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CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI CISNĂDIE 
 

În anul 2013, componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a fost 
următoarea: 
 
1. COMISIA ECONOMICO-FINANCIAR Ă, AGRICULTUR Ă, PROGRAME DE 
DEZVOLTARE  

 
Curea Ionel – membru – P.N.L. 
Sorici Gheorghe Silvian – preşedinte – P.N.L. 
Ungureanu Gabriela Lucreţia – secretar – P.S.D. 
Vecerzan Marius Ioan – membru – P.D.L. - încetat mandatul de drept prin HCL nr. 
142/29.08.2013  
Bobeanu Cosmin Aron – membru – P.D.L. – validat în funcție prin H.C.L. nr. 
144/29.08.2013 
Vintil ă Cornel – membru – P.U.E.R. 
 
2. COMISIA TEHNIC Ă, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC-PRIVAT, GOSPOD ĂRIE COMUNAL Ă, MEDIU ŞI TURISM:  
 
Cioranu Manuela Rafira – secretar – P.E.R. 
Filip Dănuţ Mihai – preşedinte – P.N.L. 
Iordache Aurel – membru – P.N.L. 
Lepşa Dumitru Vasile – membru – P.P.D.D. 
Prică Vladimir Dorian – membru – P.D.L. 
 
3. COMISIA JURIDIC Ă, ORDINE PUBLICĂ, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIAL Ă, 
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTUR Ă, CULTE, TINERET ŞI SPORT 
 
Florea Gabriel – preşedinte – P.U.E.R. 
Florea Gabriela Maria – secretar – P.E.R. 
Hozat Zaharie – secretar – P.N.L. 
Krech Johann – membru – F.D.G.R. 
Rogos Lucian Emil - membru –– P.U.E.R. 
Tăgârţă Nicolae Marius - membru –– P.P.D.D. 
Vladu Lucian Nicolae – membru – P.U.E.R. 
 
În anul 2013, Consiliul Local Cisnădie a fost convocat în 12 şedinţe ordinare și 9 şedinţe 
extraordinare, fiind adoptate 218 de hotărâri, din care 184 iniţiate de primar şi 34 de consilierii 
locali. 
Hotărâri aplicate: 216 
Hotărâri neaplicate: 2  
Hotărâri modificate: 11 
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Hotărâri revocate: 4 
Hotărâri revocate parțial: 3 
Hotărâri completate: 1 
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Prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 21/28 februarie 2013 a fost însușită 
varianta finală a proiectului de stemă a orașului Cisnădie, iar prin H.G. nr. 12/07 ianuarie 2014 a 
fost aprobată stema orașului Cisnădie, după cum urmează: 

                                                               
Descrierea stemei 
Stema oraşului Cisnădie se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite. 
În interiorul scutului se află un scut de argint cu vârful ascuţit, susţinut de doi lei de aur afrontaţi, 
având deasupra o coroană de aur care pluteşte. 
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate. 
Semnificaţiile elementelor însumate 
Stema de faţă este cea mai veche reprezentare heraldică a localităţii. 
Scutul de argint reprezintă vechile tradiţii şi privilegii ale localităţii, "martori" fiind cei doi lei; 
coroana sugerează faptul că localitatea a fost menţionată documentar într-un privilegiu regal, dar 
şi dreptul de târg primit în anul 1500. 
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş. 
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În anul 2013, au fost acordate 6 titluri de cetățean de onoare al orașului Cisnădie, după cum 
urmează: 

1. HCL nr. 73/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-nei Karin 
Gundisch 

2. HCL nr. 74/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-lui Marcel 
Bunea 

3. HCL nr. 75/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-lui Johann 
Krech 

4. HCL nr. 76/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-lui Melzer 
Oswald 

5. HCL nr. 77/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-lui Ioan Precup 
6. HCL nr. 78/16.05.2013 privind acordarea titlului de cetățean de onoare d-lui Lucian 

Cotora 
 
 

DIRECȚIA ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă LOCAL Ă  
 
 

În anul 2013, Direcția administraţie publică a avut în componenţa sa 9 compartimente, după 
cum urmează: 

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

 
 
1.Compartimentul administraţie publică locală 
 

În anul 2013 au fost emise 726 dispoziţii ale primarului oraşului Cisnădie, din care: 
Dispoziţii aplicate: 721 
Dispoziţii revocate: 5 
TOTAL: 726 
Dispoziţii modificate : 1 
În anul 2013 au fost primite la Compartimentul  administraţie publică locală  65 petiţii  la 

care s-a răspuns în termenul prevăzut de lege. 
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Arhiv ă 
 
 În cursul anului 2013, 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 100 ml, din care 
42,8 ml documente cu termen de păstrare „permanent”. 
 Urmare a avizului nr. 1202/22.11.2013 primit de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale Sibiu, înregistrat la Primăria oraşului Cisnădie cu nr. 11.701/05.12.2013, prin care se 
confirmă Nomenclatorul arhivistic la nivelul Consiliului Local Cisnădie, în luna decembrie 2013 
a fost definitivat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/19.12.2013 Nomenclatorul 
Arhivistic.  
 În cursul anului 2013 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 Direcţia administraţie publică locală 
a eliberat în anul 2013, în mod gratuit, 180 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 Direcţia 
administraţie publică locală a eliberat în anul 2013, în mod gratuit, 29 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. 
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 Mandate de executare a muncii în folosul comunităţii  
 

În anul 2013 au fost înregistrate la Primăria oraşului Cisnădie 176 de mandate de 
executare a sancţiunii contravenţionale cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii, din care: 

Executate: 22 
Neexecutate: 154 
TOTAL: 176 
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2. Compartimentul resurse umane 
 
           În anul 2013, începând cu data de 18.04.2013, se aprobă unificarea organigramei 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie cu organigrama serviciilor publice 
subordonate Consiliului Local al oraşului Cisnădie, aprobată prin Hotărârea nr.53/09.04.2013 a 
Consiliului Local Cisnădie. 
         Cu data de 25 iulie 2013 se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Cisnădie şi serviciile publice de interes local prin Hotărârea 
nr.126/25.07.2013 a Consiliului Local Cisnădie. 
 Structura de personal la sfârşitul anului 2013 a fost următoarea: 
 
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI SERVICIILE PUBLICE DE 
INTERES LOCAL 
 

DATA TOTAL 
posturi 

Din care: Ocupate 
în cursul 
anului 
2013 

Observaţii 
Ocupante Vacante 

31.12.2013 166 114 52   3 - 2  funcţionari publici de 
 execuţie – raporturile de 
serviciu suspendate 
- 1 personal contractual de 
execuţie cu contact de 
muncă suspendat 
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S-a colaborat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea obţinerii avizului 
în ceea ce priveşte funcţiile publice şi cu  nr. 26460/2013 se acordă aviz favorabil pentru 
funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie, judeţul 
Sibiu şi Serviciile Publice de Interes Local. 

Menţionăm că în numărul total de 166 posturi sunt incluse posturile din cadrul 
Serviciului public de asistenţă social - 35 posturi asistenţi personali şi posturile din cadrul 
Compartimentului cabinete medicale şcolare - 5 posturi, posturi exceptate prin OUG nr.77/2013  
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, 
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

Total posturi exceptate – 40. 
În anul 2013  cuantumul brut al salariilor de  bază sunt cele stabilite prin Ordonanţa 

Guvernului nr.9/2008 pentru funcţionarii publici şi prin Ordonanţa nr.10/2008 pentru personalul 
contractual.      

S-a coordonat procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

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

3. Compartimentul cadastru şi agricultur ă 
                  
            Activităţi desfăşurate: 

Au fost primite, analizate si soluţionate prin registratura generală a Primăriei orașului 
Cisnădie  un număr de 1.352 solicitări scrise care au vizat în principal următoarele activități: 
 
               Registrul Agricol     
      Înscrierea de date la Registrul Agricol; 
      Eliberarea de documente ca au la bază datele din Registrul Agricol; 
      Situația persoanelor fizice în Registrul Agricol–pentru anul 2013 este următoarea:  
 
     Total poziţii: 2024 din care: 
gospodării cu domiciliul în oraşul Cisnădie: 850 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în localitatea componentă Cisnădioara: 274 poziţii; 
gospodării cu domiciliul în alte localităţi (străinaşi): 820 poziţii; 
persoane juridice cu terenuri agricole pe UAT Cisnădie, total 80 poziții din care: 31 poz. pentru 
societăți cu sediul în Cisnădie și 49 poziții pentru societăți cu sediul în alte localități. 

Întrucât multe persoane nu s-au deplasat la sediul primăriei, pentru a da declaraţiile, s-a 
procedat la distribuirea în oraş şi apoi la colectarea de declaraţii scrise pentru Registrul Agricol, 
îndrumându-se persoanele în cauză asupra completării acestora; 

Persoanele fizice sau juridice care au dobândit terenuri în cursul anului 2013 au obligaţia 
de a se prezenta la registrul agricol pentru a declara aceste terenuri, ocazie cu care li se vizează şi 
declaraţiile de impunere privind impozitul pe terenuri; 

Au fost eliberate un număr de peste 550 adeverinţe care atestă date înscrise în registrul 
agricol, necesare cetăţenilor în diferite împrejurări cum ar fi:  la scoală copiilor pentru burse, la 
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serviciu, la spital pentru persoanele fără venituri, dosare de ajutoare sociale, subvenţii APIA  sau 
la Oficiul de cadastru pentru înscrierea în CF a terenurilor din zona necooperativizată; 

 
Registrul Cadastral al Posesorilor 
Deși acesta a fost întocmit de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, 

instituția noastră eliberează adeverințe sau adrese care au la bază  datele din acest registru. 
De asemenea tot din evidențele cadastrale eliberăm extrase după planurile parcelare 

cadastrale de pe UAT Cisnădie. 
 
La nivelul anului 2013 au fost peste 95 solicitări. 
 

          Certificate de Producător Agricol .            
   Au fost eliberate un număr de 24 de  certificate de producător agricol 
  Aceste certificate se eliberează pentru fiecare categorie de produse în parte cu 
menţionarea cantităţilor scoase la vânzare. Categoriile de produse cele mai solicitate a fi scoase 
la vânzare sunt: produse agricole, flori, lapte, miere de albine şi derivatele acesteia.  

Această activitate implică primirea solicitării, deplasarea la faţa locului pentru verificarea 
existenţei produselor ce se doreşte a fi vândute pe piaţă, întocmirea unui proces verbal de 
constatare la faţa locului apoi, întocmirea, completarea, semnarea şi eliberarea Certificatului de 
Producător. 

Valabilitatea  certificatelor este de 1 an agricol, adică de la data de 01 iulie a anului în 
curs până la data de 30 iunie a anului următor, cu verificarea şi vizarea  trimestrială a acestora 
după verificarea la faţa locului a existenţei produselor ce urmează a fi comercializate. 
 
             Arendarea terenurilor agricole   

 
Conform noilor prevederi legale, activitatea de arendare a terenurilor se supune 

prevederilor art. 1837- 1850 din Codul Civil al României. 
Activităţi efectuate privitoare la arendare: 
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 acordate de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii în Agricultură; 

Eliberarea de adeverinţe necesare la notarul public pentru perfectarea documentelor de 
înstrăinare a terenurilor, deoarece după cum se ştie în cazul înstrăinării terenurilor au prioritate la 
cumpărare persoanele care au luat în arendă aceste terenuri.  

 
 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;  
Urmărirea realizării lucrărilor de amenajare şi întreţinere a păşunilor, conform clauzelor 

contractuale; 
Actualizarea taxelor de păşunat cu indicele de inflaţie; 
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Au fost elaborate criterii anuale de exploatare a păşunilor precum şi a fos urmărit modul 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 a oraşului Cisnădie, care nu au făcut 
obiectul concesionărilor sau vânzărilor, prin întocmirea de contracte noi sau vizarea celor 
existente deja; 
         Comunicarea către Biroul de impozite și taxe locale a unui tabel cuprinzând chiriașii de 
terenuri agricole în vederea achitării pe lăngă chirie și a taxelor aferente; 
         

Au fost trimise înştiinţări privind încetarea contractelor de închiriere a terenurilor 
agricole acolo unde a fost cazul; 
        Deplasări în teren în vederea efectuării de măsurători ale suprafeţelor închiriate.   

