „registru de depozit”. 
 În prezent se continu� opera�iunea de arhivare a documentelor preluate de la compartimente �i birouri, 
în conformitate cu prevederile Legii  nr. 16/1996 legea Arhivelor Na�ionale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 În  anul 2008, prin Hot�rârea Consiliului Local Cisn�die nr. 4/2008 s-a hot�rât preluarea, p�strarea, 
conservarea �i administrarea fondului arhivistic al S.C. Covtex S.A. Cisn�die de c�tre Prim�ria ora�ului 
Cisn�die. Prim�ria ora�ului Cisn�die, prin Serviciul de administra�ie public� local� �i resurse umane a eliberat 
în anul 2008, în mod gratuit, 2900 de adeverin�e referitoare la vechimea în munc�, salariul realizat �i sporurile 
ob�inute de c�tre fo�tii angaja�i ai S.C. Covtex S.A. Cisn�die, în baza solicit�rilor scrise formulate de ace�tia. 
 De asemenea, tot în anul 2008, prin Hot�rârea Consiliului Local Cisn�die nr. 44/2008 s-a hot�rât 
preluarea, p�strarea, conservarea �i administrarea fondului arhivistic al S.C. Bumbacul S.A. Cisn�die de c�tre 
Prim�ria ora�ului Cisn�die. Prim�ria ora�ului Cisn�die, prin Serviciul de administra�ie public� local� �i 
resurse umane a eliberat în anul 2008, în mod gratuit, 350 de adeverin�e referitoare la vechimea în munc�, 
salariul realizat �i sporurile ob�inute de c�tre fo�tii angaja�i ai S.C. Bumbacul S.A. Cisn�die, în baza 
solicit�rilor scrise formulate de ace�tia. 
 

CENTRUL DE INFORMA�II PENTRU CET��ENI  
 

R A P O R T  
privind transparen�a decizional� conform prevederilor Legii nr. 52/2003 pentru anul 2008 

 
 În anul 2008 activitatea decizional� a Consiliului Local Cisn�die a fost transparent�, iar prevederile 
Legii nr. 52/2003 au fost receptate în mod corect atât prin accesul cet��enilor la proiectele de acte normative 
�i la minutele �edin�elor publice, cât �i prin participarea publicului la procesul de dezbatere a proiectelor de 
acte normative �i la �edin�ele publice. 
           La �edin�ele de interes public ale Consiliului local Cisn�die au participat în perioada sus men�ionat� 
reprezentan�i ai societ��ii civile dar �i reprezentan�ii asocia�ilor de proprietari, care au analizat �i sintetizat 
diferite probleme de interes public. Proiectul de hot�râri pentru care a fost aplicat principiul ,,Noi v� 
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consult�m �i decidem împreun� cu voi” la nivelul Consiliului Local Cisn�die pentru anul 2008 a fost 
urm�torul :  
  -Hot�rârea nr. 209 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea normelor �i regimul  contraven�iilor în 
vederea asigur�rii fluidiz�rii circula�iei pe raza ora�ului Cisn�die.   
       Pentru proiectul de hot�râre men�ionat a fost publicat anun�ul referitor la ini�ierea acestuia, s-a f�cut 
public con�inutul proiectului �i al raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului ora�ului Cisn�die. Publicarea s-a realizat la panoul de afi�aj de la 
sediul Prim�riei ora�ului Cisn�die, pe site-ul propriu �i re�eaua de televiziune local�.  

Men�ion�m c� în ceea ce prive�te Legea nr.52/2003 privind transparen�a decizional�, la nivelul 
ora�ului Cisn�die exist� o strâns� rela�ie de colaborare cu Funda�ia Comunit��ii, aceasta fiind informat� în 
permanen�� prin dispozi�ia primarului de convocare a Consiliului local Cisn�die asupra eventualelor proiecte 
de hot�râre care intr� sub inciden�a legii.    
  
     

R A P O R T  
privind accesul la informa�iile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 pentru anul 2008 

 
 
 Având în vedere dispozi�iile Legii nr. 544/2001,  Consiliul Local Cisn�die a stabilit unele m�suri 
pentru asigurarea liberului acces la infoma�iile de interes public.  
 Situa�ia statistic� pentru anul 2008 se prezint� astfel:  

- s-au înregistrat un num�r de 12645 peti�ii, sub form� scris� �i cca. 80 de solicit�ri  
zilnice, informa�ii furnizate sub form� verbal�, care privesc activitatea compartimentelor de specialitate din 
cadrul Prim�riei ora�ului Cisn�die, cu prec�dere referitoare la urmatoarele domenii de interes public:  

� hot�râri ale Consiliului local al ora�ului Cisn�die;  
� dispozi�ii cu caracter normativ emise de primar;  
� informa�ii despre componen�a Consiliului Local al ora�ului Cisn�die �i a Comisiilor de 

specialitate;  
� diferite informa�ii privind starea economic� �i social� a ora�ului Cisn�die, strategii, programe 

privind dezvoltarea social economic� a ora�ului; informa�ii privind  
� activitatea consilierilor �i a viceprimarului – extrase din rapoartele anuale de activitate;   
� oferte de vânzare a terenurilor agricole conform legii 54/1998;  
� informa�ii privind organizarea �i desf��urarea diferitelor licita�ii publice ( închirieri – 

concesion�ri);  
� informa�ii privind procesele verbale de constatare a contraven�iilor;  
� repartizarea spa�iilor cu destina�ia de locuin�� �i a celor cu alt� destina�ie; 
� documentarea asupra unor planuri urbanistice de detaliu, a regulamentului de 

 urbanism, planuri de situa�ie; 
�  informa�ii privind emiterea unor certificate de urbanism, autoriza�ii de construire, certificate 

de notare în C.F. 
� acord de func�ionare �i vize anuale;  
� informa�ii privind bugetul local;  
� date privind reglementarea activit��ii de stare civil�;  
� date privind actele necesare în vederea instituirii de : tutel�, curatel�, asisten�� persoane 

vârstnice �i bolnavi,  acordare indemniza�ii de na�tere, masa la cantina de ajutor social, venitul 
minim garantat;  

� modalit��i de contestare privind dreptul de acces la informa�iile de interes public;  
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� informa�ii privind achizi�ionarea de bunuri, servicii;  
� date privind rela�iile de colaborare sau parteneriate cu autorit��i din  �ar� �i str�in�tate, înfr��iri 

cu alte ora�e;  
� informa�ii despre agenda cultural-sportiv� �i legate de organizarea acestora în colaborare cu 

alte institu�ii; 
� rela�ii cu ONG – urile �i IMM-urile, informa�ii despre programele de  finan�are extern�;   
� structura organizatoric� a prim�riei, statul de func�ii, atribu�iile serviciilor, program de 

func�ioanare �i de audien�e;  
� acte normative care reglementeaz� organizarea �i func�ionarea institu�iei; 
�  numele �i prenumele persoanelor din conducerea institu�iei, nr. de telefon, fax, adresa de e-

mail �i a paginii de internet; 
� informa�ii privind Arihva Covtex �i Bumbacul, referitoare la eliberarea   adeverin�elor cu 

diverse sporuri �i grupa a II-a, necesare pentru recalcularea pensiilor. 
 
Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitan�ilor, iar persoanele care au solicitat informa�ii 

din alte domenii de activitate au fost direc�ionate c�tre institu�iile abilitate, potrivit legii.  
 Pe suport electronic s-au furnizat informa�ii cu privire la urm�toarele:  

� execu�ia bugetar� anual�;  
� organizarea �i desf��urarea licita�iilor publice;  
� planul de investi�ii anual ;  
� con�inutul hot�rârilor Consiliului Local al ora�ului Cisn�die;  

            Plângeri în instan�� formulate în conformitate cu dispozi�iile Legii nr. 544/2001, nu s-au înregistrat 
pân� în prezent.  
 
 Anul 2008 
Acte date pentru expediere prin po�t� �i curier 17.742 
Total cereri înregistrate 12.645 
din care reclama�ii  150 
Înscrieri pentru audien�e  432 
 
                   

Total cereri înregistrate

Reclamatii

Inscrieri pentru
audienta
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
 
 

În cursul anului 2008 s-au stabilit salariile pentru func�ionarii publici în conformitate cu prevederile 
Ordonan�ei nr.6/2007 privind unele m�suri de reglementare a  drepturilor salariate �i a altor drepturi ale 
func�ionarilor publici pân� la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare �i alte drepturi ale 
func�ionarilor publici, precum �i cre�terile salariate care se acord� func�ionarilor publici în anul 2007, iar 
pentru personalul contractual salariile au fost stabilite în conformitate cu prevederile Ordonan�ei nr.10/2007 
privind cre�terile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz� pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar �i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II �i III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de baz� în sectorul bugetar �i a indemniza�iilor pentru persoane care 
ocup� func�ii de demnitate public�. 
 Structura de personal pe perioada anului 2007 a fost urm�toarea: 
 
APARATUL PROPRIU: 

Din care: DATA TOTAL 
posturi Ocupate Vacante 

Ocupate 
în cursul 
anului 
2008 

Observa�ii 

01.01.2008 50 + 1 43+1 7 4 - func�ionarul public de conducere care 
ocup� func�ia public� de Director 
executiv are raportul de serviciu 
suspendat 

31.12.2008 60 + 1 46+1 14 - - func�ionarul public de conducere care 
ocup� func�ia public� de Director 
executiv are raportul de serviciu 
suspendat 
- func�ionar public de execu�ie Bu� 
Valentina – raporturile de serviciu 
suspendate 

 
SERVICII PUBLICE: 
 

Din care: DATA TOTAL 
posturi Ocupante Vacante 

Ocupate 
în cursul 
anului 
2008 

Observa�ii 

01.01.2008 118 din care 27 
asisten�i personali 

105 din care 27 
asisten�i personali 

22 19  

31.12.2008 139,din care 31 
asisten�i personali 

115,din care 30 
asisten�i personali 

24   

 
Pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Cisn�die, prin Hot�rârea Consiliului Local 

Cisn�die nr.21 din 28 februarie 2008, s-a aprobat un post de consilier juridic cu contract individual de munc�, 
care este ocupat, titularul postului având contractul de munc� suspendat pentru cre�terea copilului. 
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S-a colaborat cu Agen�ia Na�ional� a Func�ionarilor Publici în vederea ob�inerii avizelor în ceea ce 
prive�te func�iile publice. 

S-a coordonat procedura de m�surare �i de evaluare a performan�elor profesionale individuale ale 
func�ionarilor publici �i al personalului contractual. 

S-au realizat organigrama �i statul de func�ii pentru aparatul propriu �i pentru serviciile publice, fiind 
aprobate prin Hot�rârile Consiliului local Cisn�die nr.19 �i nr.20 din 28 februarie 2008. 

S-a urm�rit cre�terea gradului de profesionalism al func�ionarilor publici prin includerea acestora în 
programe de instruire, astfel aproximativ 10 % din func�ionarii publici au beneficiat în anul 2008 de cursuri 
de instruire pentru îmbun�t��irea preg�tirii profesionale. 
 

 
COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEAN�, ÎNV���MÂNT, CULTUR�, CULTE �I 

PROTOCOL 
 

 
Rela�iile  Interna�ionale 
 
Germania 
 
        Din punctul de vedere al rela�iilor noastre cu Germania în anul 2008 nu s-au întamplat prea multe pentru 
c� fostul Primar al ora�ului Wernigerode, domnul Ludwig Hoffmann s-a retras la pensie, iar la conducerea 
ora�ului a venit un alt primar care se va întalni cu domnul primar Johann Krech in 2009. Pentru 2009 se 
anun�� un program mult mai înc�rcat pentru rela�iile româno-germane.    
 
