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1. Scurt istoric 

            Teritoriul în care este aşezat oraşul Siret, valea râului Siret, cu condiţii favorabile 

practicării agriculturii, existenţa materialelor de construcţii, precum şi situarea pe traseul unui 

important drum transcontinental care pleacă de la Dunărea maritimă spre Lvov şi în final până la 

ţărmurile baltice, a oferit condiţii prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri.  

Vestigiile arheologice descoperite în zonă atestă existenţa unor aşezări umane din 

vremuri neolitice, din perioada de tranziţie spre epoca bronzului, apoi din antichitate, secolul III 

î.Ch. până în secolul IV d.Ch. şi din evul mediu, secolul XII – secolul XVIII.  

Siretul  este cel mai vechi oraș din  Bucovina. Prima mențiune a orașului Siret într-un 

izvor cartografic extern, o avem în Portulatul lui Angelino Dulcert din anul 1339. 

            Siretul este o fostă capitală a Moldovei (1352-1388), un nume aproape uitat în carțile 

de istorie. Siretul a reprezentat un important centru cultural, religios și comercial, un loc al 

întâlnirii răsăritului cu apusul, ortodoxiei cu catolicismul. 

            Din istoria orașulului Siret amintim următoarele date: 

- Aici se găsește cea  mai veche biserică de piatră în plan trilobat (construită acum 650 de 

ani) – Biserica Sf. Treime; 

- Prima episcopie ecumenică romano-catolică a fost înființată în orașul Siret în anul 1371; 

- Prima școală din Moldova a luat ființă în această localitate, fiind o școală cu predare în 

limba latină – 1371; 

- Prima monedă a statului feudal Moldova a fost emisă în orașul Siret, în anul 1377; 

-  În această localitate a fost înființată prima bibliotecă din Moldova în anul 1380; 

- Aici există și unul dintre cele mai mari cimitire medievale evreiești din Europa; 

-  În tot orașul pot fi remarcate clădiri ce amintesc de trecutul habsburgic al acestui ținut (o 

mare parte fiind demolate în perioada comunistă). 
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2. Relaţii în teritoriu 

Oraşul Siret se află situat în partea de nord a judeţului Suceava, pe malul drept al râului 

Siret, în apropierea graniţei cu Ucraina. 

Administrativ, acest teritoriu se învecinează: la nord cu Ucraina, la est cu comuna 

Mihăileni, judeţul Botoşani, la sud cu comunele Grămeşti, Bălcăuţi şi Dorneşti, iar spre vest şi 

nord-vest cu comuna Muşeniţa. 

Aria sa de influenţă se extinde asupra a cinci comune din zona înconjurătoare: Bălcăuţi, 

Calafindeşti, Grămeşti, Muşeniţa şi Zamostea. 

Între oraşul Siret şi localităţile rurale din raza sa de influenţă există relaţii de 

intercondiţionare şi cooperare teritorială. În prezent avem încheiat un ADI (Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitară) cu 5 comune: Dornești, Șerbăuți, Mușenița, Grămești și Bălcăuți.  

Principalele drumuri care traversează oraşul şi asigură traficul de frontieră, precum şi 

legăturile cu celelalte localităţi din judeţ sunt: 

 drumul european E 85 (DN 2); 

 DN 29C  – Siret-Botoşani; 

 DJ 291A – Siret-Baineţ; 

      Siret-Grămeşti 

 DJ 209D  – Siret-Calafindeşti; 

 DC 52  – Siret-Văşcăuţi. 

Aşezarea în teritoriu şi condiţiile cadrului natural au imprimat oraşului un profil 

industrial-agrar, dezvoltarea în viitor a localităţii fiind în strânsă corelaţie cu legăturile 

economice şi comerţul interstatal din zona de graniţă cu Ucraina. 
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3. Elemente ale cadrului natural 

 Relieful teritoriului administrativ al oraşului Siret este în general deluros, cu pante 

domoale, caracteristic părţii de nord a Podişului Moldovei şi cu terenuri plane în lunca râului 

Siret. 

 Clima are un caracter continental, cu ierni relativ reci şi veri călduroase. 

 Precipitaţiile însumează, în medie, între 550 şi 600 mm/mp anual, înregistrând un 

maxim în lunile iunie - august. 

Cantitatea maximă de precipitaţii a fost înregistrată în anul 1991, reprezentând 757 

mm/mp. 

Caracterul torenţial al unor ploi de vară contribuie la intensificarea fenomenului de 

eroziune a solului pe terenurile cu pante mai pronunţate. 

 Regimul eolian. Vânturile dominante, cu frecvenţa cea mai mare (30%) bat din 

direcţia nord-vest. 

 Vânturile imprimă climatului un caracter aspru şi umed, iarna (crivăţul), cald şi 

relativ secetos vara. 

 Condiţii hidrografice. Reţeaua hidrografică este formată din râul Siret şi 

principalii afluenţi din zonă, pâraiele Negostina şi Cacaina. 

 Condiţii hidrogeotehnice. Pânza de apă freatică, în intravilan şi în zona de deal, 

se află de regulă la adâncimi de 3-5 m, iar în lunca Siretului şi pe văile unor pâraie la adâncimi 

de 0,5-3 m. 

 Seismicitate. Zona în care află situat oraşul Siret se încadrează în gradul 7 de 

seismicitate. 

 Resurse ale subsolului. În subsol nu s-au identificat bogăţii minerale, cu excepţia 

pietrei de construcţie (gresii silicioase), aflate la mică adâncime de suprafaţa solului. 
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4. Populaţia 

Oraşul Siret are (confom recensământului din 2011) o populaţie stabilă de 7719 

locuitori. Populaţia oraşului este formată în majoritate din români, alături de care trăiesc cetăţeni 

aparţinând unor minorităţi etnice (ucraineni, polonezi, germani, etc.) şi de diferite confesiuni 

religioase (ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, penticostali, adventişti, creştini după 

Evanghelie, etc.). 

Dintr-o populaţie activă de 4200 persoane, populaţia ocupată în anul 2015 a fost de  

2022  persoane. Mai mult de 1200 de persoane sunt plecate din localitate pentru o perioadă 

îndelungată. 

Oraşul Siret a înregistrat în anul 2015 un număr de 1680 de pensionari de stat, 56 de 

agricultori pensionati și 35 de veterani de război pensionați. De asemenea, la data de 31.12.2015 

erau în evidenţa AJOFM SUCEAVA un număr total de 124 şomeri, din care 66 femei. 

5. Învăţământ 

Școala „Petru Muşat”   

Activitatea educațională se realizează pe 3 nivele: preșcolar, primar și gimnazial. 

Școala gimnazială „Petru Muşat”  deține 3 corpuri de clădiri și o sală de sport.  În 

spațiul "Forumului German"funcționează o grădiniță grupă bilingvă. 

Școlile structuri sunt : Școala „Mănăstioara” și Școala „Pădureni”. 

Școala gimnazială „Petru Mușat” are înscriși un număr de 821 elevi, împărțiți astfel: 

Nivel preprimar 148 copii 

Nivel primar 376 copii 

Nivel gimnazial 297 copii. 