 
Constatarea schimbării de categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, care se 

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

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

a livezii acestea fiind în mare măsură degradate, cetăţenii solicitând schimbarea categoriei din 
livadă în alte categorii de folosință și anume fânaț sau arabil.  

De asemenea luăm în evidență și deciziile emise de către Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară privind scoaterea definitivă din circuitul agricol. 
          

 Pagubele provocate de animale pe terenurile agricole: 
Au fost efectuate şi deplasări în teren pentru stabilirea pagubelor 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 când este posibil a pagubei 
cantitative.  

Nu efectuăm calculul valoric al pagubei datorită fluctuaţiei preţului de piaţă al produselor 
agricole.  În anul 2013 majoritatea pagubelor au fost produse de animalele lăsate liber, 
nesupravegheate iar în procent mai mic au fost produse în mod intenţionat prin  introducerea 
voită a animalelor în culturi prin distrugerea împrejmuirilor;  

 
Alte Activit ăţi  
 

 - Acțiuni de delimitate a teritoriului  pentru UAT Cisnădie, în raport cu unele localități  
învecinate; 
          - Procese aflate pe rolul instanțelor de judecată, analizarea dosarelor şi emiterea de 
documente corespunzătoare în cazul proceselor care au ca obiect terenurile agricole ; în special 
trebuie să ne exprimăm punctul de vedere asupra raportului de expertiză întocmit de persoană 
autorizată, expertize care sunt fie extrajudiciare fie judiciare; 
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Au fost pe rol  o serie de procese printre care: de „uzucapiune” asupra terenurilor agricole; 
rectificari de suprafeţe în Carte Funciară, precum şi procese cu  privire la aplicarea Legilor 
fondului funciar. 

- Subvențiile în agricultur ă, 
Compartimentul 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.); 

Au fost eliberate în acest sens un număr de 140 adeverinţe, care au implicat actualizarea 
datelor de la registrul agricol şi corelarea acestora cu cele de la Biroul de Impozite şi taxe locale. 

- Exploataţiile agricole; 
- Participarea la acţiuni de acordare a subvenţiilor proprietarilor de animale, care implică 

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

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

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

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

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

Au fost întocmite un număr de peste 130 de chestionare statistice privind crescătorii de 
animale sau cultivatorii de terenuri agricole.   

                                                              

 
 

Împreună cu Serviciul Poliția Locală Cisnădie,  au fost de asemenea  comunicate un 
număr de peste 60 somaţii privind înştiinţarea crescătorilor, asupra interdicţiilor de circulaţie a 
animalelor pe domeniul public al oraşului, stabilite prin hotărârile Consiliului local al oraşului 
Cisnădie. 
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Comandametul antiepizootic 
La nivelul Primăriei  prin Compartimentul pentru cadastru şi agricultură  funcţionează 

Comandamentul Antiepizootic, care are ca atribuţii luarea tuturor măsurilor pentru combaterea 
bolilor transmisibile între  animale şi de la animale la om; Acest comandament în cursul anului 
2013, a gestionat împreună cu Direcţia Sanitar Veterinară un număr de 2 focare de boli, pentru 
care a fost instituită carantină zonală cu ţinerea sub observaţie a arealului, în final carantina fiind 
ridicată datorită faptului că nu au apărut alte cazuri de îmbolnăviri la animale sau om. 

Raportări trimestriale cu privire la stadiul deşeurilor de subproduse animaliere care nu 
sunt destinate consumului uman şi care trebuie neutralizate conform legii.  

Încheirea unui contract de prestări servicii cu S.C. PROTAN Codlea, privind 
neutralizarea deșeurilor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;  

În anul 2013 nu au fost cazuri care să implice colectarea şi neutralizarea deşeurilor 
provenite de la animale şi care nu sunt destinate consumului uman. 
           Au fost distribuite pliante, broşuri afişe, privind activităţile şi acţiunile din agricultură, 
spre luarea la cunoştinţă de către locuitorii 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; 

 
Activit ăţi legate de aplicarea legilor restituirii proprietăţilor  
 

        Eliberarea de Titluri de proprietate în baza Legilor fondului funciar nr.18/1991 republicată a 
Legii nr.1/2000 precum şi a Legii nr.247/2005;  
       Întocmirea planurilor cadastrale cu punerile în posesie, care cuprind planul 1:5.000, cu 
dimensiunile şi vecinii parcelelor măsurate pentru terenurile ce au fost atribuite în baza Legilor 
fondului funciar; 
       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; 
        Continuarea 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; 
       Continuarea aplicării Legii nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
veteranii de război, care a implicat primirea şi analizarea cererilor în conformitate cu prevederile 
legale, găsirea amplasamentelor de teren și întocmirea documentațiilor. 
       Realizarea documentaţiilor de preluare a terenurilor agricole de la Agenţia Domeniilor 
Statului pentru persoanele îndreptăţite de legile fondului funciar. 
       Legea nr.165/2013  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunict în România, 
modificată ulterior prin Legea nr.368/18.12.2013 cât și prin Ordonanța de Urgență 
nr.115/23.12.2013. 
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Au fost întocmite situațiile centralizatoare prin completearea anexelor la lege atât în 
format pe hârtie cât și în format digital, împreună cu fișierul digital în format .dxf. 

 
Art.36 din Legea nr.18/1991 - republicată cu modif. și completările ulterioare 
 
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 8 cazuri.  După întocmire, aceste 
documentaţii se vizează de către Consiliul Judeţean Sibiu,  apoi se depun la Instituţia Prefectului 
– judeţul Sibiu, care după analizarea acesteia se emite Ordinul Prefectului.  Acest Ordin se 
transmite primăriei în 2 exemplare originale din care unul va fi înmânat titularului; 

 
            Colaborări cu alte servicii ale Primăriei oraşului Cisnădie  
           

Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, pentru identificarea categoriei de folosință precum 
și încadrarea în intravilan sau extravilan a terenurilor agricole, care stă la baza declaraţiilor de 
impunere ale contribuabililor; 
           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 și identificarea 
terenurilor ca fiind în intravilanul sau extravilanul UAT Cisnădie, punerea la dispoziție de 
planuri cadastrale pentru zonele interesate; 
           Direcția Tehnică, identificarea parcelelor 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, precum și vizarea anexei privind începerea procedurii, dezbatere a 
succesiunii care are o rubrică distinctă privind datele din registrul agricol al defunctului.  
 
            Colaborări cu alte instituții  
    Colaborări cu: 
- Instituția Prefectului – Județul Sibiu; 
- Consiliul Județean Sibiu; 
- Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor  a județului Sibiu; 
- Direcția Agricolă a județului Sibiu; 
- Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură ( APIA); 
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu; 
- Agenția Domeniilor Statului, 
- Agenția de Protecția Mediului;  
- Poliția Română care solicită diferite date din Registrul Agricol ale unor cetățeni; 
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4.Centrul de informare pentru cetăţeni 
 

Transparenţa decizională 
 

În anul 2013 activitatea decizională a Consiliului Local Cisnădie a fost transparentă, iar 
prevederile Legii nr. 52/2003 au fost aplicate în mod corect, atât prin accesul cetățenilor la 
proiectele de acte normative și la minutele ședințelor publice, cât și prin participarea publicului 
la procesul de dezbatere a proiectelor de acte normative și la ședințele publice. 

La ședințele de interes public ale Consiliului Local Cisnădie au participat, în perioada sus 
menționată, reprezentanți ai societății civile dar și reprezentanții asociaților de proprietari, care 
au analizat și sintetizat diferite probleme de interes public. Proiectele de hotărâri pentru care a 
fost aplicat principiul ”Noi vă consultăm și decidem împreună cu voi” la nivelul Consiliului 
Local Cisnădie, pentru anul 2013 sunt următoarele: 
   -Hotărârea nr. 179 din 31 octombrie 2013,  privind aprobarea normelor și regimul 
contravențiilor, în vederea asigurării fluidiz ării circulației pe raza orașului Cisnădie; 
  - Hotărârea nr. 197 din 19 decembrie 2013, privind impozitele și taxele  locale, ce se vor 
aplica în orașul Cisnădie, în anul 2014; 

Pentru toate proiectele de hotărâri menționate a fost publicat anunțul referitor la inițierea 
acestora, s-a făcut public conținutul proiectului și a raportului de specialitate întocmit de 
compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cisnădie. 
Publicarea s-a realizat la panoul de afișaj de la sediul Primăriei orașului Cisnădie, pe site-ul 
propriu și rețeaua de televiziune locală. 

Menționăm că în ceea ce privește Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională, la 
nivelul orașului Cisnădie există o strânsă relație de colaborare cu Fundația Comunității, aceasta 
fiind informată în permanență prin dispoziția primarului de convocare a Consilului Local 
Cisnădie asupra eventualelor proiecte de hotărâre care intră sub incidența legii. 
  
Accesul la informaţiile de interes public  
 
      Având în vedere dispozițiile Legii nr. 544/2001, Consiliul Local Cisnădie a stabilit 
unele măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public. 
   Situația statistică pentru anul 2013 se prezintă astfel: 

- s-au înregistrat un număr de  12.141 petiții sub formă scrisă și cca. 45 de solicitări zilnice, 
informații furnizate sub formă verbală, care privesc activitatea compartimentelor de 
specialitate din cadrul Primăriei orașului Cisnădie, cu precădere referitoarte la 
următoarele domenii de interes public: 

• hotărâri ale Consilului Local al orașului Cisnădie: 
• dispoziții cu caracter normativ, emise de primar; 
• informații despre componența Consilului Local al orașului Cisnădie și a Comisiilor de 

specialitate; 
• diferite informații privind starea economică și socială a orașului Cisnădie, strategii, 

programe privind dezvoltarea social economică a orașului; informații privind activitatea 
consilierilor și a viceprimarului – extrase din rapoartele anuale de activitate; 
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• informații privind oragnizarea și desfășurarea diferitelor licitații publice (închirieri – 
concesionări); 

• informații privind procesele verbale de constatare a contravențiilor; 
• repartizarea spațiilor cu destinația de locuință și a celor cu altă destinație; 
• documentarea asupra unor planuri urbanistice de detaliu, a regulamentului de urbanism, 

planuri de situație; 
• informații privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizații de construire, 

certificate de notare în C.F; 

• acord de funcționare și vize anuale; 
• informații privind bugetul local; 

• date privind reglementarea activității de stare civilă; 

• date privind actele necesare în vederea instituirii de : tutelă, curatelă, asistență persoane 
vârstnice și bolnavi, acordare indemnizații de naștere, masa la cantina de ajutor social, 
venitul minim garantat; 

• modalitățile de contestare privind dreptul de acces la infomațiile de interes public; 
• informații privind achiziționarea de bunuri, servicii; 

• date privind relațiile de colaborare sau parteneriate cu autorități din țară și străinătate, 
înfrățiri cu alte orașe; 

• informații despre agenda cultural-sportivă și legate de organizarea acestora în colaborare 
cu alte instituții; 

• relații cu ONG-urile și IMM-urile, informații despre programele de finanțare externă; 
• structura organizatorică a primăriei, statul de funcții, atribuțiile serviciilor, program de 

funcționare și de audiențe; 
• acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției; 
• numele și prenumele persoanelor de la conducerea instituției, nr. de telefon, fax, adresa 

de e-mail și a paginii de internet; 
• informații privind Arhiva Covtex și Arhiva Bumbacul, referitoare la eliberarea 

adeverințelor cu diverse sporuri și grupa a II-a, necesare pentru recalcularea pensiilor. 
Toate aceste informații au fost furnizate verbal solicitanților, iar persoanele care au solicitat 

informații din alte domenii de activitate au fost direcționate către instituțiile abilitate, potrivit 
legii. 