Fran�a 

 
În anul 2008, o delega�ie din Cisn�die condus� de domnul viceprimar Gheorghe Huja format� din 

consilieri locali �i func�ionari publici s-au aflat în Fran�a într-un schimb de experien�� pe linie de 
administra�ie public�.  
 
Ucraina 
 
 O delega�ie oficial� din ora�ul Cisn�die s-a aflat în luna iulie 2008 în Ucraina, pentru a participa în 
perioada 3 – 8 iulie la un Festival de Folclor Panucrainean intitulat ,,Cupalski Zori” . Din delega�ia care s-a 
aflat la Gola Pristan, raionul Kerson au facut parte pe lâng� angaja�i ai Primariei �i echipa de dansuri a 
Prim�riei �i Consiliului local Cisnadie.  
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La cea de a III –a edi�ie a Festivalului Interna�ional de Gimnstic� �i Dans pentru Copii ,,Tinere 
Speran�e” a participat �i o forma�ie de dansuri din Ucraina, delega�ie condus� de domnul Primar Anatoli 
Petrovici Negra. A fost o surpriz� pentru noi având în vedere c� delega�ia din Ucraina s-a prezentat cu un 
program profesionist.  
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ASOCIA�IA ORA�ELOR DIN ROMÂNIA 
 

În luna martie a anului 2008 a avut loc Adunarea General� a Asocia�iei Ora�elor din România, 
adunare la care Primarul ora�ului Cisn�die, Johann Krech a fost reales membru supleant al Consililui Director 
al Asocia�iei Ora�elor din România. La aceast� întâlnire primarul Johann Krech a ob�inut Trofeul �i „Diploma 
de Primar al anului 2007”. 

 
 

Ora�ul Cisn�die a fost reprezentat la toate întâlnirile organizate de Asocia�ia Ora�elor din România.  
 
 

Înv���mânt 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 

 

 
 
 În cele 10 unit��i de înv���mânt din ora�ul Cisn�die sunt înscri�i 2875 elevi, în anul �colar 2008/2009. 
 Datorita faptului ca Gradinita nr. 7 a fost revendicata de vechii proprietari, iar aceasta a fost 
retrocedata conform Dispozitiei nr. 286 din 5 aprilie 2006 a Primarului orasului Cisnadie, atat cadrele 
didactice cat si copiii au fost repartizati la Gradinitele nr. 4 si 6 din Cisnadie. Astfel ca s-a inceput construirea 
unei gradinite pe strada Piata Noua, pentru copii de la gradinita retrocedata si care va fi data in folosinta in 
anul 2009.  
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 La Scoala cu clasele I –VIII Nr. 3 din Cisnadie  la  Centrul de Informare si Documentare, au avut loc 
mai multe activitati specifice invatamantului preuniversitar.  
 

 
Biblioteca or��eneasc�, Muzee, Casa de cultur� 

 
 

Ora�ul Cisn�die nu are în func�iune, în prezent, o bibliotec� public� local� iar fondul de carte �i 
mobilierul s-au aflat pân� nu demult depozitate în incinta Casei de Cultura a orasului Cisnadie, cladire care se 
afla inca in litigiu.  

Din momentul în care doamna bibliotecar Me�iu Elena s-a pensionat, nu a mai fost angajat personal 
pentru biblioteca or��eneasc�, întrucât din acel moment nu s-a mai g�sit un spa�iu pentru bibliotec� care s� 
corespund�, �i care s� respecte întocmai normele cuprinse în Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind 
bibliotecile.   
 Nu a fost cazul aloc�rii unor sume de bani pentru achizi�ia de carte din cauza lipsei unui spa�iu în care 
s� func�ioneze biblioteca.  
 Dorinta noastra este aceea de a crea la Casa de Cultura a orasului Cisnadie un lacas de cultura in 
adevaratul sens al cuvantului. Atat fondul de carte al  bibliotecii orasenesti Cisnadie cat si arhivele Covtex si 
Bumbacul se afla depozitate in Casa de Cultura.   

În anii anteriori achizi�ia de carte a fost modest�.  
Notarea Casei de Cultur�  în eviden�ele de carte funciar� a fost f�cut� ca urmare a valid�rii 

patrimoniului ora�ului prin Hot�rârea Guvernului României nr. 978/2002, publicat� în M.Of. al României nr. 
689 bis din 19.09.2002.  

Întrucât, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 292/2003, privind organizarea �i func�ionarea 
a�ez�mintelor culturale, acestea, ,,func�ioneaz� în subordinea autorit��ilor administra�iei publice locale”, 
Consiliul local Cisn�die, inten�ioneaz� s�-�i exercite acest drept prev�zut de lege, pân� în momentul 
termin�rii litigiilor care se afl� în prezent pe rol.  
          Dorin�a unanim� a locuitorilor din Cisn�die este aceea de a exista în localitate un l�ca� de cultur� care 
s� satisfac� cerin�ele tuturor. 
            

 Expozi�ia Muzeal� ,,Istoricul Industriei textile’’ este deschis� pentru vizitare în ora�ul Cisn�die. În 
cursul anului 2008, expozi�ia muzeal� ,,Istoricul Industriei textile’’a fost vizitat� de un num�r de 1000 de 
persoane, din care 825 au f�cut parte din grupuri organizate. 

 

      
       

 
Muzeul de Etnografie S�seasc�  �i Cetatea de la Cisn�dioarar� sunt deschise pentru vizitare în 

localitatea Cisn�dioara. La aceste locatii au avut loc piese de teatru în cadrul Festivalului Interna�ional de 
Teatru de la Sibiu si concerte. Cele dou� obiective au fost vizitate în cursul anului 2008 de un num�r de 
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25000  persoane atât din �ar� cât �i din str�in�tate, dintre care doar 17500  au f�cut parte din grupuri 
organizate. Muzeul de etnografie sateasca Cisnadioara a fost dat in administrare  Bisericii evanghelice pe o 
perioada de 3 ani.    

 
 

ACTIVIT��I CULTURAL - SPORTIVE ORGANIZATE ÎN ANUL 2008 
 
            În perioada 1-3 iunie 2008 s-a desfasurat in Cisnadie cea de a III-a editie a Festivalului International 
de Gimnastica si Dans pentru Copii ,,Tinere Sperante”, festival la care au participat un numar de 300 de copii 
atat din tara cat si din strainatate.   Festivalul s-a ridicat la un nivel international prin participarea grupului de 
dansatori de la Gola Prista, Ucraina, cei care au prezentat un spectacol de adevarata arta.  
 
ZIUA EROILOR 2008       
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FESTIVALUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICA SI DANS PENTRU COPII  
,,TINERE SPERANTE” EDITIA A III –A CISNADIE 2008     
 
 
 

                  
 
 

Cea de a III-a edi�ie a Festivalului Interna�ional de Gimnastic� �i Dans pentru Copii ,,Tinere 
Speran�e”, a fost inclus în agenda de programe cultural artistice si sportive pe anul 2008 a Federa�iei Române 
,,Sportul pentru To�i”.  

Au evoluat împreun� pe aceea�i scen� un num�r de 250-300 de concuren�i din Bucure�ti, Constan�a, 
Caracal, Buz�u, Rm. Valcea, Deva, Rasinari, Cisnadie dar �i din Ucraina, Raionul Gola Pristan..  
Spectacolul s-a desf��urat la Sala de Sport a ora�ului Cisn�die.  
 

                            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORA�ULUI CISN�DIE PE ANUL 2008   
 
 

 14 

FOTBAL CLUB CISNADIE 
 

 
 
 Prin  Hot�rârea Consiliului Local Cisnadie nr. 137 din 26 iulie 2007 s-a aprobat asocierea la F.C 
Cisnadie detinand un aport de 98 % la asociere. Echipa F.C Cisnadie este afiliata la Federa�ia Român� de 
Fotbal, în Liga a III-a,  seria a IV-a. La finalul edi�iei 2007 – 2008 echipa a ocupat local 4. 
  
 

 
 
 
DECEMBRIE 2008 
 
 În luna decembrie Prim�ria ora�ului Cisn�die a oferit cadouri tuturor pre�colarilor �i elevilor din 
clasele I – VIII din ora�ul Cisn�die. Totodat� la Prim�ria ora�ului Cisn�die au fost primite numeroase grupuri 
de colind�tori, care au primit din partea gazdelor cadouri. 
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DIRECTIA ECONOMICA 

 
BUGET 

 
Veniturile totale realizate pe anul 2008 au fost în procent de 79,94%, adic� 21.708.663,85 lei, fa�� de 

prevederile anuale de 27.156.410,00 lei. 
La nivelul anului 2008 veniturile fiscale realizate au fost în procent de 96%, adic� 18.008.039,70 lei 

fa�� de prevederi care au fost în suma de 18.715.100,00 lei. 
Au fost realizate încas�ri peste prevederi astfel: 

-101,03% la impozit �i taxa pe cladiri la persoane juridice, adic� 1.612.200,62 lei fa�� de prevederi în suma de 
1.595.800,00 lei. 
-103,53% la impozit pe mijloace de transport la persoane juridice, adic� 186.152,06 lei fa�� de prevederi în 
sum� de 179.800,00 lei. 
-101,44% la alte taxe pe utilizarea bunurilor, adic� 13.389,96 lei fa�� de prevederi în sum� de 13.200,00 lei. 
-107,27% la venituri din concesiuni �i închirieri, adic� 1.025.453,52 lei, fa�� de prevederi în sum� de 
956.000,00 lei. 
-103,70% la taxe extrajudiciare de timbru , adic� 65.852,20 lei fa�� de prevederi în sum� de 63.500 lei. 
 În ceea ce prive�te veniturile nefiscale acestea au fost realizate în propr�ie de 89%., adic� 1.490.684,98 
lei fa�� de prevederi în sum� de 1.668.910,00 lei. 
 La aceast� categorie de venituri au fost depa�ite prevederile la amenzi, penalit��i �i confisc�ri (104,95%), 
adic� 201.718,10 lei fa�� de prevederi în sum� de 192.210,00 lei. 
 În ceea ce prive�te capitolele de cheltuieli, au fost respectate prevederile bugetare de încadrare. 

 
TAXE �I IMPOZITE LOCALE 

 
În ceea ce prive�te activitatea Serviciului Buget, Impozite �i Taxe, la nivelul anului 2008, men�ion�m 

urm�toarele: 
- au fost realizate un numar de 1085 înscrieri de mijloace auto �i 612 radieri. 
- la 761 de pozi�ii fiscale s-a înregistrat modificarea /corec�ia matricolei de cl�diri conform legisla�iei în 
vigoare iar la 154 de pozi�ii fiscale au fost înregistrate debit�ri de cladiri noi. 
- în ceea ce prive�te matricola de teren au fost realizate un num�r de 294 debit�ri �i 112 încet�ri ale 
matricolei. 
- s-a înregistrat un num�r de 64 pozi�ii fiscale la care s-au înregistrat borderouri �i încas�ri pentru taxa viz� 
autoriza�ie. 
- au fost efectuate un numar de 91 restituri impozit pl�tit în plus �i un numar de 41 compensari (virare de pl��i 
între diferite surse). 
- au fost debitate 67 pozi�ii pentru taxa hotelier�. 



  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORA�ULUI CISN�DIE PE ANUL 2008   
 
 

 17 

Pentru activitatea de executare silit� s-au întocmit un numar de 4312 soma�ii , 4312 titluri executorii �i 
202 adrese de înfiin�are a popririi. 
 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 
 
 Pe plan administrativ s-au asigurat urm�toarele: 
- materiale de birotic� �i consumabile pentru calculatoare, imprimante, copiatoare dar �i alte produse de 
birotic� �i consumabile, accesorii �i piese de schimb pentru acestea, pentru toate birourile �i serviciile 
Prim�riei; 
- formulare tipizate  necesare pentru desf��urarea activit��ii în birouri, materiale pentru preg�tirea S�rb�torilor 
de Cr�ciun cum ar fi: drapele, ghirlande, felicit�ri, aranjamente florale; 
- între�inerea autoturismelor din dotare, încadrarea în consumurile aprobate �i men�inerea în permanent� stare 
de func�ionare; 
- cur��enia în birouri �i în celelalte înc�peri �i spa�ii aferente cl�dirii Prim�riei �i s-a asigurat în mod 
permanent paza la sediul Prim�riei 
-lucr�ri de salubrizare �i executare dezinsec�ie �i deratizare. 
 