Numărul total de angajați este de 74 persoane, din care: 

 cu domiciliul în oraşul Siret: 69  

 cu domiciliul în alte localităţi 5, din care 2 cadre didactice care au beneficiat de 

decontare navetă din octombrie 2015; 

În anul 2015 au fost efectuate următoarele lucrări: 

 reabilitare băi (corp A şi GPN Luminiţa); 
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 modernizare spălătorie GPN Luminiţa; 

 achiziționare mobilier bibliotecă; 

 achiziţionare fond de carte pentru bibliotecă; 

 pavelat curţi  Corp A şi GPN Luminiţa; 

 refacere instalaţia electrică (parţial)  Corp A şi GPN Luminiţa; 

 achiziționare mijloc transport şcolar, aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale 

„Petru Muşat” Siret 

Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" 

Numărul total de posturi  în anul școlar 2015 - 2016 este de 113 (din care 23 din afara 

localității),   și anume:  

 79  posturi personal didactic; 

 14  posturi personal didactic auxiliar 

 21 posturi personal nedidactic. 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2015 - 2016 s-a realizat în totalitate, astfel în 

școala noastră avem înscriși la 15.09.2015 un numar de 1410 elevi în următoarele forme de 

învățământ: 

Gimnazial:124 de elevi 

Liceal - Profil teoretic 628 elevi  cu specializările: matematică-informatică, științe ale naturii, 

filologie învățământ de zi, filologie învățământ  cu frecvență redusă (clasele a IX-a și  a XII-a), 

filologie cu predare parțială în limba ucraineană 

              - Profil tehnic  368 elevi cu calificările mecanic auto și lucrător în industria de textile și 

pielărie pentru ciclul inferior și tehnician transporturi, respectiv tehnician în industria de textile și 

pielărie pentru ciclul superior; 

- Învățământ profesional  cu calificarea mecanic auto  236 de elevi 

- Școala de maiștri  54 elevi 

Lucrări efectuate în anul 2015: 

 reabilitarea sălilor  de clasă și a  holurilor  din corpul al doilea de clădire din locația din 

str. Lațcu  Vodă;  

 reabilitarea atelierelor școlare  și înființarea altor două ateliere, astfel fiecare maistru are 

atelierul propriu pentru practică;  

 reabilitarea a 4 spații din clădirea „hală”  și amenajarea lor ca săli de clasă. 

 Toate aceste reabilitări de spații de învățământ au permis ca  în acest an școlar să se 
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organizeze programul de lucru într-un singur schimb, ceea ce este un mare avantaj pentru  elevi, 

dar și pentru profesori și toți angajații unității. 

 Deasemenea  în primul semestru al acestui an școlar s-au reușit următoarele: 

 reabilitarea grupurilor sanitare pentru cadrele didactice, 

 reabilitarea biroului „casierie”, 

 montarea în laboratorul  de chimie a două chiuvete  funcționale. 

 În cursul primului semestru, prin buna colaborare cu Primăria Orașului Siret  s-a reușit   

finalizarea  construcției  de extindere cu grupuri sanitare  care  permite comunicarea între 

corpurile de clădire ale școlii.  Prin această construcție  sunt rezolvate mai multe probleme ale 

școlii, și anume: 

 Asigurarea securității și siguranței elevilor în unitatea școlară  prin accesul  unic al 

elevilor în școală; 

 Amenajarea unei noi săli de clasă  și mutarea cabinetului de informatică în spațiu nou 

propice desfășurării activității didactice; 

 Asigurarea unui confort sporit în școală; 

 Suficiente grupuri sanitare pentru numărul mare de elevi ai școlii. 

 O realizare deosebita a anului 2015 este aprobarea proiectului ERASMUS+ KA1 VET 

2015-1-RO01-KA102-014285, cu titlul  “Abilităti si competențe practice  europene în pregătirea 

viitorilor mecanici si tehnicieni sireteni”. 

 Elevii participanți la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare au fost 

premiați (în colaborare cu comitetul de părinți). 

6. Sănătate 

Sistemul de sănătate din oraş dispune de o reţea de unităţi sanitare: spitalul de boli 

cronici, spitalul de psihiatrie cronici, cabinete medicale, cabinete stomatologice.  

6.1 Spitalul de boli cronice (fostul Spital Orășenesc Siret) 

   În cursul anului 2014, activitatea de management s-a centrat pe continuarea proiectelor 

începute, de dezvoltare a serviciilor, de creștere a performanțelor economice și a calității actului 

medical, cu scopul îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți prin contracte, în principal 

pe următoarele direcții: strategia ofertei de servicii, managementul economico-financiar, calitatea 

serviciilor, creșterea performanței profesionale a resursei umane.   

S-a concentrat pe continuitatea serviciilor contractate cu CAS Suceava unde au fost 

monitorizate și ajustate principalele activități, cu monitorizare lunară a țintelor contractuale și de 
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dezvoltare. Cel mai important aspect legat de activitatea unității spitalicești pentru anul 2015 

constă în acreditarea spitalului.  

Unitatea are în continuare 82 de paturi  după cum urmează : 

 secția Medicină Internă – 40 paturi din care 20 acuți ; 

 compartiment Pediatrie – 12 paturi ; 

 compartiment Îngrijiri Paliative – 16 paturi ; 

 compartiment  Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie – 14 paturi. 

Infrastructura   

În cursul anului 2015 s-au realizat următoarele lucrări : 

 Reparatii generale la pavilionul I: vopsit, zugravit, igienizare 

 Pavare alei parc spital 

 Reparatii capital la pavilionul administrative 

 Mutare laborator analize in pavilionul V: in acelasi corp cu sectorul 

administrativ 

Resurse umane 

Numărul total al angajaților este de 104 de salariați, din care : 

- angajați cu domiciliul în localitate – 89 persoane; 

- angajați cu domiciliul în altă localitate – 15; 

Au fost actualizate Regulamentul Intern si ROF, precum și fișele postului pentru 

personalul angajat, fișe de aptitudine, investigații anuale angajați. S-a executat publicarea pentru 

scoatere la concurs a posturilor vacante și deblocate. S-a efectuat evaluarea personalului. 

S-a urmărit perfecționarea profesională a personalului prin planul anual de pregătire și 

participare la manifestări de specialitate. 

Urmărirea obținerii creditelor EMC de către personalul superior și mediu. 

Urmărirea încheierii/reînnoirii asigurărilor de malpraxis de către personal și de către 

instituție. 
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Numărul total de beneficiari ai unității în anul 2015: 2159 pacienti, după cum urmează : 

 externați pe grupe de vârstă : 

Vârsta Nr. pacienți 

sub un an 81 

1 – 4 ani 198 

5 – 14 ani 204 

15 – 24 ani 65 

25 – 34 ani 23 

35 – 44 ani 65 

45 – 54 ani 169 

55 – 64 ani 329 

65 – 74 ani 405 

75 – 84 ani 513 

85 ani și peste 107 

 externati pe sexe:  

Sexul Nr. pacienți 

bărbați 873 

femei 1289 

 externati pe medii:  

Mediul Nr. pacienți 

rural 1410 

urban 749 
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6.2 Spitalul de psihiatrie cronici  

Principala realizare a spitalului o reprezinta faptul ca a trecut cu bine de procesul 

complex de acreditare, continuând in acelasi timp programele ce l-au consacrat. 

Fata de 2014, in spital se poate observa o crestere cu aproximativ 13% a angajatilor din 

cadrul strict al activitatii medicale, fapt ce conduce loa cresterea calitatii actului medical oferit 

pacientilor. In prezent in cadrul spitalului isi desfasoara activitatea 12 medici:  

 5 medici psihiatri, 2 medici de medicina interna (unul cu ½ de norma), 2 medici de 

medicina generala, un medic rezident neurolog si colaboreaza 2 medici externi care 

completeaza linia de garda. 

 Un psiholog 

 Un numar de 34 cadre sanitare medii. 

 Un numar de 80 infirmieri si personal de ingrijire 

 Un fiziokinetoterapeut 

 6 ergoterapeuti 

Spitalul are farmacie proprie deservita de un farmacist si 2 cadre medii. 

In Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret (singurul cu sectie de cronici din judetul Suceava) 

functioneaza o sectie de acuti cu 15 paturi, o sectie de cronici cu 35 paturi si o sectie de cronici 

de lunga durata cu 160 paturi. În anul 2015 au gost realizate un total de 633 de investigatii 

paraclinice, ceea ce reprezinta 58% din totalul pacientilor internati in spital. Principalele 

investigatii au fost: 

• 99 Computer tomograf, 

• 1 RMN 

• 181 investigatii radiologice 

• 352 consultatii interclinice de diverse specialitati (neurologie, chirurgie, ORL, 

urologie, oftalmologie, etc.) 

In cursul anul 2015, compartimentul Administrativ Transport si Achizitii Publice a avut 

urmatoarele activitati : 
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Sectia Cronici I  

 Igienizare sectie completa  - varuire  

 Igienizare saloane parter - internare de zi - stationar zi . 

 Inlocuire mobilier medical  

 Montaj sistem securizat de acces in cladire - cartele 

 Achizitionare aparatura medicala de ultima generatie Holter TA , Holter ECG , Troler 

medical 

 Achizitionarea de panouri luminoase de informare 

 Realizare depozit temporar de deseuri medicale 

 Realizare marcaje asfaltice parcare rezervata 

Sectia Cronici II - corp reabilitat 

 Compartimentare Magazie de zi - Bucatarie , Dulap paine  

 Compartimentare Sala de mese - Bucatarie   

 Achizitionare masina profesionala de spalat vase cu dozator  

 Achizitionare masina profesionala de curatat cartofi  

 Achizitionare echipament medical 

 Realizare Arhiva , gratii , usa securizata 

 Achizitionare rafturi arhiva , rafturi magazia de materiale,  

 Montaj sistem securizat de acces in cladire 

 Achizitionarea unui sistem de alarma incendiu  

 Realizare marcaje asfaltice parcare rezervata 

 Realizare perete despartitor spalatorie , rufe murdare-rufe curate 

 Transformare autoturism in autoutilitara transport alimente  

Sectia Cronici III - corp reabilitat 
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 Montaj sistem securizat de acces in cladire 

 Achizitionarea de pichet de incendiu complet echipat 

Achizitii pe siteme SEAP 

 Total nr achizitii directe 3502 din care 3336 prin SEAP 

 Total procent achizitii e-licitatie.ro (76%) 

Pentru formarea personalului mediu si auxiliar s-au tinut cursuri de instruire – cu 

asistentii pentru infirmieri si cu medicii pentru cadrele medii. Pentru asistentii medicali s-au tinut 

cursuri E.M.C. – prin Ordinul asistentilor medicali si moaselor. Pentru medicii, cursuri prin 

Colegiul medicilor, congrese, sesiuni de comunicari, simpozioane. Pentru medici si asistenti 

medicali, schimburi de experienta, in tara si in strainatate. Au fost realizate ghiduri si protocoale 

medicale. Spitalul din Siret a implementat programe de sanatate in domeniul ergoterapiei cu 

ajutorul Centrului National de Sanatate Mintala. 

7. Turism 

Potenţialul turistic al oraşului Siret cuprinde monumente istorice ca: biserica Sf. Treime, 

biserica Sf. Onofrei, cimitirul eveiesc la care se alătură patrimoniul de valori culturale 

concentrate în zona centrală a oraşului. 

Orașul Siret este cel mai vechi centru urban din zona geografică Moldova şi unul dintre 

cele mai vechi orașe din România. În perioada 1354 – 1388 a fost capitala principatului 

Moldova. Oraşul nostru păstrează o serie de monumente legate de trecutul său şi care constituie 

atât valori culturale locale sau naţionale, cât şi atracţii turistice. 

Între monumentele cele mai importante ale oraşului pot fi amintite Biserica "Sf. 

Treime" construită în perioada 1354 – 1358. Aceasta a fost biserică a curţii princiare în perioada 

în care Siretul era capitală. Această biserică este considerată şi monument de arhitectură 

deoarece toate bisericile construite în principatul Moldova până aproximativ în anul 1500 au 

utilizat acelaşi tip arhitectural. Biserica "Sf. Treime" este inclusă în patrimoniul naţional. 

În Siret există alte două biserici vechi construite amândouă aproximativ în anul 1670 pe 

locul unor biserici mai vechi. Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" este amplasată în centrul oraşului şi 

este construită pe locul vechii biserici "Sf. Ioan Botezătorul" care a fost biserică episcopală 

romano-catolică în perioada 1371 – 1572. Probabil, odată cu politica anti-catolică promovată de 

principii Moldovei în preajma anului 1600, bisericile romano-catolice şi-au pierdut mulţi 
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enoriaşi şi multe surse de venit, ceea ce a dus la decăderea lor. Biserica este refacută în 1673 de 

principele Ştefan Petriceicu Vodă aflat în relaţii bune cu regele Poloniei şi implicit cu 

comunitatea catolică. 

Acelaşi principe construieşte în Siret Biserica "Sf. Onufrie" în anul 1673 pe locul unei 

mici biserici construite în 1560. Acest principe a fost apropiat de oraşul Siret, fiind născut într-un 

sat aflat la numai 9 km de Siret. 

Alte monumente importante aflate în oraşul nostru sunt cimitirele evreieşti şi sinagoga 

evreiască. În oraşul Siret se află un cimitir evreiesc medieval considerat de unii istorici ca fiind 

cel mai vechi cimitir evreiesc din estul Europei, precum şi un cimitir evreiesc din epoca 

modernă.  

De asemenea, cadrul natural din împrejurimile oraşului oferă condiţii favorabile 

turismului de agrement. O atracţie deosebită o constituie lacul de acumulare care este vizitat 

permanent de pescari şi de alte persoane dornice să-şi petreacă timpul liber în mijlocul naturii.  

8. Relații naționale și internaționale 

Anul 2015 a adus noutăţi în ceea ce priveşte relaţiile naţionale şi internaţionale, astfel au 

fost consolidate relaţiile de colaborare şi parteneriatele încheiate până la această dată: Ucraina 

(Zastavna, Kameanca, Hliboca) și Polonia (Wieliszew, Wodislaw Slaski și Debica). De 

asemenea, s-a încheiat un nou parteneriat cu orașele Celleno, Graffignano, Castiglione in 

Teverina (Italia), Herrera del Duque (Spania), Serok (Polonia), Dionysos (Grecia),  Dali (Cipru). 

Au fost continuate demersurile şi întocmirea de materiale publicitare de prezentare a 

oraşului, a capacităţilor sale de a absoarbe noi investiţii în vederea facilitării accesului în zonă a 

investitorilor străini şi autohtoni.  

Au fost activate legăturile economice trans-frontaliere şi s-au eliberat documentaţii 

pentru realizarea unor proiecte comune, atât în domeniul cultural, cât şi în celelate domenii, 

astfel ca în următorii ani să putem purta un dialog inter-cultural, punându-se accent pe 

dezvolatarea relaţiilor economice (s-au depus mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă 

finanțate prin programul Europe for Citizens, fondurile elvetiene, etc.). 

De asemenea, pe parcursul anului 2015, delegaţii ale instituţiilor din oraş au vizitat sau 

au primit vizitele unor delegaţii din străinătate, ocazie cu care au avut loc schimburi de 

experienţă, deschizându-se drumuri către noi relaţii. Un important pas în cooperarea 

internațională a fost făcut prin organizarea celei de-a 40 Întâlniri Generale a Asociației 

Douzelage la Siret unde s-au reunit reprezentanți ai orașelor membre, peste 120 de persoane din 



13 

 

întreaga Uniune Europeană. Această întâlnire a fost una de succes și a fost remarcată astfel și de 

presa națională și internațională.  

9. Principalele tendinţe înregistrate în procesul de relansare a economiei oraşului 

Programul propriu de dezvoltare economică şi socială pe anul 2015 a urmărit realizarea 

obiectivelor strategice pentru relansarea economică a oraşului, menit să creeze condiţii pentru 

îmbunătăţirea mediului de afaceri şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei. 