Pe suport electronic s-au furnizat informații cu privire la următoarele: 

•  execuția bugetară  anuală; 
• organizarea și desfășurarea licitațiilor publice; 
• planul de investiții anual; 

• conținutul hotărârilor Consiliului Local al orașului Cisnădie; 
Plângeri în instanță formulate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001, nu s-au 
înregistrat până în prezent. 
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REGISTRATURA                                                            Anul 2013 
total cereri înregistrate         12.141 
din care reclamații                                                                  156 
acte date pentru expediere prin poștă și curier               11654 
înscrieri pentru audiențe                                                        398 

Total cereri
înregistrate

Reclama ţii

Înscrieri
audien ţe

 
 
 
5. Compartimentul învăţământ, cultură, culte şi protocol 
 
Învăţământ 
 
 

                                               
   
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2013 s-a aprobat reorganizarea rețelei școlare din 
orașul Cisnădie pentru anul 2013 – 2014, fiind obținut în acest sens avizul conform al 
Inspectoratului Școlar Județean Sibiu nr. 394/25.01.2013, înregistrat la Primăria orașului 
Cisnădie cu nr. 770/25.01.2013   

Astfel, în anul 2013, la nivelul oraşului Cisnădie existau 5 unităţi de învăţământ de stat cu 
personalitate juridică cu 5 structuri aferente şi 2 unităţi de învăţământ particulare 
acreditate/autorizate.  
 Tabloul reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 arăta astfel: 
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I. Unit ăţi de învăţământ de stat 
Nr. 
crt.  

 

Unitatea de 
învăţământ cu 

personalitate juridică 

Nivelul de 
învăţământ 

Structuri aferente  Nivelul de 
învăţământ 

1.  Liceul Teoretic 
„Gustav Gundisch” 
Cisnădie 

PRI, GIM, 
LIC TEO 

Grădini ţa cu program 
normal nr. 3 

PRE 

2. Liceul Tehnologic 
Cisnădie 

PRI, GIM, 
LIC TEH 

Grădini ţa cu program 
normal nr. 1 

PRE 

3.  Şcoala gimnazială nr. 
2 Cisnădie 
 

PRI, GIM Gr ădini ţa cu program 
prelungit nr. 7 

PRE 

4.  Şcoala gimnazială nr. 
3 Cisnădie 

PRI, GIM Gr ădini ţa cu program 
prelungit nr. 4 

PRE 

5. 
 

Grădini ţa cu 
program prelungit 
nr. 6 

PRE Grădini ţa cu program 
normal Cisnădioara 

PRE 

 
 
 

II. Unit ăţi de învăţământ particulare acreditate/autorizate: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Nivelul de 
învăţământ 

1. Biserica Creştină după 
Evanghelie 

Grădini ţa cu program normal 
„Havila” 

PRE 

2. S.O.S. Satele Copiilor 
România 

Grădini ţa cu program 
prelungit S.O.S. Cisnădie 

PRE 

 
Activit ăţi cultural-sportive organizate în anul 2013 
 
             Între 24 şi 26 mai, orașul Cisnădie a îmbracat haine de sărbătoare, cu prilejul 
manifestării "Zilele Oraşului Cisnădie". Concertele de muzică uşoară, populară, dansurile 
populare sau moderne, muzica de fanfară sau activităţile sportive au umplut sufletele locuitorilor 
din Cisnadie cu muzica si buna dispozitie.   
             Tot in acea perioada, dar intr-un cadru mai restrans, a avut loc Întâlnirea Saşilor plecaţi 
din Cisnădie, cu prietenii şi rudele de acasă, din Cisnădie. Sâmbătă, la ora 10, la Sala de Sport a 
oraşului a fost  programat un meci demonstrativ de handbal masculin între foşti jucători ai 
Cisnădiei, care în jurul anilor ‘70 evoluau în Divizia A. În subordinea echipelor s-au aflat 
handbaliştii rămaşi acasă, dar şi cei reîntorşi, după ce în urmă cu mulţi ani s-au stabilit în 
Germania.  
            Cu același prilej, iubitorii sportului s-au putut bucura şi de zeci de minute de fotbal, în 
cadrul unui turneu amical ce s-a desfasurat pe Stadionul din Cisnădie.  
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               Primăria oraşului Cisnădie a găzduit marţi, 1 octombrie 2013, lansarea cărţii de nuvele 
şi povestiri "Pădurea fermecată" a scriitorului Gheorghe Stoica. Alături de acesta s-au aflat 
oficialităţi locale, cadre didactice, dar şi elevi din şcolile din oraş. Printre cuvintele adresate, 
scriitorul cisnădian a ţinut să aducă mulţumiri conducerii Primăriei pentru găzduire, dar şi celor 
care i-au fost alături la momentul lansării volumului. Cunoscător şi om al literelor, scriitorul i-a 
îndemnat pe copiii din sală să citească multe cărţi. 
 
 
 

 
 
 
 

 
           În data de 11.10.2013, Primăria oraşului Cisnădie, Asociaţia ,,Măgura” şi Catedra de 
Educaţie Fizică şi Sport a organizat cea de a XXVII-a ediţie a concursului de orientare turistică 
,,FLOAREA DE COLŢ”.   
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          Acest concurs întruneşte anual un număr foarte mare de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 
20 de ani din şcolile din Cisnădie, care fac ascensiunea pe vârful Măgura. 
În sala de sport a oraşului Cisnădie s-au desfăşurat în zilele de 15.10.2013 si 21.12.2013  
competiţii de handbal.  

 

 
 

 Acţiunile sportive  au fost organizate de Primăria Oraşului Cisnădie în colaborare cu 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu şi Asociaţia Judeţeană de Handbal Sibiu şi s-au 
bucurat de un deosebit success în rândul tinerilor handbalişti şi susţinătorilor acestora. 

Spectacolele sportive puse în scenă de micii handbalişti au fost condimentate în pauze de  
echipa de majorete a oraşului  Cisnădie. 

Cisnădia a fost capitala tenisului de masă, pentru o zi 
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80 de sportivi care s-au întrunit in data de 16 martie 2013  la Sala de Sport a oraşului 

Cisnădie, acolo unde a avut loc turneul de tenis de masă “Cupa primăverii”, din cadrul circuitului 
AMATUR. Turneul de tenis simplu, de tip B, intitulat “Cupa primăverii” a fost primul de acest 
tip la Cisnădie. Acesta nu ar fi fost posibil fără ajutorul Primăriei oraşului Cisnădie  
 

Cisnădia a dat tonul colindelor de Crăciun,  când primarul Gheorghe Huja a inaugurat 
iluminatul festiv. Oraşul s-a îmbrăcat în culori şi lumină, iar cisnădienii prezenţi în centru au 
avut norocul să se întâlnească şi cu Moş Nicolae, care le-a oferit copiilor cuminţi dulciuri.  
 

         

 
La Cisnădie, a fost împodobit în anul 2013 cel mai înalt brad de Crăciun din țară, 

respectiv 37 de metri. Bradul a fost amplasat în piața din central orașului, inaugurată cu această 
ocazie, în sunet de fanfară, cu un foc de artificii, dar și cu un concert de colinde. 
 

                         

      
 În luna decembrie, Primăria oraşului Cisnădie a oferit cadouri tuturor preşcolarilor şi 

elevilor din clasele I – VIII din oraşul Cisnădie. Totodată, la Primăria oraşului Cisnădie au fost 
primite numeroase grupuri de colindători, care au primit din partea gazdelor daruri de la Moş 
Crăciun.  
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            Culte  

  Continuarea lucrărilor de pictură la Capela Oraşului Cisnădie a fost marcată de o slujbă 
de sfinţire a lăcaşului care a avut loc într-o zi de mare sărbătoare creştin-ortodoxă: „Naşterea 
Maicii Domnului”. 
 

 
 

     Pentru Parohiile Ortodoxe din Cisnădie şi Cisnădioara s-au alocat sume de bani pentru 
terminarea lucrărilor de pictură. 

De asemenea s-au desfăşurat activităţi ale Bisericii Evanghelice C.A. Cisnădie, unde 
Primăria a sprijinit atât financiar dar şi logistic aceste evenimente. Aceste evenimente ale 
Bisericii Evanghelice sunt prinse şi în anexa nr. 1 a agendei de activităţi cultural-artistice şi 
sportive pe anul 2013.   

   
Protocol 

 
Relaţiile  Interna ţionale 
 

Pe plan internaţional anul 2013 nu a fost un an bogat în schimburi de experienţă între 
oraşul Cisnădie şi oraşele înfrăţite din Franţa, Germania şi Ucraina.  

Vizita unei delegatii din Franta cu ocazia ,,Zileleor orasului „ a marcat schimbul 
partenerial intre Cisnadie si Chateau Thierry in anul 2013. 
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 În corespondenţa purtată, oraşul Cisnădie a stabilit proiecte noi pentru continuarea 

relaţiilor parteneriale cu oraşele înfrăţite, Chateau Thierry (Franţa), Wernigerode (Germania) şi 
Gola Pristan (Ucraina). 

 
Chateau-Thierry – Franţa  

 
 

                                                                                                           
     Wernigerode- Germania                                                            Gola Pristan - Ucraina 
 

 
 

6. Compartimentul biblioteca orăşenească 
 
Oraşul Cisnădie nu a avut în funcţiune, nici în anul 2013, o bibliotecă publică locală, iar 

fondul de carte şi mobilierul s-au aflat depozitate în incinta Liceului Tehnologic Cisnădie.  
Din cauza lipsei unui spaţiu în care să funcţioneze biblioteca, nu a fost cazul alocării unor 

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

 
7. Compartimentul muzee, expoziţii şi informare turistic ă 

 
Muzeul de Etnografie Sătească  şi Cetatea de la Cisnădioarara 
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Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2013 s-a aprobat darea în folosință gratuită 
către Parohia Evanghelică C.A. Cisnădioara a Cetății și Basilicii Romanice Cisnădioara pe o 
perioadă de 10 ani. 
        
 
Muzeul Textil Cisnădie  
 
 

                                                    
 
 
 

În anul 2013, muzeul a fost vizitat de 509 persoane. 
Alte activităţi: 
- ghidaj muzeu: permanent 
- întreținere obiecte muzeu: permanent 
- întreținere curățenie muzeu: permanent 
- interviu legat de muzeu la Radio Cluj 
- realzare film reclamă muzeu în colaborare cu TV Sibiu 
 
Centrul de informare turistică  
 

În anul 2013, Centrul de informare turistică nu a avut activitate, postul de inspector de 
specialitate nefiind ocupat. 
 
8. Compartimentul Casa de Cultură a oraşului Cisnădie  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/21 octombrie 2013 s-a aprobat depunerea în 

cadrul „Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, 
dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din 
mediul rural şi mic urban” a solicitării de participare la preselecţia dosarelor a proiectului 
„Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Casei de Cultură a oraşului Cisnădie”. 

 
9. Compartimentul cabinete medicale şcolare 
 

În anul 2013, în Cisnădie au funcţionat 4 cabinete medicale şcolare, situate astfel: 
- un cabinet medical la Liceul Tehnologic 
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- un cabinet medical la Şcoala Generală nr. 2 
- un cabinet medical la Şcoala Generală nr. 3 
- un cabinet stomatologic la Şcoala Generală nr. 3 

      Aceste cabinete medicale sunt deservite de un medic pediatru, un medic stomatolog şi trei 
asistente medicale. 
 Activitatea cabinetelor medicale școlare s-a deosebit de activitatea anilor precedenți prin 
următoarele două aspecte: 

1. În lunile reci (februarie, martie, aprilie și începutul lunii mai) au fost mai multe focare 
infecțioase cu scarlatină și amigdalite acute cu streptococ beta hemolitic gr. B. 