COMPARTIMENTUL AUDIT 
 
 

Auditul public intern se exercit� asupra tuturor activit��ilor desf��urate în entitatea public�, inclusiv 
asupra activit��ilor subordonate, cu privire la formarea �i utilizarea fondurilor publice, precum �i la 
administrarea patrimoniului public. 
 În anul 2008, activitatea de audit public intern s-a desf��urat în conformitate cu Legea nr 672/2002 – 
privind auditul public intern �i Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea 
“Normelor generale privind exercitarea activit��ii de audit public intern” verificând urm�toarele entit��i: 

- Serviciul Arhitectur�, Urbanism �i Disciplina în construc�ii 
- Compartimentul Achizi�ii Publice 
- Regia Autonom� « Ocolul Silvic Valea Sadului » - Cisn�die 
- �coala nr 1 Cisn�die 
- Biroul Contabilitate – Financiar 
- �coala nr 2 Cisn�die 
- �coala nr. 3 Cisn�die 
- Grupul �colar M.I.U. Cisn�die 
- Liceul  “Gustav Gundisch” 
- Serviciul de Gospod�rie Comunal� 
- Serviciul de Asisten�� Social� 
În rapoartele de audit încheiate s-au eviden�iat deficien�ele constatate, atât cele remediate în perioada 

de auditare cât �i cele cu termene de remediere ulterioar�, pentru care entit��ile auditate trebuiau s� comunice, 
la termenele stabilite, modul lor concret de implementare a m�surilor dispuse. 

În luna decembrie 2008, Compartimentul Audit a avut o evaluare din partea Serviciului Audit Intern 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor publice a jude�ului Sibiu, consemnat� în raportul de audit nr 76/19 
12 2008, care pe lâng� aspectele pozitive a f�cut �i recomand�ri referitoare la : 

-Completarea  Normelor metodologice proprii cu norme metodologice specifice activit��ii de 
consiliere.  
 -Cuprinderea în Regulamentul de organizare �i func�ionare, la compartimentul de Audit intern, a 
atribu�iilor de consiliere a�a cum au fost reglementate prin OMF nr.1702/2005. 
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 -Completarea normelor metodologice cu ghidul procedural propriu. 
 -Identificarea nu numai a riscurilor financiare, ci �i a altor tipuri de riscuri asociate activit��ilor, 
programelor, structurilor, deoarece �i acestea pot avea impact ridicat asupra realiz�rii obiectivelor institu�iei. 
 Auditorul a participat în perioada 19-23 05 2008, la un program de perfec�ionare a personalului 
încadrat în compartimentele de audit intern, organizat de « Centrul Regional de Formare continu� pentru 
Administra�ia Public� Local� » Sibiu, cu urm�toarele teme : 
 -Standarde de control intern în România 
 -Auditul intern sau auditul public intern 
 -De la controlul financiar de gestiune la auditul intern 
 -Standardele interna�ionale de audit 

 
SEVICIUL ARHITECT �EF 

 
 În cursul anului 2008, la Serviciul Arhitect �ef, au fost înregistrate un num�r de 987 cereri, în urma 
c�rora au fost emise: 

 400 certificate de urbanism; 
 185 autoriza�ii de construire; 
 49 rapoarte privind necesitatea aprob�rii PUD �i PUZ, sus�inerea proiectelor de hot�râri în comisiile 
consiliului local �i în plenul consiliului local ; 

 107 certificate de notare / radiere a construc�iilor; 
 54 adeverin�e de adrese stradale; 
 176 r�spunsuri la sesiz�ri �i reclama�ii; 
 În urma controalelor efectuate în teren privind disciplina în construc�ii au fost emise un num�r de 3 
procese verbale de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor.  
 

Certificate de urbanism

Autori�ii de construire

Rapoarte de aprobare PUD
�i PUZ
Certificate de notare/radiere
a construc�iilor
Adeverin�e de adrese
stradale
R�spunsuri la sesiz�ri �i
reclama�ii
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COMPARTIMENTUL AUTORIZARE �I CONTROL COMERCIAL 
 

 
Pentru agen�i economici persoane fizice �i asocia�ii familiale s-au efectuat urm�toarele tipuri de opera�iuni: 
 
 

Tipul opera�iunii An 2008 
Emiteri de autoriza�ii de func�ionare 355 
Înscrieri de men�iuni pe autoriza�ii de func�ionare 86 
Anul�ri autoriza�ii de func�ionare 72 
Autoriza�ii emise pentru persoane fizice �i asocia�ii familiale L 
300/2004 

15 

Radieri autoriza�ii persoane fizice – asocia�ii familiale 28 
 
Structura pe activit��i se prezint� astfel: 
 
 

În domeniul comer�ului                65% 
Prest�ri servicii 11% 
Produc�ie 17% 
Mor�rit 1% 
Servicii turism 6% 
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COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 

 
 

Pe rolul instan�elor de judecat�, în anul 2008, au fost 92 de dosare, dintre care 35 de cauze pe rol, o 
cauz� perimat�, 3 r�mase în pronun�are, 11 suspendate, 3 renun��ri la judecat�, 2 anulate ca netimbrate, 31 
admise pentru reclamant iar 6 admise pentru Prim�rie. 
 Sintetizând dosarele aflate pe rolul instan�elor, mention�m c� în func�ie de obiectul acestora, se 
disting: 

• 49 de uzucapiuni 
• 5 rectific�ri de C.F. 
• 8 obliga�ii de a face 
• 9 cauze aferente Lg. 18/1991, cu modif�rile ulterioare 
• 9 cauze aferente Lg. 10/2001, cu modific�rile ulterioare 
• 2 cauze vis-a-vis de ac�iunea în constatare 
• 1 evacuare 
• 1 cauz� aferent� ac�iunii în rezilierea contractului de între�inere 
• 1 cauz� aferent� revendic�rii imobiliare 
• 3 cauze de partaj judiciar 
• 1 cauz� pentru preten�ii b�ne�ti 
• 1 cauz� de anulare al actului administrativ 
• 2 cauze de plângeri contraven�ionale 

 
 

COMPARTIMENTUL INFORMATIC� 
 

 
     În cursul anului 2008, în cadrul Prim�riei Ora�ului Cisn�die proiectele IT au îmbun�t��it semnificativ 
accesul cet��eniilor la informa�iile furnizate de administra�ia public�, programul este în curs de desf��urare 
urmând ca la sfâr�itul anului 2009 s� fie func�ionabil în totalitate. 

1. O nou� pagin� de internet pentru Prim�ria Ora�ului Cisn�die, cu un nou design, mai u�or de accesat 
cuprinzând informa�ii cu privire la activitatea administra�iei publice, program de func�ionare, HCL 
adoptate in cadrul �edin�elor Consiliului Local, dispozi�ii intrate in vigoare. Accesul cet��enilor la 
informa�iile de interes public – Lg. 544/2001. 

2. Registratura electronic�, adrese de e-mail pentru fiecare compartiment si angajat, asigurand fluidizarea 
accesului la informa�ii . 
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3. Impozite �i taxe locale lg. 29/2002 pentru aprobare OG 24/2002 privind încasarea prin mijloace 
electronice a impozitelor �i taxelor locale (aflat in faza de proiect).  

 
I. Dezvoltarea re�elei de calculatoare 

� Asisten�a din partea unui specialist IT, firma SC SOBIS SOLUTIONS SRL, contract nr. 9048, 
din 18 sept. 2008: 
1. Între�inere �i monitorizare periodic� a sistemului informatic: Hardware, Neworking, Software; 
2. Efectuarea reviziei tehnice lunare cu scopul între�ineri calculatoarelor. Prevenirea problemelor ce 

pot ap�rea în func�ionalitatea serverelor, sta�iilor �i aplica�iilor echipamentelor hardware; 
3. Interven�ie Remot, rapid� direct de pe server sau în re�eaua prim�riei, folosind mecanisme de Pass 

through, �i remedierea eventualelor disfunc�ionalit��i First Level-Support; 
4. Suport telefonic nelimitat (hardware, networking si software), în cazul în care problemele ap�rute 

nu pot fi rezolvate telefonic prestatorul de asistenta IT, se va deplasa la sediul prim�riei; 
5. În func�ie de necesitate se asigur� repararea, depanarea, instalarea, upgrade-ul �i configurarea 

sistemelor de operare �i al aplica�ilor; 
II. Achizi�ionare echipamente IT, pe perioada anului 2008 

 
produs buc 

LICENTA OFFICE 1 
LICENTA OFFICE 1 
LICENTA TOPOGRAFIE 1 
LICENTA SMART 
SECURITY 

1 

LICENTA WINDOWS XP 1 
LICENTA ANTIVIRUS EV. 
PERS 

2 

LICENTA WINDOWS EV. 
PERS 

1 

LICENTA WINDOWS EV. 
PERS 

1 

LICENTA WINDOWS XP 1 
IMPRIMANTA 1 
IMPRIMANTA 1 
IMPRIMANTA 1 
IMPRIMANTA 1 
APARAT FOTO EV. PERS 2 
SISTEM CALCUL 1 
SISTEM CALCUL 1 
SISTEM CALCUL 1 
SERVER RETEA 
INTERNET 

1 

PROGRAME 
INFORMATIVE 

- 

INTRETINERE RETEA IT - 
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COMPARTIMENTUL ACHIZI�II PUBLICE 
 

Achizi�ii produse: 
 
 -sub 10.000 euro (f�r� TVA) 

 
1. Produse alimentare �i b�uturi – SC Nicomi Prod SRL 
2. Produse de carmangerie – SC Nicomi Prod SRL 
3. Tuburi canalizare DN 315  -  SC Rehau Polymer SRL 
4. Produse alimentare pentru cadourile de Craciun ce se vor acorda, colindatorilor �i angaja�ilor prim�riei din 

Cisn�die - SC Postavaru SA   
5. Agende, calendare si felicit�ri – SC Constant SRL 
6. Co�uri de gunoi stradale – SC Izotim Service SRL 
 

- peste 75.000 euro (f�r� TVA) 
 

7. Utilaje terasiere – Licita�ie deschis� -  Câ�tig�tor –SC KAISER C&L SRL  
8. Borduri (acord cadru) – Licita�ie deschis� -  Câ�tig�tor – SC Elis Pavaje SRL 
9. Mixturi asfaltice (acord cadru) -  Licita�ie deschis�  - Câ�tigator - SC Comtram SRL 
10. LOT 1: autovehicule speciale pentru colectare, compactare �i transport de�euri  - Licita�ie deschis� - 

Câ�tig�tor – SC Gradinariu Import Export SRL 
LOT 2: containere �i pubele din plastic pentru de�euri, în cadrul Proiectului Phare-2003 „Colectarea 
selectiva a de�eurilor menajere în scopul reducerii de�eurilor nedegradabile de pe raza orasului 
Cisn�die”-  Licita�ie deschis� - Câ�tig�tor – SC  Iridex Plastic Group SRL 

 
Achizi�ii servicii: 
  

- sub 10.000 euro (f�r� TVA) 
 

1. Actualizare studiu de fezabilitate, întocmire cerere de finan�are, matrice cadru logic �i buget pentru 
proiectul  « Extindere re�ea de canalizare : Cisn�die-Localitatea Cisn�dioara, jud. Sibiu» - SC Project 
Cad SRL 

2. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “Modernizare strada Transilvaniei” – SC Promo Ecar SRL 
3. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “Prelungire strada Lung�” - SC Promo Ecar SRL 
4. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “Construc�ia re�elei de ap� potabil� în localitatea Cisn�dioara, 

ora�ul Cisn�die, jude�ul Sibiu” – SC Maranoss Cons Tur SRL 
 

- sub 75.000 euro (f�r� TVA) 
 

5. Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de înva��mânt în localitatea Cisn�die, jud. Sibiu - 
Cerere de ofert� –Câ�tig�tor -  SC Danco Prod SRL 

6. Servicii de repara�ii ale sistemului de iluminat public al ora�ului Cisn�die – Cerere de ofert�  - 
Câ�tig�tor - SC Sistem Electric Service 

 
Achizi�ii de lucr�ri: 
 

- sub 10.000 euro (f�r� TVA) 



  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORA�ULUI CISN�DIE PE ANUL 2008   
 
 

 23 

 
1. Reparare conduct� de alimentare cu ap� str. 1 Decembrie (Zona Nuci) – SC Prescom SRL 
2. Lucr�ri de construc�ie re�ele edilitare ap�-canal locuin�e ANL Tineret – SC Prescom SRL 
3. Lucr�ri de scarificare balastare prelungire strada Uzinei – SC Terra Construct SRL 
 

- peste 10.000 euro (f�r� TVA) 
 

4. Lucr�ri de repara�ii drumuri cu îmbr�c�min�i  asfaltice pe DJ 106 D strada    M�gurii – Cerere de 
ofert�  - Câ�tig�tor – SC Drumuri �i Poduri  SA 

5. Repara�ii drumuri cu îmbr�c�min�i asfaltice pe DJ 106 D strada: �elimb�rului, ora�ul Cisn�die – 
Cerere de ofert� – C�tig�tor -  SC Drumuri �i Poduri  SA 
 
-     peste 500.000 euro (f�r� TVA) 
 

6. Construc�ii �i echipament tehnologic auxiliar pentru Sta�ia de sortare a de�eurilor, în cadrul Proiectului 
Phare-2003 „Colectarea selecti� a de�eurilor menajere în scopul reducerii de�eurilor nedegradabile de 
pe raza ora�ului Cisn�die” - Licita�ie deschis� - Câ�tig�tor – SC Construc�ii SA  

 
 
 

PHARE 2003 
 

       
 

S-a finalizat implementarea proiectului Phare-2003„Colectarea selectiv� a de�eurilor menajere în scopul 
reducerii de�eurilor nedegradabile de pe raza ora�ului Cisn�die” 
Proiectul se încadreaz� în obiectivul principal al programului „Phare 2003 – Coeziune Economic� �i Social�, 
Schema de Investi�ii pentru Proiecte Mici de Gestionare a De�eurilor”, contribuind la sprijinirea Guvernului 
României în implementarea unei politici multi-anuale integrate de promovare a activit��ilor de gestionare a 
de�eurilor la nivel local, pentru perioada 2004-2006. Acest proiect va ajuta autorit��ile publice locale din 
Cisn�die �i Sibiu s� implementeze priorit��ile Planului Na�ional de Dezvoltare (PND) �i directivele UE pentru 
sporirea poten�ialului de investi�ii, reabilitarea mediului �i cre�terea calit��ii vie�ii în cadrul comunit��ii, 
precum �i protejarea s�n�t��ii popula�iei. 
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PHARE 2006 
 
 

  În cadrul Programului PHARE 2006: Coeziune Economic� �i Social� -  „Schema de investi�ii pentru 
sprijinirea ini�iativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” – Phare/RO/ 2006/018-
147.04.01.04.01.41, Consiliul local Cisn�die a depus spre finan�are proiectul « Extindere re�ea de canalizare : 
Cisn�die - Localitatea Cisn�dioara, jud. Sibiu ». 
 În data de 21.10.2008 s-a semnat Contractul de Finan�are Nerambursabil� nr. RO2006/018-
147.04.01.04.01.41 prin care s-a acordat pentru implementarea proiectului suma de 999.500 euro 
(reprezentând 50,70%  din valoarea totala a proiectului), restul  (971.754 euro) urmând a fi asigurat prin 
contribu�ia proprie a solicitantului. 
 Datorit� imposibilit��ii de a-�i respecta Hot�rârea de Consiliu nr. 64 din 24 aprilie 2008 privind 
alocarea din bugetul propriu, a contribu�iei locale în sum� de 49,3 % din bugetul total al proiectului, în 
numerar, cu unica destina�ie de a fi folosit� în cadrul proiectului « Extindere retea de canalizare : Cisn�die-
Localitatea Cisn�dioara, jud. Sibiu » - prin Hot�rârea nr. 1 din 05.01.2008, Consiliul Local Cisn�die a decis 
încetarea Contractului  de Finan�are Nerambursabil� nr. RO2006/018-147.04.01.04.01.41 pentru 
implementarea proiectului « Extindere re�ea de canalizare : Cisn�die - Localitatea Cisn�dioara, jud. Sibiu », 
urmând ca suma de 704.359,69 euro reprezentând plata ini�ial�, precum �i dobânzile aferente acestei sume s� 
fie returnate. 

 
 

CONCESIUNI – INCHIRIERI – VÂNZ�RI 
                                                          
Concesiuni: 

Pe parcursul anului 2008 s-au încheiat un num�r de 2 contracte de concesiune terenuri din domeniul 
privat al ora�ului Cisn�die, în baza hot�rârilor emise de c�tre Consiliul local al ora�ului Cisn�die. Contractele 
de concesiune au fost transmise pentru încasare �i urm�rire Serviciului de impozite �i taxe. 
 
Închirieri: 

În anul 2008, în urma hot�rârilor consiliului local, s-au încheiat 2 contracte de închiriere spa�ii, cu 
respectarea procedurilor legale. Contractele de închiriere au fost transmise pentru încasare �i urm�rire 
Serviciului de impozite �i taxe. 
 
Vânz�ri: 

În anul 2008, în urma hot�rârilor consiliului local, s-a organizat o licita�ie pentru vânzarea unui teren. 
 
Reglement�ri tehnico - juridice 

În anul 2008 s-a executat un num�r de 5 reglement�ri tehnico-juridice a unor terenuri de pe raza 
administrativ� a ora�ului Cisn�die. 
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN�� SOCIAL� 

 

 
 

1. Ajutorul social 
În perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 au fost înregistrate 25 de cereri de acordare a 

ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plat�, în luna decembrie, aflându-se 32 
de dosare. În anul 2008 s-au efectuat pl��i în valoare de 43.503 lei. Tot în perioada men�ionat�: 

- s-au efectuat 115 de anchete sociale la domiciliul solicitan�ilor; 
- s-au întocmit 89 fi�e de calcul al ajutorului social; 
- s-au emis: 25 dispozi�ii de acordare a ajutorului social, 61 dispozi�ii de modificare a ajutorului 

social, 10 dispozi�ii de suspendare a ajutorului social, 0 dispozi�ii de respingere a cererilor de 
acordare a ajutorului social, 22 dispozi�ii de încetare a ajutorului social, 4 dispozi�ii de repunere în 
plat� a ajutorului social, 0 dispozi�ii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu titlu de 
ajutor social, 0 dispozi�ii de schimbare a titularului ajutorului social, 18 dispozi�ii de acordare a 
ajutorului pentru înc�lzirea locuin�ei pentru beneficiari de ajutor social; 

- s-a întocmit lunar referat cu persoanele apte de munc�, beneficiare de ajutor social, care au 
efectuat ac�iuni sau lucr�ri de interes local; 

- lunar s-a întocmit statul de plat� pentru to�i beneficiarii de ajutor social ca venit minim garantat. 
2. Ajutorul pentru înc�lzirea locuin�ei 

2008 Tip înc�lzire 
Cereri Suma 

Sistem centralizat 0 0 
Gaze naturale 1806 545.815,26 

Lemne 136 22.276 
3.Protec�ia special� a persoanelor cu handicap 
- s-au efectuat 343 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adul�i �i copii); 
- s-au întocmit 3 dosare cuprinzând �i ancheta social�, în vederea intern�rii unor persoane la 

c�minul de b�trâni; 
- s-au efectuat 22 de anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiaz� de asistent 

personal angajat de Prim�ria ora�ului Cisn�die; 
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- au fost eliberate 123 de legitima�ii pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun 
persoanelor cu handicap �i asisten�ilor personali ai acestora; 

- a fost întocmit� documenta�ia pentru 9 persoane cu handicap în vederea ob�inerii drepturilor �i 
presta�iilor  acordate acestora în conformitate cu OUG nr. 14/2007; 

- anual s-a întocmit proiectul de hotarâre privind stabilirea num�rului de asisten�i personali ai 
persoanelor cu handicap grav, adulti si minori. 

4. Cantin� social� 
- la sfâr�itul anului 2008 de serviciile cantinei sociale beneficiau un num�r de 50 copii, 4 persoane 

adulte cu handicap �i 6 persoane vârstnice; 
- au fost întocmite 60 de anchete sociale �i 14 referate pentru acordarea mesei în cadrul cantinei. 
5.Protec�ia copilului �i autoritatea tutelar� 
S-au efectuat un num�r de: 
-  56 anchete în vederea încredin��rii minorilor în cazul divor�ului p�rin�ilor; 
- 3 anchete Poli�ie pentru solu�ionarea unor dosare penale cu infractori minori; 
- 25 anchete �i planuri de servicii în vederea prevenirii separ�rii minorului de familie; 
- 22 dispozi�ii de instituire curatel� pentru majori �i minori; 
- 4 dispozi�ii de instituire tutel� pentru majori �i minori. 
- 84 fi�e de monitorizare a copiilor a c�ror p�rin�i sunt pleca�i la munc� în str�in�tate; 
- 11 de dovezi eliberate persoanelor plecate la munc� în str�in�tate; 
- 4 anchete sociale în vederea ob�inerii unei locuin�e sociale; 
- 6 rapoarte de implementare pentru planuri individualizate de protec�ie. 
6. Aloca�ii 
Au fost înregistrate, în anul 2008:  
-   214 cereri pentru acordarea aloca�iei de stat, virarea aloca�iei în cont sau modificare reprezentant 

legal; 
- 7 dosare pentru aloca�ia familial� complementar�, iar la sfâr�itul anului 2008, se aflau 51 de 

dosare în plat� �i au fost efectuate 110 anchete la domiciliu; 
- 18 dosare pentru aloca�ia de sus�inere pentru familia monoparental�, iar la sfâr�itul anului 2008, 

se aflau 62 de dosare în plat� �i au fost efectuate 140 anchete la domiciliu; 
- 125 cereri pentru acordarea indemniza�iei în vederea cre�terii copilului pân� la vârsta de 2 ani �i 

11 cereri pentru acordarea stimulentului p�rin�ilor care au continuat activitatea la locul de munc�; 
- 146 cereri pentru acordarea aloca�iei pentru copilul nou-n�scut, iar pentru acestea au fost 

întocmite referate, dispozi�ii de acordare �i state de plat�; 
- s-au eliberat un num�r de 9 nega�ii pentru aloca�ii nou-n�scut, pentru diverse prim�rii. 
7. Diverse 
- s-a întocmit documenta�ia în vederea acord�rii a 7 ajutoare de înmormântare în cuantum total de 

3350 lei; 
- 11 anchete pentru acordarea de ajutoare de urgen�� în cuantum total de 12.700 lei; 
- 12 anchete în vederea întocmirii de contracte de între�inere pentru persoane vârstnice; 
- lunar s-au întocmit rapoarte �i statistici c�tre: DMPS, AJPS, DGASPC, CJAS, E-ON GAZ, 

privind beneficiarii de venit minim garantat, aloca�ii familiale, aloca�ii de stat, aloca�ii de nou-
n�scut, indemniza�ii/stimulent pentru cre�terea copilului pân� la 2/3 ani, indemniza�iile acordate 
persoanelor cu handicap, asistentul personal al persoanei cu handicap, fi�e de monitorizare a 
minorilor pentru care au fost întocmite planuri de servicii.   
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN�� A PERSOANELOR  
 

 A. Compartimentul Stare Civil� 
Starea civil� începe odat� cu na�terea persoanei �i înceteaz� la moartea sau la declararea 

judec�toreasc� a mor�ii acesteia. Ea este determinat� de anumite fapte juridice ce se produc independent de 
voin�a omului, cum sunt na�terea �i moartea, precum �i de unele manifest�ri de voin�� f�cute în conformitate 
cu legea, ca de exemplu: c�s�toria, divor�ul, adop�ia, recunoa�terea filia�iei, schimbarea numelui, etc. 
 Având în vedere importan�a actelor de stare civil� întocmite de ofi�erii de stare civil� precum �i a 
activit��ii de stare civil�, care se desf��oar� atât în interesul statului cât �i al persoanelor fizice, v� inform�m 
despre activitatea Compartimentului de Stare Civil� în cursul anului 2008. 