Facem eforturi spre dezvoltarea și popularizarea oportunităților de afaceri ale orașului 

Siret, dupa cum urmează: 

Orașul Siret este situat în județul Suceava la numai 3 km de granița cu Ucraina. În 

prezent în localitatea Siret își desfășoară activitatea o secție a grupului Schweighofer 

Holzindustrie ( http://www.schweighofer.ro ) specializată în prelucrarea lemnului și o serie de 

firme din domeniul textil. Orașul nostru a avut însă și alte capacități de producție în următoarele 

domenii: mobilă, confecții metalice, confecții textile, prelucrarea laptelui, producerea de covoare 

plușate.  

În momentul de față există clădiri industriale care sunt oferite spre închiriere sau 

vânzare. Este vorba de o fosta fabrică de confecții aflată într-o stare bună și care dispune de toate 

utilitățile și de fosta fabrică de covoare care are câteva hectare de hale, dar se află într-o stare 

destul de avansată de degradare. Trebuie menționată și apropierea orașului Siret de zona 

montană bogată în lemn (aprox 30 km). 

De asemenea, s-a finalizat studiul de fezabilitate privind înființarea unui parc industrial 

în zona vămii (East European Border). 

10.  Potenţialul economic 

Oraşul Siret are un profil economic industrial – agrar, cu polarizarea unei părţi a forţei 

de muncă din localităţile limitrofe: Bălcăuţi, Calafindeşti, Muşeniţa, Zamostea, Mihăileni, 

Grămeşti (peste 600 de persoane). 

Potenţialul economic al oraşului este concretizat prin următoarele grupe de activităţi: 

 Activităţi de tip industrial şi de construcţii în cadrul unităţilor cu capital privat, în 

cooperative meşteşugăreşti şi de consum, precum şi în ateliere proprietate particulară. 

  Activităţi agricole în asociaţii agricole private, precum şi în gospodăriile personale ale 

populaţiei. 

  Activităţi de prestări servicii, comerț, alimentație publică, învățământ, sănătate, care au 

rolul să satisfacă cerinţele populaţiei oraşului şi parţial pe cele ale populaţiei comunelor din 

zona de influenţă a oraşului. 

 

 

http://www.schweighofer.ro/
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Industria  

Procesul de ajustare structurală a industriei oraşului Siret, în anul 2015, a cuprins, pe de 

o parte, acţiuni de modernizare şi dezvoltare a agenţilor economici cu potenţial de 

competitivitate, şi pe de altă parte, reorientarea, redimensionarea unor capacităţi de producţie în 

concordanţă cu cerinţele pieţei, concomitent cu aplicarea unor măsuri de rezolvare a problemelor 

sociale. 

Au fost organizate cursuri de perfecţionare şi calificare a forţei de muncă disponibile şi 

dirijarea acesteia spre şcolarizare pentru ramurile economiei siretene unde, la ora actuală, ducem 

lipsă, societăţile fiind nevoite să apeleze la navetişti. 

Ramurile industriei cele mai dezvoltate la sfârşitul anului 2015: 

 Industria prelucrării lemnului: S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. cu un 

număr de 310  persoane angajate (din care 174 de angajați cu domiciliul în Siret și 136 de 

persoane angajate cu domiciliul în afara localității) și  cifră de afaceri în anul 2015 de 

147.916.137,94 lei, în creștere față de anul 2014. În plus, merită menționate 2 firme noi 

care și-au deschis puncte de lucru în Siret S.C. SYMRSC Siret cu 28 de   angajați și S.C. 

CORA TIMBER TRANSILVANIA cu 20 de angajați. 

 Industria uşoară: LUAR COM SRL SUCEAVA (cu un număr de 150 de angajați – punctul 

de lucru din Siret fiind înființat în 2014),  TALITEXTIL S.R.L. SIRET, BRODIS S.R.L. 

SIRET, COPERATIVA MOLDOVA SIRET. 

 Construcţii: COREZ S.R.L. SIRET, METAL STAR S.R.L. SIRET, ALIN 

TRANSCONSTRUCT S.R.L SIRET. 

 Construcţii metalice: TRUST IMIL S.R.L SIRET. 

 Producție: S.C. FERTISOL Siret cu 22 de angajați,  

În afară de acestea, în oraş mai exiată o serie de firme mici de construcţii, prestări 

servicii, transport, etc. 

Agricultură  

Pentru aplicarea programului de dezvoltare a agriculturii la nivelul oraşului, s-a urmărit 

legislaţia din domeniu şi s-au depus toate eforturile, prin diverse mijloace, pentru ca acesta să fie 

cunoscut în teritoriul administrativ, în vederea utilizării resurselor financiare şi umane ce pot 

conduce la relansarea agriculturii. 

În teritoriu îşi desfăşoară activitatea patru ferme private care au arendate terenuri de la 

cetăţeni. De asemenea, pe raza orașului Siret funcționează o societate, S.C. MARSIN S.R.L., 

având domeniul de activate agricultura cu un număr de 8 angajați (7 persoane cu domiciliul în 

Siret și 1 cu domiciliul în afara localității) și o cifră de afaceri în anul 2015 de 1.397.000 lei. 
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Numărul total al gospodăriilor este de 3276, iar suprafaţa agricolă este de 3152 ha, 

reprezentând 72,62% din teritoriu. 

Pe parcursul anului 2015, în acest sector, s-a asigurat sprijin juridic şi de specialitate, în 

vederea dezvoltării microfermelor şi folosirii tehnologiilor şi seminţelor de calitate, s-a 

intervenit, atunci când a fost cazul, pentru rezolvarea problemelor care se refereau la subvenţie. 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin punctul de lucru din orașul Siret, a 

deservit, în anul 2015, 3300 persoane, din care cu domiciliul în orașul Siret – 300. Solicitanții de 

subvenție de pe raza orașului Siret au beneficiat de fonduri europene în valoare de 717.340 lei (în 

creltere față de anul 2014), ceea ce reprezintă un avans din subvenția cuvenită solicitanților, plata 

finala urmand a se efectua la sfârșitul lunii aprilie 2016. 

Completarea şi actualizarea registrului agricol, ce constituie un document oficial de 

evidenţă primară unitară a activităţii din agricultura locală, presupune înscrierea datelor privind 

terenurile deţinute, pe categorii şi mod de utilizare a suprafeţelor agricole, a numărului pomilor, 

a efectivelor de animale, a numărului de utilaje şi mijloace de transport agricole şi a 

construcţiilor gospodăreşti. 

La nivelul oraşului Siret, în anul 2015, au funcţionat următoarele firme  cu profil agricol: 

S.C. MARSIN SIRET    – 650 ha;  

P.F.A. UNGUREANU   –  21 ha; 

S.C. ZIMENTAL SIRET    –  44 ha; 

PFA CHRIAC GHEORGHE   –  66 ha; 

II ŢICALO MARICEL   – 143 ha; 

P.F.A. SAUCIUC  CRISTINA    –  16 ha; 

 SAUCIUC VASILE    – 17 ha; 

S.C. AGRODIM CHIRIAC    –  262 ha;  

S.C. PRODIMPEX BALCAUTI    –  263 ha;  

S.C. RODALEX      – 17 ha;  

S.C. CATALINA GREEN S.R.L.   – 4 ha 

S.C. AGRIFORCE BUSINESS S.R.L. –  5 ha 

S.C. AGROMEC S.R.L.  Zvoristea    – 18 ha 

 

10.  Serviciul economic 

VENITURI BUGET LOCAL  20.357.168 lei, reprentând 92,46 % din  

     prevederile definitive pe anul 2015, din care: 

       1.1 Venituri proprii:     6.747.612 lei    -            92,42% 
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            - Impozite si taxe pe proprietate, amenzi, etc.   2.999.197 lei  - 84,00%