2. În lunile de toamnă / iarnă (octombrie, noiembrie și decembrie) au predominat focarele 
infecțioase (de tipul lindinilor) pediculozice la toate grupele de vârstă. 
Indicatorul nr. 5 ,,Număr de elevi și preșcolari examinați cu ocazia triajului 
epidemiologic de după vacanțe și cu ocazii speciale” a fost mai mare decât în anul 2012. 
Creșterea numerică a acestui indicator se datorează numărului mai mare de focare 
infecțioase, respctiv 5541 în anul 2012 și 8346 în anul 2013. 
 

                                         

Nr. 
indica 
torului  

Denumirea indicatorului Cifra 

1 Nr. examene medicale de bilanţ al stării de sănătae la grupele de vîrstă cerute 
de metodologie 

480 

2 Nr. măsurători somatometrice 444 

3 Nr. exudate faringiene recoltate (după vacanţe sau cu ocazia unor acţiuni 
speciale) 

95 

4 Nr. elevi  şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic 8346 

5 Nr. cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic 75 

6 Nr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor 
medicale de bilanţ al starii de sănătate 

339 

7 Nr.cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la elevii şi studenţii din 
alte clase si alţi ani de studiu decît cei de bilanţ al stării de sănătate 

1 

8 Nr. cazuri vechi din evidenţă specială trimise la specialişti pentru stabilirea 
stadiului bolii dispensarizabile si reveniţi cu scrisoare medicală de la 
specialişti 

34 

9 Nr. anchete ale alimentaţiei în lunile februarie mai şi octombrie   6 

10 Nr. ore de educaţie pentru sănătate 10 

11 Nr. cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere 188 

12 Nr elevi şi studenţi examinaţi în vederea avizării participării la unele 
competiţii sportive  

309 
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13 Nr de scutiri medicale pentru lecţii de educaţie fizică 89 

14 Nr. preşcolari şi elevi examinaţi înainte de plecarea în tabere de vacanţă şi 
excursii 

 6 

15 Nr. scutiri medicale de absenţe la orele de curs sau vizări ale scutirilor 
eliberate de alte unităţi medicale 

868 

16 Nr controale în diverse compartimente din unitatea de învăţămînt arondată 55 

17 Nr. vizări ale meniurilor săptămînale în cantinele şcolare şi studenţeşti ori în 
blocurile alimentare din grădiniţe 

82 

18 Nr. instruiri pe probleme igienico-sanitare ale personalului îngrijitor 3 

19 Nr. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale sociale 
şcolare studenţeşti 

6 

20 Nr. adeverinţe medicale eliberate pentru înscrierea într-o nouă treaptă de 
învătămînt 

- 

21 Nr. vizări avize epidemiologice pt. absenteism din motive medicale în 
grădiniţe 

- 

 
             Indicatorii din tabelul de mai sus au fost raportaţi lunar, trimestrial  şi pe an şcolar (altul 
decît anul calendaristic) Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, care a trimis indicatorii realizaţi pe 
judeţul Sibiu,  prin circuitul informaţional de stat,   la celelalte autorităţi ale statului. 
 
 

Fișa de raportare anuală, pentru anul 2013, la Cabinetul stomatologic dela Școala nr. 3 
Cisnădie se prezintă astfel: 
 
 
Nr. 
crt. 

Specificare Total 

1 Număr consultații 2849 
2 Număr tratamente 2799 
3 Număr obturații definitive 782 
4 Număr extracții 448 
5 Număr coroane - 
6 Număr intermediari - 
7 Număr elevi examinați periodic stomatologic 2849 
8 Număr elevi tratați pentru carii dentare 2684 
9 Număr elevi la sfârșitul ciclului primar și gimnazial 

cărora li s-a întocmit bilanțul de sănătate orodentar 
166 

10 Număr ore de educație sanitară 20 
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COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV  

 

 
 

Pe rolul instanţelor în anul 2013 au fost 48 de dosare, din care 25 de cauze s-au finalizat, 
iar 23 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 : 

 -   15 plângeri contravenţionale 
 -   3  uzucapiuni 
 -   3 fond funciar 
 -   1 contestaţie la executare 
 -   1 anulare act administrative 
 -   1 anulare mențiune starea civilă  

             -   1 obligare încheiere act adițional 
             -   2 revizuiri 
             -   2 contestații în anulare 
             -   1 drepturi bănești 
             -   1 cerere de chemare în garanție 
             -   1 cerere completare dispozitiv 
             -   2 revendicări imobiliare 
             -   14 evacuări 

 
  

DIRECŢIA ECONOMIC Ă 
 

 
 

          
În anul 2013, Direcţia economică a avut în subordine următoarele compartimente: 
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1. Compartimentul financiar contabilitate 
2. Compartimentul de finanţare şi administrare a învăţământului preuniversitar de stat 
3. Compartimentul accesare fonduri europene 
4. Compartimentul piețe, târguri și oboare 
5. Serviciul impozite, taxe, autorizare activități comerciale : 

5.1. Compartimentul impozite și taxe 
5.2. Compartimentul autorizare activități comerciale 

 
1. Compartimentul  financiar-contabilitate  
2. Compartimentul de finanţare şi administrare a învăţământului preuniversitar de 

stat 
 
         - Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor din situaţiile financiare la 31.12.2013 şi 
la trimestrele I, II şi III din 2013, a anexelor preluate de la serviciile subordonate Consiliului 
Local Cisnădie. 
        - Verificarea închiderii corecte a conturilor de venituri şi cheltuieli din bilanţurile 
instituţiilor subordonate Consiliului Local Cisnădie ; 
        - Verificarea soldurilor tuturor disponibilităţilor din trezorerie cu soldul conturilor existente 
în bilanţul la 31.12.2013 şi trimestrial; 
       - Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor preluate de la unităţile subordonate 
Consiliului Local Cisnădie şi întocmirea situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate 
la 31.12.2013; 
       - Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod; 
       - Întocmirea bilanţului centralizat pe buget local, atât Primăria cât şi unităţile subordonate 
Consiliului Local Cisnădie ; 
       - Întocmirea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului instituţiilor finanţate 
integral din venituri proprii;  
       - Întocmirea şi transmiterea către D.G.F.P. Sibiu a situaţiei privind necesarul de sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2013. 
      - Calcularea, repartizarea şi deschiderea lunară a creditelor pe feluri de cheltuieli (de 
personal, materiale şi investiţii)  în limita de  1/12 din prevederile bugetului 2013 până la 
aprobarea bugetului  pe 2011 conform art.40, L.276/2006.  
      - Definitivarea bugetului local pentru anul 2013 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 2013. 
       - Întocmirea bugetului din venituri proprii pentru anul 2013, centralizat. 
       - Deschideri de credite pentru Primărie, pentru serviciile şi direcţiile subordonate acesteia şi 
pentru ordonatorii terţiari de credite, pe fiecare capitol şi titlu conform bugetului aprobat. 
      - Întocmirea lunară a situaţiilor recapitulative a salariilor şi întocmirea viramentelor pe feluri 
de conturi. 
      - Preluarea, verificarea, înregistrarea, centralizarea lunară şi transpunerea în format electronic 
a datelor aparatului propriu al primarului şi a serviciilor subordonate Consiliului Local Cisnădie 
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pentru întocmirea şi transmiterea la D.G.F.P. Sibiu a situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor 
de personal. 
      - Întocmirea, verificarea, înregistrarea pe suport magnetic şi transmiterea lunară a situatiei 
„Dare de seamă lunară” la D.G.F.P. Sibiu.       
     - Înregistrarea zilnică în conturile extrabilanţiere a angajamentelor bugetare, legale şi a 
ordonanţărilor conform Ord. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice. 
      - Întocmirea zilnică a ordinelor de plată aferente facturilor,  anexelor de investiţii, şi a 
situaţiilor recapitulative privind salariile. 
     - Efectuarea de restituiri din impozite şi taxe. 
     - Ridicarea de numerar şi efectuarea de plăţi privind indemnizaţia de naştere. 
     - Programarea decadală a plăţilor prin Trezoreria Cisnădie conform OUG 34/2009 cu privire 
la rectificarea bugetară pe anul 2013 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu 
completările şi modificările ulterioare. 
     - Întocmirea notelor explicative pentru diferenţele dintre prognozare şi plăţile dispuse şi 
depunerea lor la Administraţia Financiară Cisnădie. 
     - Înregistrarea cronologică a cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, investiţiilor şi a 
tuturor celorlalte conturi în programul de contabilitate. 
     - Înregistrarea cronologică a debitelor constatate, precum şi a veniturilor încasate conform 
contului de execuţie – raportat lunar la acesta. 
     - Înregistrarea zilnică a extraselor de cont privind mişcarea valutară din conturile aflate la 
Banca Comercială Română. 
     - Înregistrarea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii. 
     - Întocmirea analizelor şi materialelor pentru şedinţele Consiliului local care s-au referit la 
rectificarea bugetului pentru anul 2013. 

 
1. Date economice 

Bilanţul anual al oraşului  Cisnădie pentru 2013 se încheie cu un excedent de 5.767.937 lei.  
Contul anual de execuţie al bugetului local prezintă  24.327.108 lei – încasări venituri şi 

22.944.247  lei – plati cheltuieli.  
Din tabelul următorul reiese evoluţia crescândă în execuţia bugetului consolidat al oraşului , 

în perioada 2010-2013: 
VENITURI     

      

ANUL  
TOTAL 

VENITURI            
din care : 

VENITURI 
PROPRII 

PRELEVARI 
DE  LA 

BUGETUL 
DE STAT, 

SUBVENTII 

  

 
 
  

2010 21.340.646 13.838.100 7.502.546 
2011 20.212.952 14.285.215 5.927.737 
2012 21.772.700 14.972.118 6.800.582 
2013 24.327.108 16.652.050 7.675.058 
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CHELTUIELI     

      

ANUL  
TOTAL 

CHELTUIELI 
din care: 

CHELTUIELI 
DE PERSONAL 

ASISTENTA 
SOCIALA 

BUNURI SI 
SERVICII INVESTITII 

2010 21.246.689 7.581.143 1.384.274 4.445.589 3.413.165 
2011 18.286.583 6.262.648 1.708.371 4.754.832 1.568.340 

2012 23.018.361 6.589.091 1.184.093 5.523.070 5.586.012 

2013 22.944.247 7.813.797 1.210.221 5.496.048 5.238.267 

 
In anul 2013, structura cheltuielilor (plăţilor) a fost următoarea : 
 

• Cheltuieli cu personalul  - 9.715.956  lei   
din care : 

- primărie    - 2.825.120   lei,  
- învăţământ   -  5.391.905   lei 
- spital    -  1.498.931   lei 

• Cheltuieli cu bunuri şi servicii    - 7.344.126 lei  din care : 
- primărie      - 5.175.864 lei 
- învăţământ     - 1.387.759 lei 
- spital      -    780.503 lei 

• Dobanzi, comisioane credit   -    652.960 lei 
• Asistenţă socială     -    558.092 lei 
• Alte cheltuieli     -    383.458 lei  din care: 

- burse      -      90.665 lei 
- fotbal      -    120.000 lei 
- creşa Havila     -      67.793 lei 
- sustinere Centrul de zi „Arca lui Noe”  -      25.000 lei 
- susţinerea cultelor    -      80.000 lei 

• Investiţii      - 5.423.523 lei  din care: 
- reabilitare sediu     -    492.574 lei 
- reorganizare sistem informatic   -    237.989 lei 
- dotări spital     -      11.155 lei 
- dotari gospodaria comunala                 -   174.101 lei 
- amenajare şi echipare teren sport Sc.nr.2 -      72.186 lei 
- amenajare grup sanitar Lic.Tehnologic  -      64.326 lei 
- reparatie capitala Sala de sport L.Tehn.  -      80.000 lei 
- Lucrari gradiniţa nr.4    -      25.000 lei 
- reabilitare acoperis gradinita nr.6  -      61.638 lei 
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- lucrari investitii Sala de sport   -  1.616.851lei 
- amenajare P-ta Revolutiei – zona centrala -  1.662.080lei 
- lucrari capela cimitir ortodox   -      62.278 lei 
- extindere reţea iluminat ornamental  -    131.978 lei 
- rextindere reţele iluminat public Cisnadie -        8.575 lei 
- alte cheltuieli de investitii ( proiectare, s.a.) -     118.068 lei 
- reabilitare infrastructură rutieră   -    604.724 lei   

• Rambursari de credite    - 1.194.200 lei 
 

3.Compartimentul accesare fonduri europene 
 
În anul 2013, Compartimentul accesare fonduri europene nu a avut activitate, postul de 
consilier fiind vacant. 
 