Activitatea desf��urat� de acest Compartiment în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, s-a 
conformat dispozi�iilor legale în materie, respectiv: 

� Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  
� Metodologia pentru aplicarea unitar� a dispozi�iilor Legii nr. 119/1996, 
� Codul familiei,  
� O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea �i schimbarea pe cale administrativ� a numelor persoanelor 

fizice, 
� H.G. nr. 495/1997 privind con�inutul, eliberarea �i actualizarea livretului de familie, 
� Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept interna�ional privat, 
� Conven�ia de la Haga din anul 1961, cu privire la suprimarea cerin�ei supralegaliz�rii actelor oficiale 

str�ine, 
�  Radiograme, circulare �i recomand�ri ale Inspectoratului Na�ional pentru Eviden�a Persoanelor, 

respectiv ale Direc�iei Comunitare de Eviden�� a Persoanelor a jude�ului Sibiu. 
Pornind de la registrul de intrare / ie�ire pe anul 2008, unde s-au consemnat 1474 de acte �i fapre de stare 

civil�, activitatea compartimentului s-a concretizat cifric astfel: 

Acte de 
na�tere 

Acte de 
c�s�torie 

Acte de 
deces 

 
TOTAL 

 Acte de stare civil� întocmite 
în anul 2008  

56 
 

133 108 297 

din care transcrise 21 6 6 33 
 
În baza acestor acte, s-au întocmit �i eliberat certificate �i extrase de stare civil�, livrete de familie, adeverin�e 
�i dovezi, dup� cum urmeaz�: 

Certificate de 
na�tere 

Certificate de 
c�s�torie 

Certificate de 
deces 

 
TOTAL 

 Certificate de stare civil� eliberate 

346 215 133 694 
Certificate de stare civil� solicitate 

din alte localit��i 
 

67 
Extrase uz oficial expediate la 

cerere, altor institu�ii 80 

Livrete de familie eliberate 156 
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Adeverin�e / dovezi stare civil� 
eliberate 46 

Au fost operate în actele de stare civil�: 
 

 Total 
Sentin�e civile de divor� 38 
Comunic�ri de c�s�torii încheiate în str�in�tate 1 
Comunic�ri de divor�uri operate în str�in�tate 7 
Comunic�ri de decese produse în str�in�tate - 
Comunic�ri de men�iuni  320 
Sentin�e civile de adop�ie - 

  
S-au mai întocmit:  

 

de 
na�tere de c�s�torie de 

deces 

 
TOTAL 

 Buletine statistice 

57 135 101 293 
Sesiz�ri pentru deschiderea procedurii 
succesorale (Anexa 1) 125 

Dosare schimbare nume/prenume cu 
aprobrea Consiliului Jude�ea Sibiu 4 

Dosare schimbare nume/prenume cu 
aprobrea Inspectoratului Na�ional pentru 
Eviden�a Persoanelor 

6 

Dosare trusou nou-n�scu�i 157 
Dosare sprijin financiar la constituirea 
familiei 87 

Dosare acordare premiu pentru cuplurile 
care au împlinit 50 de ani de la c�s�torie 89 

Dosare rectificare acte stare civil� 8 
de na�tere de deces TOTAL Comunic�ri lunare c�tre Eviden�a 

popula�iei Cisn�die 12 12 24 
  

Alte eviden�e:  
 

 Total 
Eviden�a certificatelor disp�rute în alb 
de la alte Prim�rii din �ar�, �i date în 
urm�rire na�ionl� 

 
299 

Diverse r�spunsuri �i adrese 10 
 

Pentru a avea o oglind� real� a activit��ii de stare civil�, este necesar s� v� prezent�m �i complexa 
activitate de rela�ii cu publicul, ce presupune alocarea de timp �i energie pentru a-i determina pe cet��eni s� 
prezinte strict documentele  impuse de lege necesare rezolv�rii problemelor de stare civil�. 
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De cele mai multe ori îns�, aceast demers este îngreunat de faptul c� nu exist� amenajat un spa�iu 
destinat exculsiv publicului pentru completarea formularelor tip, spa�iu prev�zut de lege tocmai pentru a 
asigura securitatea documentelor de stare civil�, a registrelor, certificatelor în alb ori a celor peste 40 de 
�tampile folosite în activitatea de stare civil�. 

Actele �i certificatele de stare civil� e necesar a fi completate într-o înc�pere destinat� doar acestei 
activit��i, în sens contrar ajungându-se la cazuri de rectificare a înscrisurilor, rectificare ce impune un plus, 
inutil altfel, de activitate la Starea civil�, dar, în primul rând pune cet��eanul în situa�ii nepl�cute �i uneori 
absurde în care genera�ii întregi, de exemplu, sunt nevoite s�-�i schimbe acte de identitate, pentru c� 
ascenden�ii figureaz� înregistra�i în alt mod. 
 
B.  Compartimentul Eviden�a Persoanei 
 

Activitatea Compartimentului Eviden�a Persoanei, s-a concretizat în eliberarea  urmatoarelor 
documente: 
 
 1 Cereri perntru eliberarea c�r�ilor de identitate 2086 
2 Cereri prentru eliberarea c�r�ilor de identitate provizorii 118 
3 Cereri prentru viz� de re�edin�� 170 
4 Cereri perntru eliberarea pa�apoartelor 316 
5 Cereri perntru furnizarea de date cu caracter personal 197 
6 Cereri perntru restabilirea domiciliului în România 4 
7 Cereri perntru pentru punerea în legalitate a persoanelor  peste 18 ani 2 
8 Actualizare R.L.E.P cu comunic�ride de na�tere 210 
9 Actualizare R.L.E.P cu comunic�ride de deces 190 
10 Actualizare R.L.E.P cu comunic�ride de divor� 73 
11 Actualizare R.L.E.P cu comunic�ride de C.R.D.S. 65 
12 Înregistrare în R.L.E.P a persoanelor inexistente în R.N.E.P 55 
13 Producere lotului de C�r�i de Aleg�tor pentru pers.care au împlinit 18 ani 321 
14 Coresponden�� cu alte institu�ii 803 
16 Rectific�ri date personale 23 
15 TOTAL 4633 
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SERVICIUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU �I AGRICULTUR� 
AGRICOL , FOND FUNCIAR 

 
 
 

                  
 

 
Activit��i desf��urate: 
Au fost primite, analizate si solu�ionate un num�r de peste 1.100 solicit�ri scrise, la care se adaug� 
documentele eliberate din oficiu. 
Acordarea de rela�ii cu publicul date în mod direct, l�muriri date solicitan�ilor precum �i îndrumarea privind 
redactarea cererilor a con�inutului acestora sau documentelor ce trebuiesc a fi anexate; 
Înregistrarea persoanelor fizice în Registrul Agricol –   pentru anul 2009; situa�ie care la data de 31 decembrie 
2008, era urm�toarea: Total pozi�ii: 3771 din care: 
gospod�rii cu domiciliul în ora�ul Cisn�die: 1579 pozi�ii; 
gospod�rii cu domiciliul în localitatea component� Cisn�dioara: 266 pozi�ii; 
gospod�rii cu domiciliul în alte localit��i (str�ina�i): 1866 pozi�ii,; 
persoane juridice: 60 pozi�ii; 
Distribuirea în ora� �i colectarea Declara�iilor pentru Registrul Agricol, precum �i îndrumarea persoanelor 
asupra complet�rii acestora; 
Vizarea declara�iilor de impunere privind impozitul pe terenuri; 
Au fost eliberate un num�r de 26 de Certificate de Produc�tor Agricol, care au implicat deplasare la fa�a 
locului pentru verificarea existen�ei produselor ce se dore�te a fi vândute pe pia��, aceste certificate se 
elibereaz� pentru fiecare categorie de produse în parte cu men�ionarea cantit��ilor scoase la vânzare; 
Eliberarea de Bilete de Proprietate animale; 
Întocmirea, p�strarea �i actualizarea registrului special de eviden�� al Contractelor de Arend�, precum �i 
eliberarea de documente care au la baz� datele înregistrate în acest registru, necesare la ob�inerea de subven�ii 
pe terenurile agricole; 
Administrarea P��unilor, închirierea acestora pe baz� de contract cresc�torilor de animale, urm�rirea încas�rii 
taxelor, controlul periodic al efectivelor de animale trimise la p��une, realizarea de lucr�ri de amenajare �i 
între�inere a p��unilor; 
Urm�rirea modului în care proprietarii de animale respect� Hot�rârile de consiliu local privitoare la cre�terea 
�i circula�ia animalelor pe teritoriul ora�ului Cisn�die; 
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Închirierea terenurilor agricole, proprietatea privat� Ora�ului Cisn�die, care nu au f�cut obiectul 
concesion�rilor sau vânz�rilor; 
Eliberarea de adeverin�e care atest� date înscrise în Registrul Agricol, necesare cet��enilor în diferite 
împrejur�ri cum ar fi:  la scoal� copiilor pentru burse, la serviciu, la spital pentru persoanele f�r� venituri etc.; 
Eliberarea de adeverin�e care atest� date înscrise în Registru Cadastral al Posesorilor, adeverin�e fiind 
necesare în special la oficiul de cadastru pentru înscrierea în CF a terenurilor din zona necooperativizat�; 
Analizarea dosarelor �i emiterea de documente corespunz�toare în cazul proceselor care au ca obiect 
terenurile agricole ; în special trebuie s� ne exprim�m punctul de vedere asupra raportului de expertiz� 
întocmit de persoan� autorizat�, expertize care sunt fie extrajudiciare fie judiciare; 
Au fost pe rol un num�r de:  49 procese de „uzucapiune” asupra terenurilor agricole; 
                                                5 procese de rectificare de Carte Funciar� 
                                                9 procese cu  privire la aplicarea Legilor fondului funciar. 
 