   

            - Cote din impozit pe venit din care:               3.599.915 lei -             98,48% 

            - Cota defalcată     3.252.410 lei -             98,33%   

            - Sume alocate pt echilibrare C.J:          347.505 lei -   100,00%

  

              - Venituri din capital                    148.500 lei -          126,38% 

1.2. Sume defalcate din TVA total din care:   11.055.751 lei - 99,81%

  

              - Învăţământ, insotitori si evidenta populatiei  9.323.369 lei        -  99,77%

  

              - Echilibrare buget                 1.732.382 lei -             100% 

            1.3.  Subvenţii de la bugetul de stat     545.641 lei -           74,87% 

            1.4. Subventii de la alte administratii (C.J. Suceava)           0 lei  -          

            1.5. Sume primite de la Uniunea Europeana           1.605.414 lei  -         64,01% 

            1.6. Donatii si sponsorizari          402.750 lei      -        100,00% 

            Avînd în vedere că din totalul veniturilor realizate de 20.357.168 lei, 13.609.556 lei sunt 

sume primite de la bugetul de stat , de la Uniunea Europeana si din donatii, rezultă că bugetul 

orașului depinde în proporție de peste 67 % de finanțarea atrasă de la aceste nivele ale 

administrației publice. 

 Tinând cont si de faptul că 58% din sumele primite au avut o destinație precisă stabilită 

prin lege sau hotărârile prin care au fost alocate, înseamnă că autoritățile locale ale orașului au 

avut un grad de autonomie în luarea deciziilor de doar 32%, adică executivul împreună cu 

Consiliul Local al orașului au hotarât modul cum au fost cheltuite doar 32 % din veniturile 

încasate în bugetul local. 

 La partea de cheltuieli menționăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

au fost luate măsuri de reducere a arieratelor, realizându-se o scădere a acestora cu 87,29 % față 

de anul anterior, de la 179.803 lei, la 22.861 lei.     
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Aspecte privind organizarea și acoperirea cu personal a serviciului Buget-prognoze, 

financiar-contabil, salarizare si impozite si taxe 

 Serviciul economic are în componență, așa cum am menționat, trei compartimente: 

-  Compartimentul Buget-prognoze și financiar-contabil cu un număr de doi salariați cu 

funcție de contabil (economist) și un casier.  

- Compartimentul salarizare – 1 persoană 

- Compartimentul impozite și taxe cu un număr de 5 angajați, din care unul este  casier 

 Având în vedere volumul tot mai mare de muncă, datorat exigențelor legislative în 

continuă schimbare, precum și a faptului că personalul din cadrul compartimentului Buget 

prognoze financiar contabilitate s-a redus în ultimii ani din cauza plecărilor voluntare, sau 

impuse de legislație, activitatea acestuia s-a desfășurat cu deosebită dificultate, neputând fi 

acoperite în totalitate toate atribuțiunile acestuia. 

 Prin urmare, considerăm necesară completarea compartimentului cu cel puțin un post, 

fie prin încadrarea unei persoane din afara instituției, fie prin transfer de la alte compartimente 

din cadrul primăriei. 

Compartimentului impozite şi taxe locale 

         Biroului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Siret are un număr de 5 angajați, 

astfel: 

- 1 casier; 

- 1 persoană evidență amenzi – înregistrare, încasare și urmărire; 

- 1 persoană  constatare și impunere persoane fizice; 

- 1 persoană constatare și impunere persoane juridice, contabilitatea veniturilor, 

concesiuni, închirieri; 

- 1 persoană urmărire și executare silită .     

 În evidenţele Biroului Impozite şi Taxe Locale există înregistrate un număr de 6502 

roluri persoane fizice şi un număr de  631 roluri persoane juridice. 

 În anul 2015  veniturile totale au fost în sumă de 27.213.600 lei, iar încasările totale de 

20.357.168 lei, ceea ce reprezintă 74,81%, iar veniturile proprii au fost în sumă de 13.604.043 lei  

din care s-a încasat suma de 6.747.612 lei, ceea ce reprezintă 49,60%. 

 În conformitate cu prevederile legale, persoanele fizice şi juridice pot avea un singur rol 

fiscal, toate proprietăţile aparţinând unei persoane fiind cumulate în rolul fiscal de la adresa de 

domiciliu. 
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 I Impozitul pe clădiri 

 La acest capitol debitele totale au fost în sumă de 1.673.074 lei, din care la persoane 

fizice 543.647 lei,  iar la  persoane juridice – 1.129.427 lei .  

 Încasările totale au fost de 808.233 lei (48,31%), din care: la persoane fizice au fost în 

sumă de 372.698 lei (68,56%),  iar la persoane juridice – 435.535 lei (38,56 %), structurată 

astfel: 

          Persoane fizice: 

 - încasări din debite curente -          295.231 lei 

 - încasări din debite restante -  53.979 lei 

 - dobânzi şi penalităţi  -  23.488 lei. 

         Persoane juridice: 

          - încasări din debite curente        -        356.351 lei 

          - încasări din debite restante       -           63.072 lei 

          - dobânzi şi penalităţi                   -          16.112 lei. 

          II Impozitul pe teren şi taxa teren 

La acest capitol debitele totale sunt în sumă de 931.341 lei, din care la persoane fizice  - 

654.294 lei, iar la persoane juridice 277.047 lei. 

Încasările totale au fost de 492.534 lei (52,88%), din care: la persoane fizice au fost de 

380.368 lei (58,13%), iar la persoane juridice  112.166 lei (40,49%), structurate astfel: 

Pentru persoane fizice: 

- debite  curente   -        299.792 lei 

- debite restante   -          50.925 lei 

- dobânzi şi penalităţi  -          29.651 lei. 

Pentru persoane juridice: 

- debite curente                          -        61.901 lei 

- debite restante                         -         33.622 lei 

- dobânzi şi penalităţi                -         16.643 lei.  

III Impozitul pe mijloacele de transport 

Debitele finale la acest capitol au fost în sumă de  954.679 lei, din care la persoane 

fizice – 666.327 lei, iar la persoane juridice – 288.352 lei . 

Încasările totale sunt in suma de 403.467 lei (42,26%), din care: la persoane fizice sunt 

în sumă de 311.890 lei (46,81%), iar la persoane juridice – 91.577 lei (31,75%), structurate asfel: 

Pentru persoane fizice: 

- debite  curente   - 215.067 lei 

- debite restante   -   67.497 lei 
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- dobânzi şi penalităţi  -   29.326 lei. 

Pentru persoane juridice: 

- debite curente                       -         53.494 lei 

- debite restante                      -          29.556 lei 

- dobânzi şi penalităţi             -           8.527 lei. 

Din total încasări din taxa asupra mijloacelor de transport la personae juridice, suma de 

18.562 lei reprezintă taxă asupra mijloacelor de transport cu masa maxim autorizată peste 12t. 

Din aceste încasări 60% reprezintă venit la bugetul local, iar diferenţa de 40%, adică 7.425 lei 

este venit al bugetului judeţean, în consecinţă această sumă a fost virată la Consiliul Judeţean.     

III Taxa firmă şi taxa de reclamă – publicitate 

Din cele 452 persoane juridice cu dosare fiscale la compartimentul de impozite şi taxe 

locale, 111 au fost înregistrate cu taxa firmă şi taxa reclamă publicitate. Debitele la acest capitol 

au fost în sumă de 11.853 lei, din care s-a încasat suma de 6.127  lei (51,69%), structurată astfel: 

- debite curente  - 4.811 lei 

- debite restante  -    934 lei 

- dobânzi şi penalităţi             -    382 lei 

IV Concesiuni şi închirieri 

La acest capitol sunt înregistrate 92 contracte (închirieri teren), respectiv 172 de 

contracte de concesiune teren. Debitele finale la aceste capitole au fost de    115.172 lei, iar 

încasările au fost de 61.049, astfel: 19.783 lei – concesiuni, respectiv – 9.289 lei la concesionari 

cabinete medicale si de 31.977 lei la închirieri de terenuri. Suprafaţa de teren închiriată a fost de 

60 473 mp, iar suprafaţa de teren concesionată – 29.740 mp. 