4.Compartimentul piețe, târguri și oboare 
 

 La data de 31.12.2013 situatia incasarilor si cheltuielilor la piata a fost urmatoarea : 
 

-    INCASARI : 78061,00 lei  
-    CHELTUIELI : 58991,64 lei 

 
  

5. Serviciul impozite, taxe și autorizare activități comerciale 
 

5.1. Compartimentului Impozite si Taxe  
 

La nivelul anului 2013, mentionam urmatoarele: 
- au fost realizate un numar de 1077 inscrieri de mijloace de transport si 1039 de radieri ; 
- la 1532 de pozitii fiscale s-a inregistrat modificarea /corectia matricolei de cladiri, 

conform legislatiei in vigoare, iar la 918 de pozitii fiscale au fost inregistrate debitari de 
cladiri noi; 

- in ceea ce priveste matricola de teren au fost realizate un numar de 1356 debitari si 770 
incetari ale matricolei; 

- s-a inregistrat un numar de 286 pozitii fiscale la care s-au inregistrat borderouri si incasari 
pentru taxa eliberare/vizare autorizatie de functionare si 24 pozitii fiscale pentru taxa 
vizare/autorizare alimentatie publica; 

- au fost efectuate un numar de 54 restituiri impozit platit in plus si un numar de 189 
compensari (virare de plati intre diferite surse); 

- au fost debitate 97 pozitii pentru taxa hoteliera ; 
- au fost emise un numar de 600 instiintari de plata; 
- au fost emise un numar de 965 certificate de atestare fiscala; 
- au fost emise 2000 instiintari pentru verificarea modului de impunere a terenului situat la 

adresa de domiciliu; 
- au fost emise 700 decizii de impunere pentru persoanele juridice.  
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Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit un numar de 4875 somatii si titluri 
executorii si 200 adrese de infiintare a propririi. 
 
5.2.Compartimentul autorizare activităţi comerciale 
 

În februarie 2014, la Compartimentul autorizare activitati comerciale sunt inscrise un nr. 
de 587 unitati comerciale,productie,prestari servicii si alimentatie publica. 

In anul 2013 au fost infiintate un numar de 64 unitati din care: 
- 4 unitati productie 
- 17 unitati prestari servicii 
- 9 unitati alimentatie publica 
- 34 unitati comert 

Pentru anul 2014 au fost autorizate un nr. de 162 unitati comerciale.     
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DIRECȚIA TEHNIC Ă 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 126/25.07.2013 s-a înființat Direcția tehnică cu 
următoarele compartimente subordonate: 

1. Compartimentul tehnic și informatic 
2. Compartimentul achiziții 
3. Compartimentul reglementări juridice 
4. Compartimentul administrare locuințe și spații cu altă destinație 
5. Compartimentul administrare săli și terenuri de sport 
6. Compartimentul de administrare a cimitirelor 
7. Compartimentul de coordnare gospodărie orășenească 

 
În domeniul reglementări juridce, vânzări, închirieri, concesiuni s-au realizat următoarele: 
 
- Reglementări juridice: 4 
- Vânzări imobile: 2 
- Închirieri: 11 
- Concesiuni: 6 
                               
În domeniul achiziţiilor publice, s-au realizat următoarele: 
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1. Reorganizarea sistemului informatic de la sediul instituției 
2. Iluminat ornamental public oraș Cisnădie și localitate componentă Cisnădioara 
3. Amenajare Piața Revoluției 
4. Pictură Capelă Cimitir Ortodox 
5. Instalare post trafo Parc Măgura 
6. Extindere și reabilitare bază sportivă Parc Măgura – Sala de Sport 
7. Reabilitare infrastructără rutieră și pietonală (str. Piața Nouă - parcare bloc B, bloc F, 

bloc P, str. Stejarului – bloc 24, bloc 5, bloc 7, str. Șelimbărului – bloc 12, bloc 24, 
Școala nr. 3 – curtea școlii, Sala de Sport) 

8. Amenajare bază sportivă Școala nr. 2 
9. Amenajare sens giratoriu str. Sibiului – str. Șelimbărului 
10. Reabilitare sediu Primărie 

 
 

                                                   
 
 
În domeniul informatic , s-au realizat următoarele: 

 
- S-a efectuat operațiunea de înlocuire a server-ului central 
- S-au înlocuit 30 de stații 
- S-a refăcut rețeaua de telefonie și de date 
-A început activitatea de reconstrucție a site-ului instituției 
- S-au  efectuat operaţii de rutină legate de buna funcţionare a sistemului informatic 

            - S-au prelungit licenţele pentru protecţia calculatoarelor ESET NOD32 Antivirus în numar de 55; 
           -  S-au prelungit licențele pentru programele de legislaţie pentru un număr de 50 de utilizatori 

 
Compartimentul administrare locuin țe și spații cu altă destinație 
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În ianuarie 2014  fondul locativ  cuprindea un număr de 433 contracte de închiriere, 

aferente locuinţelor proprietate privată a oraşului Cisnădie, defalcate astfel: 
-68 contracte de închiriere pentru care a fost modificată chiria pentru spațiile situate 

pe str. Wernigerode. 
- 18 contracte de închiriere pentru care a expirat data limită a închirierii. 

         -  1 contract nou pentru un spațiu identificat pe str. Transilvaniei nr.38. 
- 46 contracte de închiriere pentru care a fost recalculată chiria conform HG 310/2007, 

Din totalul de 433 contracte încheiate de către Primăria oraşului Cisnădie, situaţia se 
prezintă astfel:  

- 59 în blocurile ANL 
- 68 în blocurile din str. Wernigerode 
- 4 locuinţe reprezintă apartamente în blocurile de locuit, 
- 298 locuinţe ce reprezintă apartamente situate în casele naţionalizate, 
- 4 spaţii cu altă destinaţie 

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

În anul 2013 s-au perfectat, la cerere  9 contracte de vânzare – cumpărare, pentru locuinţe , 
astfel: 

-1 contracte de vânzare – cumpărare pentru apartamente situate în blocuri de locuit, 
-9 contracte de vânzare cumpărare pentru apartamente situate în case naţionalitate, 

vânzări care au avut la bază preţul stbilit de un de către un expert evaluator, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, întocmindu-se documentaţia justificativă aprobată prin Hotărâre a 
Consiliului Local Cisnădie. 
În anul 2013 au fost repartizate de către consiliul local un număr de  locuinţe noilor chiriaşi, 

din care, 1 locuinţă din fondurile ANL şi 7 locuinţe devenite libere prin decesul chiriaşilor sau 
evacuarea acestora. 

Deasemenea s-a dat curs unui număr de 12 identificări topo privind notarea, unor 
apartamente în CF, în baza cărora a fost efectuată vânzarea locuinţelor către titulari contractelor 
de închiriere, respectiv identificarea în vederea acţionării în instanţă pentru evacuare.     
 

             Compartimentul administrare săli și terenuri de sport 
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Prin hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 186/31.10.2013 s-a aprobat Regulamentul 
 de organizare și funcționare a Bazei Sportive Cisnădie. 
            Baza Sportivă aflată în administrarea oraşului Cisnădie, prin Compartimentul adminstrare săli şi 
terenuri de sport – Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cisnădie 
este situată în Cisnădie, str. Măgurii f.n. şi are în dotare  următoarele: 

• 1 teren multifuncţional (handbal, fotbal) 
• 1 platformă pentru role , iar în sezonul rece patinoar 
• 3 terenuri tenis 

În anul 2013 a fost dat în funcțiune Patinoarul Cisnădie, fiind vândute un număr de 23124 bilete, 
dintre care 1600 de bilete cu 10 lei și 21524 cu 5 lei.. 
 

                     
 
                                      
 

SERVICIUL  ARHITECT  ŞEF, URBANISM ŞI ADMINISTRATIV  
 
 
În ceea ce priveşte activitatea de urbanism şi disciplina în construcţii  s-au realizat 

următoarele: 
 
-      au fost înregistrate un număr de 1242 cereri, în urma cărora au fost emise: 

 474 Certificate de Urbanism ; 
- 340 Autorizatii de Construire//Desfiintare ; 
- 27 rapoarte privind necesitatea aprobarii PUD sau PUZ , sustinerea proiectelor de hotarari in 

Comisiile Consiliului Local 
- 129  Certificate de notare a constructiilor in Cartea Funciara ; 
- 210 Adeverinte de Nomenclatura Stradala ; 
- 62 raspunsuri la sesizari si reclamatii . 

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

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

Autoriza ţii
construc ţie

Rapoarte aprobare
PUD, PUZ

Certificate
notare/radiere
construc ţii
Adeverin ţe
nomenclatur ă
stradal ă
Răspunsuri peti ţii

 
 
 

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

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ 
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1. AJUTOR SOCIAL  
 
În perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 au fost înregistrate 16 de cereri de 

acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, în plată, în luna 
decembrie, aflându-se 24 de dosare. Tot în perioada menţionată: 

- s-au efectuat 56 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; 
- s-au întocmit 45 fişe de calcul al ajutorului social; 
- s-au emis: 16 dispoziţii de acordare a ajutorului social, 26 dispoziţii de modificare a 

ajutorului social, 17 dispoziţii de suspendare a ajutorului social,  21 dispoziţii de 
încetare a ajutorului social, 9 dispoziţii de repunere în plată a ajutorului social, 0 
dispoziţii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu titlu de ajutor social, 0 
dispoziţie de schimbare a titularului ajutorului social, 14 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; 

 
2. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUIN ŢEI  
 

Tip încălzire 
2013 

Cereri Suma 
Sistem centralizat 0 0 

Gaze naturale 462 0 
Lemne 70 13337 

Energie electrică 21 0 
 
3. PROTECŢIA SPECIAL Ă A PERSOANELOR CU HANDICAP  
 
- s-au efectuat 191 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii); 
- s-au întocmit 8 dosare cuprinzând şi ancheta socială, în vederea internării unor 

persoane la căminul de bătrâni; 
- s-au efectuat 2 anchete la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază de 

asistent personal angajat de Primăria oraşului Cisnădie;  
- s-au întocmit 48 rapoarte de control privind activitatea asistentului personal; 
- s-au întocmit 68 rapoarte de vizită la domiciliul persoanelor care beneficiază de 

indemnizaţie lunară; 
- au fost eliberate 16 de legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali ai acestora; 
- s-au eliberat 14 carduri – legitimaţie pentru locurile de parcare; 
 
4. CANTINA SOCIAL Ă 
 
- la sfârşitul anului 2013 de serviciile cantinei sociale beneficiau un număr de 100 

copii, persoane adulte cu handicap sau beneficiare de ajutor social şi  persoane 
vârstnice; 
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- au fost întocmite 115 de anchete sociale şi 27 referate pentru acordarea mesei în 
cadrul cantinei. 