Au fost efectuate �i deplas�ri în teren pentru stabilirea producerii de pagube provocate de animale pe 
terenurile proprietatea privat� a cet��enilor; Aceste ac�iuni au ca obiect doar constatarea producerii pagubei, 
procentual pe suprafa�a de teren precum �i atunci când este posibil a pagubei cantitative. Nu efectu�m calculul 
valoric al pagubei datorit� fluctua�iei pre�ului de pia�� al produselor agricole. Majoritatea pagubelor au fost 
produse de animalele l�sate libere nesupravegheate iar un procent mai mic au fost produse în mod inten�ionat 
prin  introducerea voit� a animalelor in culturi inclusiv prin distrugerea împrejmuirilor; 
Constat�ri schimb�ri de categorie de folosin�� a terenurilor agricole, care se efectueaz� prin deplasarea la fa�a 
locului �i apoi întocmirea �i eliberarea documentelor necesare; Documentul eliberat este necesar la Oficiul de 
Cadastrau �i Publicitate Imobiliar� pentru notarea schimb�rii ramurii de cultur�; 
Eliber�ri de extrase dup� planurile cadastrale – extravilane – terenuri agricole; 
Au fost eliberate schi�e cadastrale pentru terenurile ce au fost atribuite în baza Legilor fondului funciar 
persoanelor îndrept��ite; 
Serviciul Comunitar pentru cadastru �i Agricultur� a participat la ac�iunea de acordare a subven�iilor 
proprietarilor de terenuri agricole prin programul na�ional derulat prin Agen�ia de pl��i �i interven�ii în 
Agricultur� (A.P.I.A.); 
Identificarea exploata�iilor agricole; 
Participarea la ac�iuni de acordare a subven�iilor proprietarilor de animale, care implic� printre altele 
identificarea cresc�torilor, întocmirea de situa�ii, transmiterea acestora c�tre Direc�ia Agricol, apoi primirea 
„Carnetului Fermierului” �i distribuirea acestora, îndrumarea cresc�torilor cum s� le completeze etc.; 
A fost acordat sprijinul privind acordarea „Cotei de Lapte,” acordate cresc�torilor de aimale; 
Asisten�� tehnic� proprietarilor de terenuri privind tratamentele fitosanitare perioada optim� de aplicare în 
vederea combaterii bolilor �i d�un�torilor. 
Colaborarea cu Direc�ia Agricol� în vederea înmatricul�rii (crotalierii) animalelor, precum �i în vederea 
realiz�rii ac�iunilor privind s�n�tatea animalelor; 
La nivelul Prim�riei  prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru �i Agricultur�  func�ioneaz� Comandamentul 
Antiepizootic, care are ca atribu�ii luarea tuturor m�surilor pentru combaterea bolilor transmisibile între  
animale �i de la animale la om; în anul 2008 a fost înregistrat un singur caz de rabie la o vulpe provenit� din 
mediul silvatic; au fost luate toate m�surile focarul fiind izolat; 
Distribuirea de pliante, bro�uri afi�e, privind activit��ile �i ac�iunile din agricultur�, spre luarea la cuno�tin�� 
de c�tre cet��enii locuitori ai ora�ului Cisn�die �i a localit��ii componente Cisn�dioara, asupra ac�iunilor cu 
caracter agricol organizate de c�tre Prim�ria Cisn�die sau de c�tre alte institu�ii care desf��oar� ac�iuni în 
domeniul agriculturii; 
Au fost întocmite documenta�ii în vederea aplic�rii art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicat� 
cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent locuin�ei, c�tre actualii de�in�tori ai casei de locuit.  
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Dup� întocmire aceste documenta�ii se vizeaz� de c�tre Consiliul Jude�ean Sibiu, apoi se depun la Institu�ia 
Prefectului – jude�ul Sibiu, care dup� analizarea acestei emite Ordinul Prefectului. Acest Ordin de transmite 
prim�riei în 2 exemplare originale din care unul va fi transmis titularului; 
Eliberarea de Titluri de Proprietate în baza Legilor fondului funciar nr.18/1991 republicat� a Legii nr.1/2000 
precum �i a Legii nr.247/2005; 
M�sur�tori terenuri agricole efectuate cu ocazia punerilor în posesie a persoanelor îndrept��ite precum �i cu 
ocazia închirierii terenurilor agricole; 
Întocmirea planurilor cadastrale cu punerile în posesie, care cuprinde planul 1:5.000, cu dimensiunile �i 
vecinii parcelelor m�surate; 
Analizarea cererilor �i a contesta�iilor depuse în baza Legii nr.247/2005 –Titlurile IV, V, VI; 
Coresponden�a scris� cu persoanele care au depus cereri în baza legii nr.247/2005, în vederea complet�rii 
dosarelor depuse; 
Întocmirea de tabele anex� cu persoanele c�rora li s-a aprobat solicitarea de c�tre comisia local�; 
Analizarea �i solu�ionarea contesta�iilor persoanelor nemul�umite la Legea Nr.247/2005, întocmirea de 
referate �i trimiterea acestora la Comisia Jude�ean�; 
Aplicarea Legii nr.341/2004 a recuno�tiin�ei fa�� de eroii martiri �i lupt�torii martiri care au contribuit la 
victoria revolu�iei române din decembrie 1989 (fosta Lege nr.42/1990), prin primirea cererilor analizarea 
acestora, în vederea atribuirii unei suprafe�e de teren celor îndrept��i�i; 
Aplicarea Legii nr.44/1994 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, privind veteranii de r�zboi, care au 
implicat de asemenea primirea �i analizarea cererilor în conformitate cu prevederile legale; 
Realizarea documenta�iilor de preluare a terenurilor agricole de la Agen�ia Domeniilor Statului pentru 
persoanele îndrept��ite de legile fondului funciar. 
      S-a colaborat �i cu alte Servicii proprii ale Prim�riei or. Cisn�die cum ar fi: 
      Serviciul Arhitect �ef – pentru clarificarea situa�iei terenurilor care au f�cut sau urmeaz� s� fac� obiectul 
unor Planuri de Urbanism Zonal sau de Detaliu, studiul schi�elor, delimitarea zonei �i identificarea 
proprietarilor precum �i al vecinilor; 
      Serviciul de Impozite �i Taxe Locale, pentru identificarea categoriei de încadrare �i impozitare a 
terenurilor agricole, care st� la baza declara�iilor de impunere ale contribuabililor; 
      Serviciul de Administrare al domeniului public �i Privat, fiind identificate parcele de teren care urmeaz� 
s� fac� obiectul reglement�ri juridice, în vederea concesion�rii / vânz�rii sau a înscrierii acestora în 
patrimoniul ora�ului. 
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COMPARTIMENTUL TEHNIC �I SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC – PRIVAT �I GOSPOD�RIE COMUNAL� 
 
 

COMPARTIMENTUL TEHNIC 
 

 
Investi�ii noi:  
 

- Construc�ie Sta�ie de sortare �i colectare a de�eurilor valorificabile – fonduri Phare 
 
Investi�ii în continuare:  
 

- Construc�ie capel� cimitir ortodox în ora�ul Cisn�die 
- Reabilitare re�ele canalizare ora� Cisn�die. Lucr�rile au demarat în anul 1999. 
- Reabilitare re�ele ap� ora� Cisn�die. Lucr�rile au demarat în anul 1999. 
- Construire locuin�e ANL -  LTE – zona  Parc M�gura – 60 apartamente   

       
 
Repara�ii: 
 

- Repara�ii conduct� ap� Ø 315 în zona Nuci. 
- Repara�ii conduct� canalizare Ø 160 în zona Nuci. 
- Repara�ii bran�amente ap� pe strada 1 Decembrie. 
- Repara�ii canalizare strada 1 Decembrie. 
- Repara�ii canalizare strada B�ilor. 
- Reparat canal la blocul D. 
- Repara�ii lucr�ri la Muzeu Cisn�dioara. 
- Reabilitare conduct� ap� pe strada Livezii – str. Chateau Therry. 
- Repara�ii acoperi� cetate Cisn�dioara. 
- Reparat �i executat îmbr�c�min�i asfaltice de 4 cm pe strada M�gurii – DJ 106 D 
- Reparat �i executat îmbrac�min�i  asfaltice de 4 cm pe strada �elimb�rului – DJ 106 D 
- Asfaltat �i amenajat alei cimitir ortodox Cisn�die 
- Reparat, schimbat borduri vechi, �i asfaltat strada Cet��ii �i trotuare 
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- Reparat, schimbat borduri vechi, �i asfaltat strada B�ilor �i trotuare 
- Reparat, schimbat borduri vechi, �i asfaltat strada Livezii 
- Reparat, schimbat borduri vechi, �i asfaltat strada Aleea C�p�unilor 
- Reparat, înlocuire borduri vechi �i asfaltat  pe strada Transilvaniei 
- Reparat �i asfaltat strada 1 Decembrie 
- Reparat �i asfaltat cartier Pia�a Nou� 
- Amenajat drum cu macadam �i compactat strada Abatorului 
- Reparat �i asfaltat pe strada Stejarului 
- Reparat �i plombat urm�toarele str�zi: str. Uzinei, , str. M�gurii, str. Stejarului, str. Sibiului, str. 

Târgului, str. Florilor, str. Teilor, str. Stadionului, str. Progresului 
- Amenajat drum prin scarificare, balastare �i compactare str. Uzinei. 
- Amenajat drum cu macadam �i compactat, str. Cire�ilor, str. Merilor, str. M�linului, str. Cai�ilor, 

str. Mihai Eminescu, str. Dr. Hermann Gmeiner,  
- S-a amenajat Parcul M�gura cu jocuri pentru copii, b�nci etc.  
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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC – PRIVAT �I 
GOSPOD�RIE COMUNAL� 

 
În decursul anului calendaristic 2008 s-au efectuat lucr�ri de investi�ii, repara�ii �i între�inere a domeniului 

public �i privat al ora�ului Cisn�die �i localit��ii componente Cisn�dioara, dup� cum urmeza: 
 
1. Investi�ii noi: 
a) REABILITARE STRAZI  valoare totala  1558123.30 lei 
- Demontat �i montat borduri stradale, pavoazat cu produse de balastier� �i turnat covor asfaltic pe drum, 
trotuare �i parcari : str.CETATII, B�ILOR, 1 DECEMBRIE;   
- Reparat îmbrac�minte asfaltic� :M�GURII, �ELIMB�RULUI, LIVEZII, NUCULUI, GAROFI�EI
 AP�R�RII (Pia�a agroalimentar�), SIBIULUI, STUPULUI (Remiza de pompieri). 
b) PLACAT CU GRANIT MONUMENTUL EROILOR. 
c) ACHIZI�IONAT UTILAJE PENTRU LUCRARILE DE INTRETINERE SI MODERNIZARE A 
ORA�ULUI, LUCR�RI EFECTUATE DE C�TRE COMPARTIMENTUL GOSPODARIE 
COMUNALA (cilindru compresor combinat, cilindru vibrator, compresor aer, masin� pentru marcaje 
terasiere, masin� turnat asfalt, autobasculanta Iveco, camionet� Unimog Mercedes, freza tuns santuri, plug 
de z�pad�, accesoriu împra�tiere sare-nisip) toate in valoare de 680797,29 lei. 
d) MODERNIZARE STRADA TRANSILVANIEI (bordurari, amenajare parc�ri, înfiin�are scuaruri, 
asfaltare) valoare totala 653348 lei. 
2. Investi�ii în continuare: 
 Lucrari de construc�ie �i amenaj�ri interioare �i exterioare la Capela din Cimitirul Ortodox Cisn�die 
3. Repara�ii: 

- Plomb�ri stradale cu mixtur� asfaltic� : str. Sibiului, M�gurii, Unirii, Târgului, Stadionului, Teilor, 
Uzinei, Prejbei, Apararii, Garofitei, Sipotului, Lunga, Aleea Capsunilor, Cetatii, Florilor; 

- Reamenajare spatii Cantina sociala, schimbat instalatii sanitare, reparat zidarie si acoperise, schimbat 
geamuri, placari cu gresie si faianta, etc. ; 

- Lucrari de reamenajare, reparatii si intretinere a spatiului si cladirilor din incinta Stadionului Textila 
Cisnadie (reparatii zidarie, instalatii sanitare, reparatii tribuna, reamenajare teren sportiv, confectionat si 
montat poarta intrare si usa magazie, inlocuit plase protectie porti si gard protectie teren, etc. ; 

- Lucrari de intretinere a salii sportive din Parcul Magura; 
- S-au efectuat lucrari de intretinere a Parcului Magura (montat banci, montat cosuri de gunoi, reparat si 

montat jocuri copii, etc.; 
- La Gradinita nr. 4 din localitate s-au efectuat lucrari de reparatii instalatii sanitare si reparatii acoperis; 
- Pavoazat strazi cu sorturi de balastiera si piatra sparta: str. Caisilor, Cetatii, str.Malinului, Bradului, 

M.Eminescu, Merilor, H. Gmeiner, Nucului, Malinului; 
- Amenajat parcari prin pavoazare, bordurare si asfaltare partiala pe str. Stejarului bl. 8-9, Stejarului bl. 