           V Amenzi  

La acest capitol încasările au fost de 612.270  lei. Au fost primite un număr de 728 

procese verbale, din care 318 au fost încasate în termen, iar 410 au fost debitate.  

VI Activităţi curente 

În cursul anului 2015 au fost eliberate 93 certificate de atestare fiscală pentru persoane 

juridice, iar pentru persoane fizice au fost eliberate 3029 certificate de atestare fiscală şi 

adeverinţe de venit.  

Au fost calculate impozitele şi taxele locale pentru cele 7133 de roluri, au fost 

completate matricolele pentru mijloacele de transport, pentru case, blocuri şi persoane juridice. 

Au fost întocmite centralizatoare pentru debitele din matricole, iar pe baza acestora s-au întocmit 

borderourile de debite. 

Ori de câte ori a fost declarată o nouă proprietate, s-au întocmit procese verbale de 

stabilire a impozitelor şi taxelor locale, decizii de impunere, respectiv borderourile de debite. 
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Au fost operate în registrul rol unic debitele reprezentând impozitele şi taxele locale, 

atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, au fost operate toate chitanţele emise, 

toate ordinele de plată, borderourile de debite, cele de scăderi, precum şi statele de plată 

reprezentând sumele restituite contribuabililor. 

Săptămânal au fost confruntate carnetele chitanţiere cu borderourile desfăşurătoare 

întocmite de casier, ţinându-se cont de ordinea de urmărire a debitelor, s-a verificat respectarea 

ordinii de preferinţă la încasarea impozitelor şi taxelor, depunerea în termen de către casier a 

sumelor încasate, precum şi soldarea corectă şi la zi în roluri. 

În ceea ce priveşte  contabilitatea veniturilor, extrasele de cont au fost centralizate, 

îndosariate separat pe fiecare cont din clasificaţia bugetară şi operate în programele de impozite 

şi taxe locale şi în cel de contabilitate, lunar a fost întocmit contul de execuţie al bugetului local- 

partea de venituri- şi confruntat cu contul de execuţie al Trezoreriei. Au fost întocmite lunar note 

contabile, au fost verificate soldurile conturilor sintetice cu cele analitice pentru conturile de 

venituri, contul de debitori, disponibil al bugetului local şi casa. 

În cursul anului 2015 au fost emise  chitanţe pentru sumele încasate, au fost întocmite 

borderouri desfăşurătoare cu defalcarea sumelor încasate pe tipuri de venituri, respectiv pe 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  

Au fost întocmite formele de restituire, compensare şi virare a plusurilor din încasări, în 

condiţiile legii, acolo unde a fost cazul. 

În cursul anului 2015 a fost continuată procedura de executare silită pentru recuperarea 

debitelor restante. Au fost înmânate înştiinţări de plată, somaţii şi titluri executorii, au fost 

efectuate popriri pe salarii, urmând ca în anul 2016 să se finalizeze procedura de executare silită 

pentru acele persoane care nu au respectat termenele prevăzute în titlurile executorii, prin 

aplicarea de sechestre şi scoaterea la licitaţie a unor bunuri.  

Până la data de 31.12.2015 s-a întocmit lista de rămăşiţe, lista de suprasolviri şi au fost 

efectuate operaţiunile privind închiderea anului bugetar 2015. 

Toate cererile depuse de contribuabili au fost verificate, analizate şi au fost făcute 

propuneri în legătură cu acordarea de facilităţi fiscale.  

12. Activitatea Consiliului Local, Primarului şi a serviciilor de specialitate  

În vederea asigurării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de către 

Consiliul local sau primar, după caz, activitatea a fost orientată spre soluţionarea următoarelor 

probleme: 

Funcţionarea consiliului local 

În cursul anului 2015 au fost adoptate de către consiliul local în cele 12 şedinţe ordinare şi 4 
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şedinţe extraordinare un număr de 99 hotărâri, din care 97 cu caracter normativ şi 2 cu caracter 

individual. 

Cu privire la funcţionarea Consiliului local s-a urmărit: 

a) respectarea termenului de convocare a şedinţelor de consiliu -  5 zile pentru şedinţe 

ordinare şi 3 zile pentru şedinţe extraordinare; 

b) Întrunirea lunară a consiliului local şi respectarea ordinii de zi; 

c)  Convocarea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate; 

d) Constituirea pentru fiecare şedinţă de consiliu local a unui dosar special numerotat, sigilat 

şi certificat de cei în drept. 

Prin Dispoziţia nr. 9/28.01.2011 s-au stabilit măsuri tehnico-organizatorice în domeniul 

iniţierii, elaborării, semnării şi avizării proiectelor de hotărâri şi asigurarea transparenţei 

decizionale în administraţia publică. 

Legalitatea actelor administrative 

S-a urmărit ca actele administrative să fie înregistrate, semnate de către preşedintele de 

şedinţă, şi contrasemnate de către secretarul oraşului. 

Hotărârile Consiliului Local se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului 

– cel mult 10 zile lucrătoare, potrivit art. 49 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare. Hotărârile cu caracter normativ sunt afişate în termen de 5 

zile de la data comunicării către prefect. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, proiectele de hotărâri cu caracter normativ sunt date publicităţii prin afişare la panoul 

legislativ sau publicare pe site-ul propriu, stabilindu-se perioada de 10 zile pentru primirea în 

scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor.  

Se are în vedere aplicarea prevederilor art. 43 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

privire la aprobarea în şedinţă publică a proiectelor de hotărâri privind bugetul local, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, participarea la programe de dezvoltare 

judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau 

străine. 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 republicată, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. Se adoptă cu votul majorităţii 

consilierilor locali în funcţie: hotărârile privind bugetul local, hotărârile privind contractarea de 

împrumuturi, în condiţiile legii, hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, hotărârile 

privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare 

transfrontalieră, hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi 

amenajarea teritoriului, hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine. 

Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al 

consilierilor locali în funcţie. 

Proiectele de hotărâri cu caracter individual se probă prin vot secret. 
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Exercitarea atribuţiilor consiliului local conform competenţelor stabilite de lege 

a. Consiliu Local a fost constituit prin HCL nr. 50/24.06.2012. Au apărut modificări în 

componenţa Consiliului Local, în sensul că: 

 prin HCL nr. 55/26.07.2012 s-a constat încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Scorobohaci Remi Marius şi declararea locului  vacant 

 prin HCL nr. 56/26.07.2012 s-a validat mandatul de consilier în Consiliul Local al 

oraşului Siret al candidatului supleant Marici George Romeo 

 prin HCL nr. 52/24.06.2012 a fost ales viceprimarul oraşului, domnul Mocrei Leonard 

Cristian 

 prin HCL nr. 53/24.06.2012 au fost constituite Comisiile de specialitate pe principalele 

domenii de activitate 

  prin HCL nr. 68/30.08.2012 s-a modificat HCL nr. 53/24.06.2012 privind constituirea 

Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, domnul Scorobohaci Remi 

Marius fiind înlocuit cu domnul Marici George Romeo 

 Prin HCL nr. 71/30.09.2012 au fost numiţi reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret 

 Prin HCL nr. 78/27.09.2012 a fost desemnat domnul primar Adrian Popoiu ca 

reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor Suceava 

 Prin HCL nr. 11/27.02.2014 au fost numiţi reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului de Boli Cronice Siret 

 Prin HCL nr. 81/30.09.2014 a fost numit reprezentantul în Consiliul de Administraţie al 

Şcolii Generale „Petru Muşat” 

 Prin HCL nr. 82/30.09.2014 a fost numit reprezentantul în Consiliul de Administraţie al 

Grădiniţei „Luminiţa” Siret 

 Prin HCL nr. 83/30.09.2014 a fost numit reprezentantul în Consiliul de Administraţie al 

Colegiului tehnic „Laţcu Vodă” 

b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local a fost actualizat prin 

Hotărârea nr. 57 din 26.07.2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 şi a O.G. nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

aprobată prin Legea nr. 673/2002 şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificat 

şi completat prin Legea nr. 249/2006. 

c. Declaraţiile de avere şi de interese pentru aleşii locali (primarul, viceprimarul şi 

consilierii locali) sunt înregistrate în registrele speciale, potrivit art. 10 lit. „d” din Legea nr. 