 
5. PROTECŢIA COPILULUI ŞI AUTORITATE TUTELAR Ă 
 
S-au efectuat un număr de: 
-  26 anchete în vederea încredinţării minorilor în cazul divorţului părinţilor; 
- 9 anchete Poliţie pentru soluţionarea unor dosare penale cu infractori minori; 
- 30 anchete sociale cu privire la minori pentru D.G.A.S.P.C. Sibiu; 
- 4 dispoziţii de instituire curatelă; 
- 11 dovezi eliberate persoanelor plecate la muncă în străinătate; 
- 3 anchete sociale în vederea obţinerii unei locuinţe sociale; 
- 6 rapoarte de implementare pentru planuri individualizate de protecţie; 
- 14 rapoarte de reevaluare detaliată şi fi şe de consiliere pentru copii aflaţi în plasament 

familial; 
- 70 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”; 
-  7 anchete sociale solicitate de beneficiari pentru a îngriji minori aflaţi în centre de 

plasament; 
- 18 anchete sociale pe Ordinul 95; 
- 4 anchete pentru spitalul de psihiatrie; 
- 12 anchete pentru casa judeteană de pensii; 
- 6 anchete pentru contracte de întreținere 
 
6. ALOCAŢII  
 
Au fost înregistrate, în anul 2013:  
- 173 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat, 23 cereri pentru virarea alocaţiei în cont 
sau modificare reprezentant legal şi au fost întocmite 10 anchete sociale pentru copii 
născuţi în străinătate; 

- 66 de dosare pentru alocaţia de susţinere a familiei în plată şi au fost efectuate 278 
anchete la domiciliu; 
- 141 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creşterii copilului până la vârsta de 
2 ani, 9 anchete sociale pentru părinți necăsătoriți şi 21 cereri pentru acordarea 
stimulentului părinţilor care au continuat activitatea la locul de muncă, 14 cereri pentru 
încetarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului; 2 cereri indemnizaţia pentru creşterea 
copilului cu handicap; 
 
 7. DIVERSE 
 
- 9 anchete pentru acordarea de ajutoare de urgenţă sau înmormântare în cuantum total 

de 8500 lei; 
- 441 anchete pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 

sau lemne 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2013  

 37

- lunar s-au întocmit rapoarte şi statistici către: AJOFM, AJPS, DGASPC, ITM, 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, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinatate, femei gravide.   

 
 

SERVICIUL  PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR 
CISNĂDIE  

 

 
 
 
A. În materie de 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 2013, 
conformându-se dispoziţiilor legale în materie, respectiv: 

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

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

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

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

actelor oficiale străine, 
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�  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 2013, unde s-au consemnat 1410 de cereri 
privind acte şi fapre de stare civilă, activitatea compartimentului s-a concretizat cifric astfel: 

 

Acte de stare civilă întocmite în 
anul 2013 

Acte de 
naştere 

Acte de 
căsătorie 

Acte de 
deces 

 
TOTAL 

 
 

40 
 

137 94 271  

din care transcrise 38 14 5 56 
 
 

 
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 

 
327 186 120 633 

Certificate de stare civilă 
solicitate din alte localităţi 

 
46 

Extrase uz oficial expediate la 
cerere, altor instituţii 

63 

Livrete de familie eliberate 91 
Adeverinţe / dovezi stare civilă 

eliberate 
61 

Adeverinţe privind 
componenţa familiei 

3 

 
 Au fost operate în actele de stare civilă: 
 

Denumire act 
 

Total 

Sentinţe civile de divorţ 19 
Sentinţe privind încuviinţarea adopţiei 2 
Comunicări de căsătorii încheiate în străinătate 6 
Comunicări de divorţuri operate în străinătate 8 
Comunicări de decese produse în străinătate 7 
Comunicări privind schimbări de nume / prenume în 
străinătate 

2 
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Decizii administrative de schimbare nume / prenume pe 
cale administrativă 

5 

Comunicări privind dobândirea cetăţeniei române 2 
Comunicări de menţiuni  400 
Sentinţe civile de exequator 1 
Atribuiri / modificări C.N.P. 4 
Sentinţă civilă privind stabilirea paternităţii şi 
încuviinţarea purtăriii numelui 

3 
 

  
S-au mai întocmit:  

          

Buletine statistice 

de 
naştere 

de căsătorie de deces 
de 

divorţ 

 
TOTAL 

 
 

40 
 

137 94 7 280 

Sesizări pentru deschiderea 
procedurii succesorale ( Anexa 
1 ) 

121 

Dosare schimbare nume / 
prenume cu aprobrea 
Consiliului Judeţean Sibiu 

3 

Dosare divorţ pe cale 
administrativ ă 

2 
 

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

14 

Dosare rectificare acte stare 
civilă 

12 
 

Dosare traducere nume / 
prenume 

1 
 

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

97 

Comunicări de deces către 
Evidenţa Populaţiei Cisnădie 82 

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

55 
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Comunicări lunare la Direcţia 
Judeţeană de Statistică 12 

 
 
 
B.  În materie de evidența persoanelor 
 

Activitatea s-a concretizat în eliberarea  urmatoarelor documente: 
 

  
  

 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLI C-PRIVAT ŞI 

GOSPODĂRIE ORĂŞENESCĂ 
 

 
 
În anul 2013, în cadrul acestui serviciu au funcţionat următoarele compartimente : 

1. Compartimentul contabilitate serviciu public 
2. Compartimentul de gospodărie orăşenească 
3. Compartimentul de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi 

 
1. Compartimentul de gospodărie orășenească 

 
In decursul anului calendaristic 2013 s-au efectuat lucrari de investitii noi si investitii in 
continuare, reparatii si intretinere a domeniului public si privat al orasului Cisnadie si localitatii 
adiacente Cisnadioara, dupa cum urmeaza: 

 

1. Cereri perntru eliberarea cărţilor de identitate 2541 
2. Cereri prentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii 120 
3. Cereri prentru viză de reşedinţă 230 
4. Cereri perntru furnizarea de date cu caracter personal 53 
5. Cereri perntru restabilirea domiciliului în România 16 
6. Cereri perntru pentru punerea în legalitate a persoanelor  peste 18 ani 1 
7. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de naştere 193 
8. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de deces 167 
9. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de divorţ 31 
10. Actualizare R.L.E.P cu comunicăride de C.R.D.S. 38 
11. Înregistrare în R.L.E.P a persoanelor inexistente în R.N.E.P 189 
12. Producere lotului de Cărţi de Alegător pentru pers.care au împlinit 18 ani 0 
13. Corespondenţă cu alte instituţii 570 
14. Corectări date personale 120 
15. Actualizare bază de date cu menţiuni expiraţi din anii anteriori 1860 
 TOTAL 6129 
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I.  INVESTITII  
 
 a) REABILITARE INFRASTRUCTURA STRADALA SI PIETONALA 
         valoare totala 604.724  lei 
 
- Infiintat si reabilitat parcari pe str. Magurii (Baza sportiva), intre blocurile din cartierul 

Piata Noua si Stejarului : decopertat, imprastiat refuz de ciur, piatra sparta si nisip de 
concasare, stabilizat teren si turnat covor asfaltic. Deasemnea efectuare de marcaje rutiere 
si pietonale. 

 
b) CONFECTIONAT SCHELET METALIC PT. BRAD DE CRACIUN 
 

         Valoare totala 31.619 lei 
 
- S-au confectionat 6 tronsoane din teava metalica de dimensiuni diferite, care apoi au fost 
grunduite si vopsite. Deasemenea s-au confectionat sisteme de prindere a crengilor pe 
support.   
 
 

 c) RETEA DE ILUMINAT ORNAMENTALA  
         Valoare totala 131.978 lei 
 
     - S-a achizitionat o noua retea de iluminat ornamentala pt perioada sarbatorilor, cealalta fiind 
veche si aproape in totalitate nefunctionala. 

 
d)        BAZA AGREMENT din PARC MAGURA 
 

 In cadrul investitiei s-au efectuat:  
 - imprejmuirea terenului salii de sport      valoare 
 6.790 lei 
 - infiintarea unui post Trafo       valoare 192.226 lei 
 - amenajare 3 Terenuri de  Tenis      valoare 181.732 lei 
 - amenajare Teren Handbal       valoare 107.253 lei 
 - amenajare Patinoar        valoare 547.586 lei 
 - amenajare Platforma Multifunctionala (Investitie neincheiata)  valoare 401.640 lei 
 
 Lucrarile de investitie la Baza de agrement au constat in defrisarea si curatarea terenului, 
indreptarea si pavoazarea spatiilor amenajate pentru terenuri de sport, patinoar si platforma. 
Deasemena terenul Bazei de agrement a fost imprejmuit cu gard din stalpi metalici si plasa de 
gard bordurata, avand si porti de acces in incinta. 

Terenurile de tenis si handbal au fost imprejmuite cu gard din stalpi metalici, plasa de 
snur textil si iluminate cu reflectoare pentru timp de noapte, iar patinoarul a fost dotat 
deasemenea cu relfectoare. 
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 Amenajarea spatiului pentru patinoar a constat in instituirea unei fundatii solide si ulterior 
acoperirea lui cu o structura metalica si prelata pentru a putea fi folosit si in perioadele cand 
conditiile climaterice sunt nefavorabile. 
  

Achizitia postului Trafo a fost necesara pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei de 
agrement 
 

e) INVESTITIE IN CONTINUARE CAPELA CIMITIR ORTODOX 
 
- Pictura in capela din cimitirul ortodox, s-a definitivat, in antreul intrarii in Biserica si a 
scenei de pe turla bisericii; geamurile bisericii au fost decorate cu vitralii, autocolante  

 
Valoare 60.853 lei 
 

- Subsolul Bisericii – Capela a fost dotat cu geamuri si usi termopane  
                                                                                                                     
                                                                                                                          Valoare 6420 lei 

 
 - Instalatia de sonorizare cu care a fost dotata Capela a avut o valoare de  5000 lei 

 
II.  LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII ALE DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL ORASULUI 
 

a) REPARATII SI INTRETINERE CIMITIR SI CAPELA ORASULUI CISNADIE  
 
Pentru a folosi si pastra in bune conditiuni Cimitirele orasului si pentru a inlesni 

activitatile din incinta bisericii – capelei din cimitirul ortodox, in anul 2013 s-au efectuat o 
serie de lucrari:  
- lucrari de igienizare a spatiilor din cimitir, colectare si ardere a gunoaielor in locurile 

special amenajate, curatirea rigolelor, toaletarea gardului verde ce inconjoara cimitirul: 
eliberarea aleii din stanga intrarii in cimitirul vechi de pamant si gunoaie si repunerea ei 
in uz. Curatirea si adaosul de pamant in terminalul parcelei unde se distribuie in prezent 
locurile de veci, cu scopul suplimentarii acestora. 

- Lucrari de intretinere si infrumusetare : redistribuire piatra si tasare pentru definitivarea 
aleilor pietruite din cimitirul nou, vopsirea bordurilor care delimiteaza aleea principala de 
acces catre Biserica – Capela; vopsirea hota lumanari, balustradelor (trepte Capela), 
schelet cosuri de gunoi, portile cimitirului, si gratarele pt rigolele de scurgerea apei 
pluviale. Deasemenea s-a refacut marcajul pietonal al aleii principale si marcajul parcarii, 
s-au inlocuit bancile, filigoriile si usile intrarii in Capela. 

- S-a dotat cu sistem de inchidere – deschidere automata poarta de la aleea principala 
- Lucrari de intretinere a spatiilor vrezi : cosire iarba, plantare brazi in fata bisericii, 

trandafiri, etc 
- S-au delimitat parcelele pentru locurile de veci 
- S-a reparat si zugravit exteriorul bisericii si s-a dotat cu geamuri cu arcade exterioare 
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- In turla Bisericii a fost instalat un paratraznet pentru protectie impotriva descarcarilor 
electrice.  

- S-au efectuat reparatii la subsolul bisericii, zugravire cu lavabila, montat gresie si utilat 
toaletele cu instalatii sanitare.  