11-13, str. Cetatii, Str. Stupului (Remiza de pompieri), 1 Decembrie (Matasea); 
- Reparatii si inlocuit conducte la priza de captare a apei la barajul de la Sadu II. 

4. Gospod�rie Comunal� 
- Reparat si extins hala utilaje Gospodarie Comunala; 
- Construit, montat si amenjat adapost pentru cainii comunitari; 
- Lucrari de deszapezire si combatere a poleiului in perioada rece; 
- Intretinere instalatie de iluminat public, reparatii si montat stalpi noi pentru iluminat str. Malinului; 
- Montat si pozitionat indicatoare rutiere si placute personalizate pentru localizare si avertizare; 
- Amenajat spatiu si confectionat rafturi pentru arhiva carti de munca Covtex in incinta Casei de Cultura; 
- Confectionat cca 600 buc. borduri stradale; 
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- S-au efectuat marcaje rutiere in  zonele de carosabil reabilitat ale orasului; 
- S-au igienizat Valea Argintului si Paraul Ursului; 
- Achizitionat si montat mobilier stradal (banci) in Cartierul Stejarului, Piata Noua si Florilor si schimbat 

cosuri de gunoi stradale; 
- Confectionat si montat gratare de scurgere a apei pluviale pe str. 1 Decembrie si Nucului; 
- Infiintat scuaruri cu borduri si zona verde pe str. Cetatii si Transilvaniei; 
- Achizitionat si montat praguri de sol – limitatoare de viteza pe str. Cindrelu; 
- Reparat caldiri imobil str. Magurii nr.30 si Cetatii nr.18; 
- Reamenajare si extindere sera calda pentru producerea materialului saditor; 
- Lucrari de reparatii zidarie si amenajare Scoala din Sevis; 
- Confectionat si reparat porti si usi la Remiza de pompieri a orasului Cisnadie; 
- In perioada sarbatorilor de iarna s-a procedat la decorarea orasului cu ghirlande si instalatii luminoase si 

s-a impodobit pomul de Craciun in fata Primariei; 
-  

             
 

- La Cetatea din Cisnadioara s-au efectuat lucrari de igienizare si conservare a obiectivului turistic; 
- Lucrari de salubrizare (maturat si curatat rigole) pe strazile necuprinse in graficul de maturat stradal in 

orasul Cisnadie si localitatea componenta Cisnadioara. 
 

5. Administrarea Cimitirului: 
- Lucrari de finisare a Capelei din Cimitirul Ortodox; 

 
 

- Lucrari de igienizare si intretinere a cimitirului; 
Reparat si asfaltat drumul de acces in incinta cimitirului 
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COMPARTIMENTUL AMENAJAREA SI INTRE�INEREA ZONELOR VERZI 
 
 
 

 

                                     
 
 
 În decursul anului calendaristic 2008 s-au efectuat lucr�ri de amenajare �i între�inere a zonelor verzi �i 
de agrement pe un num�r de 45 arii. S-au facut lucr�ri de plantare: 

- 1300 buc trandafiri – plant�ri �i completari goluri 
- 4 buc salcami (Robinia Pseudacacia Umbraculifera) în containere 
- 150 buc arbori ornamentali (Acer Platanoides, Magnolia stelata) în zona Parcului M�gura �i Po�t�. 
- 2000 buc Tulipa (lalele) 
- 200 buc Hiacinthus (zambile) 
- 1000 buc Crocus (branduse) 
- 200 buc Narcisus (narcise) 
S-a instalat �i reînsamân�at gazon pe o suprafa�a de 2500 mp �n zona Str. Cetatii (teren sportiv �i 

scuaruri) �i Parc M�gura (teren joaca copii) �i s-au efectuat toate lucrarile de între�inere pentru zona 
amenajat�. 

S-au realizat t�ierile de formare �i regenerare pentru arborii de aliniament (tei) 500 buc, �i pentru un 
numar de 70 buc s-au efectuat interven�ii de reîntinerire, deasemenea s-au facut lucr�ri de cosit �i între�inere 
spa�ii verzi în ora�ul Cisn�die �i localitatea componenta Cisn�dioara. 
 Reabilitarea unor spa�ii existente prin lucr�ri de reîns�mân�are,  tratamente fitosanitare, ierbicidari, 
fertilizari, cur��are de resturi vegetale. 
 S-au efectuat luc�ri de completare gard viu cu specia Buxus, Ligustrum, Spiraea, pe o lungime de 200 
ml în zona Liceului Gundisch �i Cartier Stejarului. 
 S-au asigurat lucr�rile de între�inere �i formare pentru 7200 ml gard viu de doua ori pe an. 
 Pentru plantele înmul�ite �i crescute în solar s-a pregatit compost (cernut p�mânt �i dezinfectat). 
 In solar s-au produs �i crescut buta�i înr�d�cina�i �i r�saduri în numar de cca. 40000 buc din 
urm�toarele specii: Roza, Pelargonium, Viola, Lavandula, Portulaca, Begonia, Alisum, Cineraria, Dhiantus, 
Salvia, Lobelia, Gazania, Chrizantemum, etc. din care un num�r de 1000 buta�i înrad�cina�i au fost planta�i în 
suporturile de flori de pe stâlpi �i în jardinierele decorative din Prim�rie �i la Muzeul Industriei Textile, care 
au fost uda�i �i fertiliza�i pe toat� perioada de vegeta�ie. Acela�i tratament s-a asigurat �i pentru cele 100 
containere lemn în care s-au plantat salcâmi �i r�saduri anuale. 
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COMPARTIMENTUL PIA��, TÂRGURI �I OBOARE 

 
 
I CHELTUIELI: 
 
1 Cheltuieli de personal:  42.902 lei 
2 Cheltuieli materiale   :  42.238 lei 
3 Cheltuieli de capital  :      -________ 
                              TOTAL:  85.140 lei 
 
II VENITURI: 
 
1 Venituri tax� forfetare: 56.378.54 
2 Venituri din chirii pia��: 10.358: AF Oac�: 4488 
                                                        Adriano Interna�ional: 3014 
                                                        Phoebus SRL: 2856 
 
                                  TOTAL: 66.736,54 
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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A LOCUIN�ELOR �I SPA�IILOR CU ALT� 
DESTINA�IE 

 
 

 
 

În ianuarie 2008  fondul locativ  cuprindea un num�r de 501 contracte de închiriere, aferente 
locuin�elor proprietate privat� a ora�ului Cisn�die, defalcate astfel: 

-345 contracte de închiriere pentru care a fost recalculat� chiria conform HG 310/2007, 
- 6 contracte de închiriere pentru care a expirat data limit� a închirierii. 
Din totalul de 345 contracte încheiate de c�tre Prim�ria ora�ului Cisn�die, situa�ia se prezint� 

astfel:  
- 9 locuin�e reprezint� apartamente în blocurile de locuit, 
- 17 locuin�e rezultate prin modificarea spa�iilor de cazare preluate de la M.I.U, atelier str. Unirii 

nr.39 �i str. M�gurii nr.32-34, 
- 336 locuin�e ce reprezint� apartamente situate în casele na�ionalizate, 
- 2 spa�ii cu alt� destina�ie 
Începând cu 01.01.2008 recalculeaz� chiriile conform HG 310/2007 luând în calcul �i actualizarea 

chiriei cu  indicele de infla�ie, 
S-au perfectat, la cerere  27 contracte de vânzare – cump�rare, pentru locuin�e , astfel: 
- 7 contracte de vânzare – cump�rare pentru apartamente situate în blocuri de locuit, 
- 20 contracte de vânzare cump�rare pentru apartamente situate în case na�ionalitate, vânz�ri care 

au avut la baz� pre�ul stbilit de un de c�tre un expert evaluator, în conformitate cu legisla�ia în vigoare, 
întocmindu-se documenta�ia justificativ� aprobat� prin Hot�râre a Consiliului Local Cisn�die. 

S-au retrocedat un num�r de 5 spa�ii de locuit conform dispozi�iilor emise în condi�iile Legii 
nr.10/2001. 

În anul 2008 au fost aprobate de c�tre consiliul local un schimb de 2 locuin�e între chiria�i, 
Au fost repartizate un num�r de 4 locuin�e din domeniul privat �i un num�r de 2 spa�ii cu alt� 

destina�ie au fost repartizate în vederea reamenaj�rii  de c�tre beneficiarul reparti�iei. 
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MEDIU 

 
 

 
 
Actiunile intreprinse in anul 2008, au fost urmatoarele: 
- S-au efectuat lucrari de igienizare a vailor paraurilor Argintului si Ursului , prin personalul angajat prin 

conventie cu Agentia judeteana de formare si ocupare profesionala si cu beneficiarii legii 416/2001. 
- S-au executat lucrari de refacut bransamente la reteaua de canalizare, a gospodariilor riverane acestor 

parauri. 
- Au fost continuate etapele de implementare a proiectului cu finantare europeane ,,Colectarea selective a 

deseurilor , in scopul reducerii deseurilor nedegradabile de pe raza orasului Cisnadie” 
- S-au executat lucrari de reamenajare a spatiilor verzi, dintre blocurile cartierelor Stejarului si Piata Noua; 
- S-a reamenajat parcul Magura, prin refacerea aleilor, si inlocuirea leaganelor si jocurilor pentru copii; 
- S-au efectuat lucrari de refecere a drumului de acces si de igienizare a zonei spre rezervatia ,, Calcarele 

cretacice  de la Cisnadioara” 
 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUA�II DE URGEN�� 
  
Protec�ia civil� 
 
- Continuarea înzestrarii prin achizi�ionarea echipamentelor �i a tehnicii de interven�ie �i preg�tire; 
- Activit��i specifice, m�suri �i sarcini organizatorice, tehnice, cu character umanitar în scopul prevenirii �i 

reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protej�rii bunurilor �i mediului ; 
- Verificarea m�surilor de ap�rare împotriva inunda�iilor; 
- Preg�tirea inspectorilor de specialitate trimestrial, la I.S.U. Sibiu; 
- Preg�tirea prin alarmare a subunit��ilor de serviciu  de la S.C.M�tasea Român� S.A. �i a celei de la S.C. 

Raguse Medizinsche Producte SRL; 
- Verificarea �i între�inerea  sistemului de alarmare a popula�iei 
- Cooperarea cu ISU Sibiu, Poli�ia �i agen�ii economici de pe raza localit��ii; 
- S-au efectuat exerci�ii de alarmare �i evacuare cu elevii de la �colile din ora�. 
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Pompieri 
 

      
- Forma�ia de interven�ie a serviciului voluntar pentru situa�ii de urgen�� a avut în anul 2008 un numar de 

35 interven�ii la incendii, scurgeri de pe versan�i �i înl�turarea efectelor furtunilor, degajari persoane 
- De asemenea forma�ia a participat la concursurile profesionale, ocupând locul 2 la faza jude�ean�,  
 

    
- S-a continuat activitatea de dotare a serviciului voluntar cu echipamente �i mijloace de interven�ie; 

     
- Forma�ia de salvatori montani a continuat ac�iunea de marcare a traseelor turistice montane, amenajarea 

refugiului Rosengarden, a fost finalizat traseul ciclomontan ,,M�gura Cisn�diei ‘’, s-a intervenit la un 
numar de 13 accidene in zona montan�, a fost acordat� asisten�a de specialitate la un numar de 5 
competi�ii sportive, �i au fost �colariza�i în vederea atest�rii profesionale un numar de 5 salvatori 
montani. 