144/2007 republicată, modificată prin Legea nr. 176/2010 şi comunicate către Agenţia Naţională 

de Integritate cu adresa nr. 5275/12.06.2015. Nu au fost cazuri de incompatibilitate. Un exemplar 

se găseşte la persoana desemnată prin Dispoziţia nr. 313/18.07.2008 a primarului oraşului Siret. 

d. Declaraţiile pe prorpia răspundere ale aleşilor locali în sensul că au avut sau nu calitatea 

de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia au fost înaintate Consiliului Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, conform adresei nr. 13974/MG din 23.10.2013 a 

Instituţiei prefectului Judeţului Suceava. 

e. S-au repartizat consilierii locali pe cartiere şi străzi, urmărind aplicarea măsurilor de 

gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, prin HCL nr. 16/31.01.2013 şi s-a stabilit programul de 

audienţe al consilierilor locali prin HCL rr. 15/31.01.2013. 

f. Indemnizaţiile de şedinţă pentru consilierii locali au fost stabilite şi se acordă potrivit 

Hotărârii Consiliului Local nr. 58/26.07.2012. 

g. Statutul oraşului Siret a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 

27.11.2003, conform O.G. nr. 53/2002, aprobată prin Legea nr. 96/2003. 

h. Prin HCL nr. 115/31.10.2013 s-a aprobat Acordul de cooperare între oraşul Siret, judeţul 

Suceava şi municipiul Gura Humorului, judeţul Suceava în vederea promovării unor interese 

comune 
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i. Bugetul local pe anul 2015 a fost aprobat prin HCL nr. 2/30.01.2015, respectându-se 

prevederile art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, Legea nr. 273/2006 şi Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice. Bugetul local a fost rectificat prin HCL nr. 45/25 iunie 2015, HCL nr. 

46/30iulie 2015, HCL nr. 50/27 august 2015, HCL nr. 58/24 septembrie 2015, HCL nr. 75/6 

octombrie 2015, HCL nr. 76/29 octombrie 2015,  HCL nr. 82/11 noiembrie 2015, HCL nr. 83/26 

noiembrie 2015, HCL nr. 93/7 decembrie 2015 și HCL nr. 94/22 decembrie 2015. 

Prin HCL nr. 30/28.05.2015 s-a aprobat contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 

2015. 

j. Impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 au fost aprobate prin H.C.L. nr. 

32/29.05.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările ulterioare. 

k. Taxele şi tarifele la activităţile Piaţa Agroalimentară, Bazar şi Baia Publică au rămas 

nemodificate în raport cu nivelul stabilit prin Prin HCL nr. 109/22.12.2011. 

l. Achiziţiile publice, licitaţiile şi concesiunile în cursul anului 2015 au fost organizate 

potrivit O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, şi H.G. nr. 925/2009 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publică de către comisii stabilite prin dispoziţiile primarului. 

m. Bunurile din domeniul public au fost stabilite prin H.C.L. nr. 54/20.08.1999, modificată 

şi completată prin H.C.L. nr. 54/18.05.2000, atestate prin H.G. 1357/27.12.2001. Anexa nr. 8 din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului a fost modificată prin HCL nr. 

81/31.08.2001, H.C.L. nr. 98/27.10.2004, H.C.L. nr. 104/25.11.2004 şi H.C.L. nr. 

17/30.03.2006, H.C.L. nr. 60/30.08.2007, HCL nr. 107/27.11.2008, HCL nr. 5/29.01.2009, nr. 

40/30.04.2009, nr. 79/27.08.2009, nr. 110/27.11.2009, nr. 127/21.12.2009, HCL 86/30.09.2010, 

HCL nr. 68/29.07.2011, HCL nr.44/31.05.2012, HCL nr.48/28.03.2013, HCL nr.81/27.06.2013, 

HCL nr. 18/27.03.2014, HCL nr. 45/26.06.2014, HCL nr. 108/18.12.2014, HCL nr. 

43/25.06.2015, HCL nr. 68/24.09.2015, HCL nr. 69/24.09.2015, HCL nr. 91/26.11.2015 

n. Bunurile din domeniul privat au fost stabilite prin H.C.L. nr. 103/25.11.2004, modificată 

prin H.C.L. nr. 53/30.06.2005, H.C.L. nr. 89/24.11.2005, HCL nr. 40/29.06.2006, H.C.L. n. 

68/27.09.2007, H.C.L. nr. 94/20.12.2007, H.C.L. nr. 28/24.04.2008, H.C.L. nr. 38/29.05.2008, 

H.C.L. nr. 105/27.11.2008, H.C.L. nr. 107/27.11.2008, HCL nr. 32/26.03.2009, nr. 

43/30.04.2009, 76/27.08.2009,nr. 99/29.10.2009, nr. 120/21.12.2009 şi HCL nr. 32/23.06.2010, 

HCL nr. 41/08.07.2010, 86/30.09.2010, HCL nr. 16/31.03.2011, HCL nr. 63/30.06.2011, 

79/31.08.2011, HCL nr. 10/26.01.2012, HCL nr. 20/23.02.2012, HCL nr. 34/24.04.2012, HCL 

nr. 79/27.09.2012, HCL nr. 90/25.07.2013, HCL nr. 100/29.08.2013, HCL nr. 17/27.03.2014, 

HCL nr. 34/29.05.2014, HCL nr. 64/28.08.2014, HCL nr. 90/30.10.2014., HCL nr. 

103/27.11.2014, HCL nr. 107/18.12.2014, HCL nr. 5/30.01.2015, HCL 19/30.04.2015, HCL nr. 

34/28.05.2015, HCL nr. 44/25.06.2015 

o. Prin HCL nr. 122/28.11.2013 s-a aprobat scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei 

din oraşul Siret, str. Castanilor nr. 5D (cazarma). Acest act normativ a fost abrogat prin HCL nr. 