- Lucrari de pregatire a Bisericii pt activitatea specifica (afisare Pisnaie, sljube religioase) 
 

b) CONFECTIONAT GARDULETE  DE PROTECTIE METALICE 
 

- Pe parcursul anului 2013 au fost confectionate un numar de 150 gardulete de protectie 
stradale, din teava metalica, care au fost montate in oras, pe str. Magurii,  in Cartier Piata 
Noua si Piata Revolutiei (Biserica Evanghelica). 

 
c) ORNAMENTARE ORAS DE SARBATORILE PASCALE SI DE CRACIUN 

 
- Pe langa instalarea retelei de iluminat ornamentale achizitionata, s-au efectuat si lucrari 

de impodobire a orasului cu ocazia sarbatorilor pascale si a sarbatorilor de iarna: au fost 
impodobite cladirile din Pta Revolutiei si cladirea primariei, deasemenea pomii de 
aliniament de pe str Cindrelul, Magurii si Pta Revolutiei; a fost montat, ancorat si 
impodobit bradul de Craciun. 

 
d) REPARAT SI INTRETINUT ILUMINATUL PUBLIC AL ORASULUI 

CISNADIE SI LOCALITATII ADIACENTE CISNADIOARA 
 

- s-au modernizat instalatiile de pe stalpii de iluminat, pe strazile orasului si in parcurile 
publice si s-au montat lampi noi de iluminat public; deasemenea s-a schimbat iluminatul 
stradal in zona Piata Revolutiei, prin efectuarea investitiei necesare. 

 
e) INTRETINUT MOBILIERUL STRADAL SI JOCURI PT. COPII 
 

- s-au schimbat sezuturile de la bancile din Parcul Magura si din cartierele de blocuri, s-au 
montat noi cosuri de gunoi si s-au montat noi parapeti de protectie stradala pe str. 
Magurii. Deasemenea s-au mutat statiile de autobus de pe str. Magurii si str.Cindrelu; 

- s-au reparat, inlocuit si intretinut jocurile pentru copii din Parcul Magura si de la 
gradinitele din oras. 

 
f) INTRETINERE SI REPARATII LA MUZEUL INDUSTRIEI TEXTILE 

- s-au efectuat lucrari de reparatii ale instalatiilor tehnico-sanitare, de reparatii la zidarie si 
refacere partiala a acoperisului;  

 
g) EFECTUAREA SI REFACEREA DE MARCAJE RUTIERE SI PIETONALE 

 
- pe zonele asfaltate, carosabile si pietonale, s-au refacut marcajele rutiere si pietonale 

utilizand vopsea speciala de marcaj si au fost revopsite balustradele de protectie a 
podurilor. 
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h) CONFECTIONAT SCARA DE INCENDIU IN SEDIUL PRIMARIEI 
 

- In curtea interioara a Primariei s-a confectionat si montat o scara metalica de acces pentru 
usurarea evacuarii in caz de incendiu. 

 
i) COMANDAMENTUL DE IARNA 
 

- in sezonul rece a fost instituit comandamentul de iarna, care a actionat pentru efectuarea 
deszapezirilor si combaterea poleiului pe carosabil si in zonele pietonale. Pentru aceasta 
activitate s-au alocat sume necesare achizitionarii de material antiderapant si s-a actionat 
cu utilajele din dotare pentru deblocarea traficului in caz de necesitate. 

 
j) LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA TERENUL SPORTIV 
 

- pentru intretinerea spatiilor din incinta Terenului sportive de pe str. Cetatii, s-au efectuat 
reparatii la tribuna de beton, schimbarea scaunelor de plastic deteriorate, zugravirea 
peretilor tribunelor, s-a reparat instalatia de udare a gazonului. Deasemenea s-a refacut 
sistemul de canalizare la spalatorie, s-au schimbat plasele de snur textile pentru unele 
porti de pe teren. 

 
k) ALTE LUCRARI EFECTUATE DE ANGAJATII COMP. GOSPODARIE 

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

 
- s-au confectionat si montat pe strazi, semne de circulatie noi, conform adreselor primite 

de la politia rutiera, si s-au reparat si schimbat semne de circulatie existente; 
- s-au reparat lazile de lemn stradale pentru depozitarea materialului antiderapant 
- s-a actionat pentru prinderea periodica si tratamentul necesar, al cainilor comunitari si 

 pentru adapostirea lor in custi; 
- s-au efectuat permanent lucrari de intretinere si reparatii la utilajele din dotare, lucrari 

de reparatii zidarie, izolatii si amenajare a incintei Gospodariei comunale; 
- s-a confectionat o copertina la intrarea in magazia de sare din incinta Gospodariei 

orasenesti si s-a reparat cladirea magaziei. 
- S-au reparat garduletele de lemn imprejmuitoare a pomilor de aliniament pe str. 

Cindrelu. 
- S-au schimbat gratarele de la canalele de aductiune a apei pluviale pe str. Stupului, 

Magurii, Selimbarului, Apararii si in dreptul Oficiului postal Cisnadie. 
- S-au demolat copertinele pentru autoturisme, in zonele cartierelor de blocuri, 

constructii ilegale pe spatiul public; deasemenea s-au igienizat si reamenajat 
respectivele spatii pentru infiintarea de parcari auto. 

- S-au efectuat lucrari de igienizare si curatare a vailor si zonelor din jurul localitatii 
Cisnadie si Cisnadioara, inclusive prin participarea la actiunea de curatenie nationala 
Let s Do It Romania. 

- S-a infiintat o alee pietonala intre curtea Scolii Generale nr. 3 si Curtea Gradinitei nr., 4 
de pe strada Bailor, pentru a facilita accesul in zona. 



     RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CISNĂDIE PE ANUL 2013  

 45

 
            Totalul cheltuielilor in anul 2013: 

 
- pentru Gospodaria oraseneasca: 

� cheltuieli materiale suma de 1,216,040 lei  
� cheltuieli de personal sunt in suma de 246.868  lei, 

- pentru Administrarea terenurilor si a salilor de sport 
� cheltuieli materiale in suma de 3304 lei,  
� cheltuieli de personal in suma de 49.912 lei,  

- pentru Administratia Cimitirelor  
� cheltuieli materiale in suma de 15040  lei 
� cheltuieli de personal in suma de 37.524 lei,  

  
 
 

                                
 

 
 

2. Compartimentul de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi 
 
 

                        
 
 Pentru a asigura un climat sanatos, curat si placut in cadrul orasului nostru s-au continuat 
lucrarile de amenajari peisagistice si de intretinere a spatiilor (locatiilor) existente pe o suparafata 
de aproximativ 8 ha, cuprinzand 60 arii de lucru. 
 
 S-au facut lucrari de plantare dupa cum urmeaza:  
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- 273 arbori de aliniament din specia ACER PLATANOIDES GLOBOSUM. Din acestia 208 buc 
au fost plantati pe str. Magurii si 65 buc. pe str Sibiului.  
 Arborii de aliniament existenti inainte de plantare, din specia tei, au fost scosi deoarece 
erau debilitati – afectati de lucrarile efectuate la carosabil, deteriorati. 

- 300 buc trandafiri – din care : completari goluri pe str. Selimbarului 130 buc, pe str. 
Sibiului 75 buc , str. Magurii 55 buc,  in scuaruri – rabate 40 buc. 

- 10 buc PICEA PUNGENS ARGENTEA in oras 
- 21 buc PRUNUS SERRULATA – au fost transplantati din Piata Revolutiei (renovata) la 

baza sportiva. 
In toamna s-au plantat in parcurile orasului si pe scuaruri, bulbi de Tulipa – 2000 buc, Narcissus 
– 1000 buc, Crocus – 600 buc. 
 In timpul anului, incepand din luna martie s-au rasadit 1000 fire de Viola (in sensul 
giratoriu), au fost inlocuite apoi cu Zinia 100 buc, Chrizanteum 100 buc, Tagetes 150 buc; in 
toamna s-au plantat 1200 bulbi de lalele, 100 fire butasi inradacinati de lavanda (in sens 
giratoriu) si alti 300 butasi inradacinati in scuaruri si in parcul Magura. 
 S-au insamantat in solar, apoi s-au rasadit peste 3000 de fire de Viola, Portulaca, 
Euryops, Miovotis, Nigela, Campanula, Digitalis, Mathiolle, Begonia, Tagetes, Dianthus, 
Petunia, Basilicum. S-au inmultit in solar prin butasire Pelargonia, Chrizantheum, Calanchoe, 
Trandafir, Evonimus – Juniperus, Buxus, Hypericum Cornus, Philadelphus, Partenocisus, Hedera 
helix- Thuia. 
 S-a insmanatat o suprafata de 5800 mp cu gazon Rapide si Solide, din care 3300 mp 
instalat gazon la baza sportive din parc Magura si 2500 mp reinsemantati scuaruri sir abate 
compromise de seceta – str. Magurii, Sibiului, Selimbarului, Targului, Cetatii. 
 Pentru amenajarea sediului Primariei au fost transplantate 52 plante de interior din 
speciile Pheonix, Yucca, Beucarnea, Zamioculcas, Bonsai – ficus, Dracaena, Areca, Scindapus. 
La ornamentarea sediului Primariei s-au folosit  320 fire de Pelargonium, 250 buc Petunii, 250 
buc Poinssetia – pentru toate plantele de mai sus s-a asigurat intretinerea, udarea, fertilizarea, 
tratamentul si afanarea solului. 
 Pentru toate plantarile, transplantarile, producerea de rasaduri si butasi inradacinati s-a 
folosit o cantitate de 4500 l pamant vegetal. 
 Alte lucrari specifice pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi au fost desfasurate 
dupa cum urmeaza:  

- taieri de formare si regenerare pt 250 buc tei, aflati in aliniamente, 90 buc ciresi japonezi, 
taieri de formare – coroana pt 273 buc paltin de camp in aliniament stradal 

- un nr de 2500 buc trandafiri au fost dezmusuroiti primavera, li s-au facut taierile de 
formare, tratamente fitosanitare, 2 prasile in vegetatie, indepartarea florilor trecute, 
musuroierea de toamna, taieri de usurare. 

- Taieri de formare s-au efectuat si pt 1500 ml gard viu de 2 ori pe an, s-au intretinut 
spatiile verzi gazonate prin trei cosiri pe luna pe str. Magurii, Sibiului, Selimbarului, 
Cetatii, Transilvaniei, Targului, Bailor, Parc Magura. Interventia pentru taierile de 
regenerare sau formare si echilibrare, toaletare, au fost effectuate si pt un nr de 47 arbori 
razleti din cartierele de blocuri Stejarului, Piata Noua si str Sipotului. Gradinitele si 
scolile au fost sprijinite in acest sens la cerere. 
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- S-au facut erbicidari in sectoarele infestate cu buruieni pe aleile din Parcul Magura, pe 
terenul bazei sportive din parcul Magura, inainte de insamantarea gazonului. 

- S-au varuit arborii de aliniament de pe str. Selimbarului, Lunga, Targului, Unirii, stalpii 
de pe str. Magurii si Sibiului si s-a oferit ajutor angajatilor Compart. De Gospodarie 
Oraseneasca la toate lucrarile unde au fost solicitari. 
Pentru loc Cisnadioara s-a asigurat intretinerea scuarurilor din centrul localitatii 

prin cosiri, taieri gard viu, varuit arbori si bordure, de trei ori in timpul vegetatiei. 
 Pentru activitatea Compartimentului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi s-au 
cheltuit 105492 lei cheltuieli materiale si 139.884 lei cheltuieli de personal. 

 
 

                                       
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU  SITUA ŢII DE URGENŢĂ 

 

                   
 
 

Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență a executat, cu forțe proprii sau în 
cooperare, operaţiuni și activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, 
cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau 
asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, , filtrare si transport de apă, 
iluminat, protecţie a bunurilor materiale, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei 
afectate si alte masuri de protecţie a cetăţenilor in caz de situaţii de urgență. 