  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORA�ULUI CISN�DIE PE ANUL 2008   
 
 

 42 

                   
SEVICIUL PUBLIC  POLI�IE COMUNITAR� CISN�DIE 

 

 
 

S-a aprobat înfiin�area Serviciului Public Poli�ie  Comunitar� începând cu data de 1 ianuarie 2008 
conform Hot�rârii Consiliului Local Cisn�die Nr. 240/ 2007. 

 
I.  Situa�ia Efectivelor: 
 
                                  Efectiv control :  100% (14 angaja�i)                      

1. Perioada  : 03.03 – 12.05.2008    
- Efectiv prezent :  28 % - 5 (1-func�ionar public; 4 – guarzi) 

2. Perioada  :  12.05 – 18.08.2008   
- Efectiv prezent : 71 % - 10 (6 – func�ionari publici; 4 – guarzi) 

3. Perioada  :  18.08 – 20.11.2008   
- Efectiv prezent :  85 % - 12 (8 – func�ionari publici; 4 – guarzi) 

4. Perioada  : 20.11.2008 pân� în prezent    
- Efectiv prezent : 92 % - 13 (9 – func�ionari publici; 4 – guarzi) 
 

II. Zone acoperite cu efective proprii : 
 

1. Permanent 
       Localit��ile Cisn�die �i Cisn�dioara sunt împ�r�ite în 5 zone de responsabilitate. Aceste zone sunt 
monitorizate zilnic de personalul Serviciului Public Poli�ie Comunitar� ac�ionând astfel: 
                - echipajul de interven�ie( format din 2 agen�i comunitari); 
                - o patrul� pedestr� ( format din 2 agen�i comunitari). 
 Activitatea echipajului de interven�ie începe la ora 06.00 �i se termin� dup� ora 23.00, uneori în func�ie de 
situa�ie se poate finaliza misiunea �i mai târziu. 
     
        a) De luni pân� vineri func�ioneaz� un post de paz� ( 1 agent comunitar) la intrare în prim�rie, iar 
sâmb�ta sau duminica când se oficiaz� cununiile civile se instaleaz� pe toat� durata ceremoniei pân� la 
finalizarea acesteia(acesta se instituie din cadrul patrulei auto). 

        b) Zilnic se instaleaz� un post de paz� de la ora 15.00 pân� la ora 
23.00, în localitatea Cisn�dioara agentul comunitar de serviciu î�i desf��oar� 
activitatea (la ordin) în func�ie de situa�ie �i împreun� cu agentul comunitar 
care î�i desf��oar� activitatea în parcul M�gura . 
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2. Temporar 
 
A.  Postul de paz� mobil î�i desf��oar� activitatea în cadrul satului S.O.S.  de regul� dup�-amiz�   între orele 
15.30 – 22.30, în func�ie de situa�ie ac�ioneaz� împreun� cu echipajul de interven�ie         

                                       
 
 
sau se instaleaz� temporar în zonele unde o parte dintre cet��eni depoziteaz� ilegal resturile menajere(str. 
Lung�, str. B�ii, str. Transilvaniei, str.Sibiului, str.�elimb�rului, ie�irea din localitatea Cisn�dioara aproape de 
Piatra Broa�tei,  str. Cet��ii spre localitatea Sadu etc.). 

 

                
 
         În fiecare zi sunt monitorizate toate institu�iile de înv���mânt din localitate - cel pu�in 30 de minute . 
 
B. Patrula pedestr� ( pe jos ) ac�ioneaz� de regul� în zona central� (parcarea cu plat�, pia��, str.Cindrelu,  str. 
M�gurii, P-�a Nou� ) în func�ie de situa�ie ac�ioneaz� atât în schimbul I sau schimbul II. 

 

   
 
C. Patrula mixt� ac�ioneaz� pe baza unui plan de cooperare realizat de poli�ia local� �i poli�ia comunitar� – de 
regul� pe timpul desf��ur�rii activit��ilor culturale, sportive sau politice când sunt participan�i �i din alte 
localit��i sau jude�e, sau în zilele de s�rb�tori cu evenimente deosebite. 
D. Post de paz�  Cetatea Cisn�dioara pe timpul desf��ur�rii spectacolelor de var� în incinta acesteia. 
E.  Organizarea de m�suri suplimentare pe timpul s�rb�torilor religioase sau la solicitarea reprezentan�ilor 
diferitelor institu�ii din ora� sau din jude�. 
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F.   Men�inerea ordinii �i lini�tii publice, paza �i securitatea mobilierului urbanistic �i a amenaj�rilor existente 
în Parcul M�gura, prin constituirea unui post mobil care func�ioneaz� zilnic între orele 15.00 – 23.00. 
 

         
                  
   3.  Interven�ie 
      Zilnic echipajul de interven�ie este solicitat de cet��eni pentru aplanarea st�rilor conflictuale, pentru 
eliberarea zonelor blocate de conduc�tori auto, pentru aplicarea de sanc�iuni contraven�ionale proprietarilor 
sau de�in�torilor de animale, pentru men�inerea ordinii �i lini�tii publice în diferite zone.    
 

                
 

III. Solicit�ri din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Prim�riei Cisn�die: 
 

      Toate compartimentele de specialitate din aparatul administrativ au fost sprijinite în desf��urarea în bune 
condi�ii a activit��iilor practice din teren astfel:    
  - serviciul public de eviden�� a persoanelo  beneficiaz� o dat� pe s�pt�mân� (mar�ea) de înso�irea �i      
transportul documentelor de eviden�� a popula�iei la Direc�ia Jude�ean� de Eviden�a Popula�iei; 
   - serviciul administra�ie public� local� �i resurse umane beneficiaz� cel pu�in o dat� pe lun� pentru 
distribuirea convocatorului pentru �edin�ele consiliului local; 
  - compartimentul urbanism �i disciplina în construc�ii î�i desf�soar� activitatea de control împreun� cu 
reprezentan�i ai Serviciului Public Poli�ie Comunitar�;  
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   - serviciul asisten�� social� execut� activit��i de monitorizarea cazurilor sociale înso�i�i de agen�ii 
comunitari; 
   - serviciul gospod�rie comunal�  pe timpul desf��ur�rii activit��ilor de asfaltare a carosabilului, a 
trotuarelor sau lucr�ri la acostament este sprijinit în fluidizarea traficului rutier (sau pe timpul execut�rii 
împodobirii cu in stala�ii electrice în perioada premerg�toare s�rb�torilor de iarn�) ;  
 
   - compartimentul tehnic a fost 
informat periodic despre cet��eni care 
depozitau materiale pe domeniul public 
�i nu aveau   autoriza�ie �i taxa pl�tit� – 
monitorizat localit��ile, aplicate sanc�iuni 

contraven�ionale; 
 

 
   - societatea Prescom este sprijinit� periodic privind desf��urarea în bune condi�ii a activit��ilor de ridicare 
a de�eurilor menajere sau de alte tipuri din diferite zone; 
   - de dou� sau trei ori pe lun� asigur�m m�surile privind ordinea �i siguran�a public� pe timpul desf��ur�rii 
meciului de fotbal (de c�tre echipa de fotbal F.C. Cisn�die); 

            
 
 - participare efectiv� la toate evenimentele organizate la nivelul ora�ului(mitinguri electorale, jocuri 
sportive, evenimente culturale, ceremoniale, exerci�ii tactice de simulare în caz de incendiu); 
   - distribuirea de invita�ii sau alte tipuri de documente pentru cet��eni sau în sprijinul acestora(ex. pentru 
completarea dosarului privind reparizarea de locuin�e sociale); 
   - participarea împreun� cu reprezentan�ii din cadrul prim�riei �i cu executorul judec�toresc la evacuarea 
persoanelor care au p�truns ilegal sau care au ocupat în mod abuziv spa�iil locative din administrarea 
prim�riei. 
                Se coopereaz� foarte bine cu Poli�ia local� �i cu Inspectoratul Jude�ean de Jandarmi Sibiu  
în realizarea de m�suri suplimentare la diferite manifest�ri culturale, sportive sau de alt� natur� pentru 
men�inerea ordinii �i lini�tii publice. 
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IV. Situa�ia contraven�iilor: 
         Ca serviciu public nou înfiin�at pe raza ora�ului Cisn�die, s-au desf��urat în rândul cet��enilor ac�iuni de 
informare: privind statutul Serviciului Public Poli�ie Comunitar� �i de prevenire a înc�lc�rii legisla�iei în 
vigoare . 
        Activitatea de întocmire a proceselor verbale s-a concretizat începând cu 30 august 2008 când au fost 
emise dispozi�iile de numire ca  agen�i constatatori  din rândul agen�ilor comunitari. 
 

1. Contraventii constatate conform: 
� HCL 184/2007 privind parcarea cu plat� din Pia�a Revolu�iei 

Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                  19.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                     1 
- Sanc�ionate:                                                                                                      18 (  850 lei) 
- Încasate:                                                                                                           16 ( 400 lei) 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                        0 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i:                           1 

    
� HCL  66/2007 – privind parcarea autoturismelor în locuri interzise sta�ion�rii;  

 
Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                  24.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                             1    
- Sanc�ionate:                                                                                                             24 ( în 3.500 lei) 
- Încasate:                                                                                                                  18 ( 1.250 lei) 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                               1 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i:                                  4 
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� HCL 198/2007- privind ordinea �i lini�tea public� a ora�ului Cisn�die 
 
Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                  24.   
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                             5    
- Sanc�ionate:                                                                                                             19 (6.300 lei) 
- Încasate:                                                                                                                  17 ( 2.850 lei) 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                               1 
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i:                                  1 
 

�  H.C.L 10/2005 – privind tranzitarea atelajelor hipo pe raza ora�ului Cisn�die 
 
Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                    2.                                                 
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                          1                                                                                                              
- Sanc�ionate:                                                                                                             1( 200 lei)                                                                                                            
- Încasate:                                                                                                                  1           
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                                

- debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i: 
 

                                 
 

� H.C.L. 209/2008. – privind parcarea �i sta�ionarea autoturismelor din ora�ul Cisn�die 
 

Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                    26.                                                 
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                           19                                                                         
- Sanc�ionate:                                                                                                                7( 900 lei)                                                                                 
- Încasate:                                                                                                                     5 (350 lei )           
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                               1 

- debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i:                                              1 
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� LEGEA Nr. 61/1991  - privind ordinea �i lini�tea public� 

Total procese verbale de constatare a contraven�iei:                                                    5.                                                 
Din care: 

- Avertismente:                                                                                                                                                                                                                         
- Sanc�ionate:                                                                                                                                                            
- Încasate:                                                                                                                     5 (1.900 lei )           
- Date în debit la Serviciul Impozite �i Taxe Cisn�die:                                               4 

- debit la Serviciul Impozite �i Taxe din alte localit��i:                                              1 
 
Total contraventii:= 95   
Total cuantum: =  13.650 lei 
Procese verbale achitate :=  57 (4.950 lei) 
 
V. Alte activit��i desf��urate: 
 
• Persoane legitimate: 300 
• Persoane avertizate verbal: 420 
• Persoane avertizate în scris: 43 
• Stari conflictuale aplanate: 27 
• Refuz de legitimare:8 
• Controale corporale: 3000 
• Controale ale bagajelor:250 
• Minori sc�pa�i de sub supraveghere: 50 
• Minori preda�i Centrelor de Plasament:- 
• Persoane conduse la organele de poli�ie pentru legitimare:25 
• Persoane predate organelor de poli�ie:5 
• Verificari producatori agricoli:36 
• Cer�etori îndep�rta�i din zona posturilor:42 
• Autovehicule abandonate pe domeniul public:39 
• Autovehicole ( sta�ionate , parcate )pe domeniul public: 30 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

         
 
 