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 au fost înregistrate următoarele evenimente la 
care a fost necesară intervenția pompierilor voluntari: 

- s-a intervenit pentru stingerea a 21 de incendii produse la gospodării și anexe 
gospodărești; 

- s-a intervenit pentru stingerea a 16 incendii de vegetație; 
- s-a intervenit în urma a 6 accidente rutiere pentru descarcerarea și degajarea 

autovehiculelor imobilizate. 
- s-au efectuat 4 intervenții de evacuarea a apei din gospodării, în urma înundaților 

produse de condițiile meteorologice. 
- s-au efectuat 4 aplicații și exerciții în școli și grădinițe pentru prevenirea și 

combaterea incendiilor și situaților de urgență 
- s-au efectuat 23 de controale la gospodăriile cetățenești și anexe pentru depistarea 

eventualelor riscuri ce pot producere incendii 
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- s-au efectuat 10 activități de informarea a populației  prin fluturași și afișe de 
informare asupra măsurilor specifice ce se impun pentru prevenirea incendiilor 

                                                                                                                                                                                                                                  
SERVICIUL PUBLIC  POLI ŢIA LOCAL Ă CISNĂDIE 

 

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

Activitatea poliţiei locale in decursul anului 2013 s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor 
stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Cisnădie  elaborat de comisia de 
ordine publică şi aprobat de către Consiliul Local al oraşului Cisnădie,planurile de colaborare 
întocmite cu celelalte forţe de menţinere a ordinii şi lini ştii publice, având ca obiectiv 
fundamental creşterea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale 
şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale. 
 Având în vedere multitudinea sarcinilor de îndeplinit de către Poliţia Locală Cisnădie, 
putem menţiona că deficitul de personal pe parcursul acestui an a fost de 37,5 % poliţişti locali, 
ceea ce conduce la o medie reala de 0,62 de poliţişti locali la 1000 locuitori. Deficitul s-a 
manifestat în special în cadrul dispozitivului de ordine şi siguranţă publică.  

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

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

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

 
 
Cu toate că dispunem de un număr insuficient de poliţişti pentru ordine şi lini şte publică, 

am încercat  să   menţinem un procent de peste 75% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de 
urgenţă ale cetăţenilor;  

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

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

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

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

În prezent, Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal , protecţia mediului 
, activităţii comerciale are incadrat un agent constatator să desfăşoare activităţi în mod special. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pe parcursul acestui an am  desfăşurat următoarele activităţi principale: 
• asigurarea unui climat de ordine  şi lini şte publică în zonele şi locurile stabilite 

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

curăţenia localităţii şi comerţul stradal; 
• însoţirea in repetate rânduri a reprezentanţilor primăriei în diferite controale de 

specialitate;  
• îndepărtarea cerşetorilor din preajma bisericilor şi de pe străzile oraşului , iar  în 

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

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

izbucnite în diverse zone ale oraşului ; 
• intervenţia alături de Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă la stingerea unor 

incendii de pe raza oraşului  
• am sprijinit activitatea Serviciul Asistenţă Socială în distribuirea de alimente 

persoanelor cu venituri mici la Liceul Tehnologic Cisnadie; 
• s-a asigurat ordinea şi lini ştea publică pe timpul desfăşurării concursului de 

ciclism internaţional si a concursului Romaniax enduro; 
• monitorizarea si asigurarea ordinii publice pe timpul desfasurarii activităţilor ce 

avut loc în perioada 25.05.- 27.05.2013 de Zilele oraşului Cisnădie ; 
• în această perioadă au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate 

aproximativ 300 sesizări verbale, telefonice şi  scrise; 
• au fost legitimate un număr de 1377 persoane; 
• s-au efectuat 394 de verificări în bazele de date ale srviciului, astfel: 

- 290 verificări auto 
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- 104 persoane 
• 19 persoane au fost predate Politiei orasului Cisnadie; 
• s-au efectuat 289 activităţi de supraveghere şi monitorizare a unor zone de risc; 
• au fost avertizate verbal un număr de 372 persoane; 
 
• s-au aplanat un număr de  23 stări conflictuale ; 
• s-au desfăşurat 87 activităţi în comun cu Poliţia orasului Cisnadie. 
• s-au desfăşurat 358 activităţi în comun cu alte servicii din cadrul primăriei 
 
În anul 2013, poliţiştii locali au aplicat un număr de 427 sancţiuni contravenţionale , din 

care  374  procese verbale de contravenţie prin care s-au  aplicat  amenzi în valoare totală de  
74.430 lei , iar prin 53  procese verbale s-au aplicat  sancţiuni  cu avertisment scris. 

   Procesele verbale de constatare a contravenţiilor , întocmite şi  defalcate pe acte 
normative se prezintă astfel: 

 
- SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNC ĂLCARE A UNOR NORME PRIVIND  

ÎMBUN ĂTĂŢIREA ACTIVIT ĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, CURĂŢENIE, 
ÎNTREŢINERE, PĂSTRAREA LINI ŞTII ŞI ORDINII PUBLICE, COMER Ţ, 
CONSERVAREA MEDIULUI A STABILIRII FAPTELOR CARE CON STITUIE 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNILE CE SE APLIC Ă PENTRU ACESTEA PE RAZA 
TERITORIAL-ADMINISTRATIV Ă A ORAŞULUI CISNĂDIE ŞI LOCALIT ĂŢII 
CISNĂDIOARA 

 
• H.C.L.198/2007= 31 P.V. 

  - 25 p.v. contravenţie 
  - 6 p.v.=avertismente 

-  SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNC ĂLCARE A UNOR NORME PRIVIND 
FLUIDIZAREA CIRCULA ŢIEI PE RAZA ORA ŞULUI CISNĂDIE  

 
• H.C.L. 20/2012 = 343 P.V. 
• H.C.L. 179/2013 = 15 P.V. 

  - 311 p.v. contravenţie  
    - 47 p.v.= avertismente scrise 
 
-  SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNC ĂLCARE A UNOR NORME DE 

CONVIEŢUIRE SOCIAL Ă, A ORDINII ŞI LINI ŞTII PUBLICE  
 
• L.61/1991= 36  p.v. contravenţie 

 
- SANCŢIONAREA FAPTELOR DE ÎNC ĂLCARE A UNOR NORME PRIVIND 

AUTORIZAREA EXECUT ĂRII LUCR ĂRILOR DE CONSTRUCŢII 
 
•      L.50/1991= 2 p.v. contravenţie 

                           - 2  p. v.  
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        Pe parcursul întregii perioade analizate, în cadrul compartimentului disciplina în construcţii 
şi afişaj stradal, control comercial şi protecţia mediului s-au desfăşurat activităţi specifice, după 
cum urmează: 
 
 

• S-au efectuat 65 de controale pentru depistarea respectării prevederilor legale la 
construcţiile şi organizăriile  de şantier, în urma cărora au fost somate 35 de persoane să 
respecte normele legale privind disciplina în construcții  

• S-au efectuat 10 controale pentru depistarea modului de respectare a obligaţiilor ce revin 
agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor 
şi serviciilor etc. 

• S-au efectuat 25 de controAlae pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care distrug, 
 depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz etc. în locuri neautorizate. 

• S-au transmis 25 somaţii de executarea a lucrărilor de reparaţii, tencuieli şi vopsire a 
faţadelor a imobilelor degradate. 

 
Control comercial 

• constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea 
regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, Hotărâri ale Consiliului Local sau 
Dispoziţii ale Primarului. 

• controlarea respectării normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare 
şi industriale în pieţe, târguri şi oboare. 

• sprijinirea organelor de control din cadrul primariei, a celor sanitar-veterinare şi a 
protecţiei consumatorului în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

• combaterea comerţului cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită; 
• controlarea modului de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la 

afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor etc. 
Serviciul Politia Locala Cisnadie execută activităţi operative pentru combaterea comerţului 
stradal illicit, respectarea prevederilor H.C.L 198/2007, Legea nr.12/1990, Ordonanţa 
Guvernului nr.99/2000 de către unităţile comerciale şi de prestări de servicii, verificându-se dacă 
acestea deţin autorizaţii de funcţionare eliberate de către primărie şi dacă respectă programul de 
funcţionare stabilit în autorizaţii. 
 
Disciplina în construcţii şi afişaj stradal  
                

Poliţiştii locali au ca scop verificarea respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi 
disciplinei în construcţii. 
 

Activităţi principale efectuate: 
• controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier fără autorizare sau 

cu încălcarea prevederilor legale, în număr de 35; 
• s-au verificat sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor referitoare la disciplina în construcţii; 
• sesizat împreună cu inspectorii de specialitate din cadrul primăriei cu privire la 

continuarea construcţiilor f ără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea. 5.; 
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•  s-au constatat şi aplicat sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul 
disciplinei în construcţii; 

• au fost verificate autorizaţiile de execuţie eliberate de Primăria Cisnădie pentru lucrările 
la reţelele tehnico-edilitare, urmărind respectarea  termenului de valabilitate prevăzut în 
autorizaţie, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor pe timp de zi şi pe timp de noapte 

 
şi aducerea la starea iniţială a suprafeţelor afectate, respectându-se normele tehnologice în 
vigoare. 

 
Protecţia mediului  
 
              În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi 
sancţionarea persoanelor care distrug,  depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz etc. în locuri 
neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă 
aceste fenomene. 

 Principalele fapte contravenţionale pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale au 
fost:  

• staţionarea autoturismelor în parcările administrate de primărie fără tichete de 
parcare; 

• accesul, staţionarea sau parcarea autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi; 
• staţionarea cu autovehiculele în regim de taxi în locurile special destinate peste nr. 

de locuri stabilit prin HCL  
• pătrunderea cu autovehiculele în Piaţa agroalimentară a oraşului Cisnădie. 
• pătrunderea în incinta instituţiilor f ără aprobare cu scopul de a procura fier vechi 
• vânzarea ambulanta a unor mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primărie; 
• nepăstrarea curăţeniei  la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor   

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

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

neechiparea acestora cu şorţuri;  
• creşterea  porcinelor, caprinelor în intravilanul oraşului. 

 
Pentru anul 2014 ne-am propus : 
• Asigurarea unei prezenţe vizibile a poliţistului local în  zonele de competenta; 
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• Standardizarea procedurilor de acţiune specifice poliţistului de ordine publică, 
uniformizarea bunelor practici în domeniul intervenţiei la sesizările cetăţenilor, uniformizarea 
fişei postului şi tuturor documentelor de lucru. 

• Perfecţionarea sistemului integrat de acţiune pentru menţinerea ordinii publice şi 
îmbunătăţirea parteneriatului cu comunitatea. 

• Activitatea poliţistului local să se concentreze pe prevenirea faptelor stradale. 
• Prioritatea apelurilor primite pe telefonul poliţiei locale privind anumite reclamaţii 

şi intervenţia în cel mai scurt timp posibil, conform procedurilor legale. 
• Proximizarea activităţilor de ordine publică, plecând de la aşteptările diferitelor 

grupuri sociale de la actul de poliţie exercitat de Poliţia Locală 
• Consolidarea încrederii comunităţii în poliţie prin comunicare şi transparenţă 

instituţională permanentă. 
• Creşterea gradului de siguranţă publică, obiectivă(reală) şi subiectivă(percepută de 

comunitate). 
• Identificarea anticipativă a riscurilor ce pot conduce la existenţa unui grad 

nesatisfăcător al standardului de ordine şi siguranţă publică, şi întocmirea unor planuri de evitare 
a acestor riscuri. 

• Conceperea şi punerea în aplicare împreună cu poliţia municipală a unui Plan  
pentru îmbunătăţirea imaginii poliţiştilor de menţinere a ordinii şi lini ştii publice în rândul 
comunităţii şi creşterea eficienţei activităţilor preventive şi adaptarea acestui plan la aşteptările 
fiecărei categorii sociale 

• identificarea şi uniformizarea bunelor practici, remedierea disfuncţionalităţilor, 
formularea şi punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătăţire a activităţilor parteneriale 

• Evaluarea modului în care au fost realizate planurile de colaborare cu celelalte forţe 
din sistemul integrat de ordine publică, din punct de vedere al corelării logisticii şi resurselor 
umane cu situaţia operativă 

• Ridicarea nivelului de pregătire profesională a poliţistului de ordine publică prin 
orientare către nevoile de pregătire practică şi prin standardizarea procedurilor şi metodologiilor 
de intervenţie în acest sens fiind întocmită o planificare privind urmarea cursurilor de formare 
profesională . 

• Derularea unor programe de pregătire cu accent pe aplicaţii practice, şi însuşirea 
noţiunilor de psihologie comportamentală. 

 

                                     