42/29.05.2014, întrucât, în urma definitivării inventarului bunurilor județului Suceava, 

construcția a fost trecută în proprietate județeană. Prin HCL nr. 43/29.05.2014 construcția a fost 

dată în administrarea orașului Siret, alături de alte bunuri imobile. 

p. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor pentru tineret şi modul de repartizare a acestora 

au fost aprobate prin H.C.L. nr. 33/28.04.2011 şi în conformitate cu prevederile Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările ulterioare, H.G. nr. 962/2001 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, 

cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta a fost completată prin HCL nr. 60/25.04.2013. 

q. Prin HCL nr. 84/30.09.2008 s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat şi lista cu actele 

justificative pentru solicitarea unei locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat. 

r. Prin HCL nr. 35/28.03.2013 s-a atribuit denumirea unităţii de învăţământ postliceal 

„Şcoala Posticeală Sanitară Laureatus Siret” care a fost înfiinţată pe raza oraşului Siret, iar prin 
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HCL nr. 77 şi 78 au fost desemnaţi reprezentanţii consiliului local în Consiliul de Administraţie , 

repectiv în în Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii al Şcolii Postliceale Sanitare 

„Laureatus” Siret. 

s. Prin HCL nr. 53/25.04.2013 s-a aprobat Regulamentul de organizare a activităţii de 

prestare a muncii în folosul comunităţii. 

t. Prin HCL nr. 75/27.06.2013 s-a aprobat Regulamentul de stabilire a zonelor de 

intervenţie şi măsuri de creştere a calităţii ahitectural-ambientale a clădirilor pe raza oraşului 

Siret. 

u. Prin HCL nr. 82 şi 83 din 27/06.2013 s-a aprobat Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 

falezei din zona lacului de acumulare Siret-Rogojeşti - arie protejată Natura 2000”. Acestea au 

fost modificate prin HCL nr. 97 şi 98/ 12.08.2013, în sesnul diminuării suprafeţei şi a sumelor 

necesare finanţării. 

v. Prin HCL nr. 102/29.08.2013 s-a aprobat Regulamentul de publicitate stradală 

w. Prin HCL nr. 113/31.10.2013 s-a aprobat înfiinţarea Societăţii Comerciale INDUSTRIAL 

PARK EAST EUROPEAN BORDER S.A. ca administrator al parcului industrial cu aceeaşi 

denumire, a cărui constituire s-a iniţiat prin HCL nr. 112/31.10.2013. Prin HCL nr. 

44/26.06.2014 s-a aprobat acordarea de facilități agenților economici care investesc în PARCUL 

INDUSTRIAL EAST EUROPEAN BORDER S.A. 

x. Prin HCL nr. 117/31.10.2013 s-a desemnat administratorului special în procedura 

insolvenţei Societăţii Comerciale “Termosir” S.A. Siret, înfiinţată de Consiliul Local prin 

58/28.07.2010. Prin HCL nr. 95/30.10.2014 s-a aprobat propunerea administratorului special al 

S.C.TERMOSIR S.A. pentru sistarea furnizării energiei termice în sistem centralizat în oraşul 

Siret, judeţul Suceava 

y. Prin HCL nr. 109/18.12.2014, Grădinița ”Luminița” devenind structură a Școlii 

gimnaziale ”Petru Mușat”, fără personalitate juridică 

z. Prin HCL nr. 98/10.11.2014 s-a aprobat  în principiu darea în administrare către 

Ministerul Afacerilor Interene şi în folosinţa Ispectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”  

a Judeţului Suceava a 20 ha teren din domeniul privat al oraşului Siret, în zona Pădureni. 

Ulterior, aceasta a fost abrogată, întrucât locația nu corespundea neccesităților. Prin HCL nr. 

67/24.09.2015 s-a trecut o suprafață de 16430 mp din str. Sucevei f.n. în domeniul public al 

statului și în administrarea Ministerul Afacerilor Interene şi folosinţa Ispectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Bucovina”  a Judeţului Suceava 

aa.  Prin HCL nr. 28/27.03.2014 s-au aprobat unele măsuri tehnico-organizatorice în vederea 

sprijinirii asociaţiilor de proprietari şi exercitarea controlului asupra activităţii financiar contabile 

a acestora, care a fost modificată prin HCL nr. 58/31.07.2014. Prin HCL nr. 53/26.06.2014 s-a 

aprobat Regulemantul privind îndrumarea și coordonarea asociațiilor de proprietari, precum și 

desfășurarea controlului financiar-contabil la asociațiile de proprietari din orașul Siret. Prin HCL 

nr. 59/24.09.2015 s-a aprobat Regulamentul de funcționare a asociațiilor de proprietari din orașul 

Siret, iar Prin HCL nr. 60/24.09.2015 s-a aprobat Regulamentul privind atestarea 

administratorilro de imobile de pe raza orașului Siret. 

bb. prin HCL nr. 53 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de închiriere, concesionare 

și vânzare a bunurilor din domeniul privat al orașului 

cc. prin HCL nr. 56/27.08.2015 s-a înființat Serviciul de Transport Public Local în orașul 

Siret, iar prin HCL nr. 70/24.09.2015 a fost dat în administrarea D.A.D.P.P. 

Legalitatea dispoziţiilor primarului 

În cursul anului 2015 au fost emise un număr de 635 dispoziţii, din care 37 cu caracter 

normativ. S-a urmărit respectarea procedurilor legale referitoare la iniţierea, fundamentarea, 

avizarea, emiterea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Primarului, pe baza Dispoziţiei nr. 

9/28.01.2011, prin care s-au stabilit măsuri tehnico-organizatorice în domeniul iniţierii, 

elaborării, emiterii şi executării dispoziţiilor emise de către primar şi asigurarea transparenţei 

decizionale în administraţia publică. 
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Activitatea de informare şi relaţii publice 

a. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 

- desemnarea persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinerea evidenţei 

petiţiilor; 

- în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 9 petiţii, toate fiind soluţionate în 

termenul prevăzut de lege (30 zile) 

b. Respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes 

public: 

- desemnarea persoanei cu atribuţii în domeniu s-a făcut prin Dispoziţia nr. 411/09.11.2010 

- este introdus registrul de evidenţă separată a cererilor formulate la Legea nr. 544/2001; 

c. Respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică: 

- prin adresa nr. 21691/02.11.2009 Instituţia Prefectului a solicitat comunicarea centralizată, 

în perioada 01-05 a fiecărei luni, a procesului de elaborare a actelor administrative din luna 

anterioară; 

d. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul: 

 prin Dispoziţia nr. 107/30.01.2009 s-a aprobat Programul de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, stabilindu-se măsuri pe termen scurt, mediu şi 

lung, precum şi măsuri pentru îmbunătăţirea pregătirii personalului destinat asigurării relaţiilor 

cu publicul.  

 Rezultatele obţinute: 

- respectarea programului de lucru cu publicul; 

- primirea în audienţe (au fost primite în audienţă de către primar, viceprimar şi secretar un 

număr de 373); 

- soluţionarea operativă a problemelor ridicate de către cetăţeni; 

- o mai bună colaborare a compartimentelor în soluţionarea în termen a problemelor; 

- îmbunătăţirea pregătirii personalului destinat asigurării relaţiilor cu publicul; 

- creşterea standardului etic al personalului destinat asigurării relaţiilor cu publicul 

Organizarea activităţii de arhivare 

a. Nomenclatorul arhivistic a fost aprobat prin Dispoziţia nr. 239/19.05.2011, în 

conformitate cu art. 8 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, modificată şi completată prin 

Legea nr. 358/2002, fiind avizată şi de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale cu aviz nr. 

115790/25.10.2011. 

b. Comisia de selecţionare a arhivei a fost constituită prin Dispoziţia nr. 270/23.06.2011 a 

Primarului oraşului Siret, stabilindu-se totodată unele măsuri tehnico-organizatorice ce se vor lua 

în vederea ţinerii evidenţie, inventarierii, selectării, păstrării şi folosirii documentelor şi/sau 

produse de serviciile din aparatul de specialitate al primarului, de instituţiile şi serviciile publice 

din subordinea Consiliului Local. 

c. Arhiva este depozitată într-un spaţiu corespunzător, ultima arhivare fiind făcută în anul 

2012.  

d. S-au definitivat procedurile de predare către Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor 

Naţionale a inventarelor cu termen de păstrare permanent pentru: 

- fondul Sfatul Popular al Raionului Siret (1956-1960 şi diverse fragmente de fonduri din 

perioada 1922-1955)  

- fondul Primăriei oraşului Siret din perioada 1948-1982 

Aceste fonduri arhivistice au fost înaintate Serviciului Judeţean Suceava al Arhivelor 

Naţionale cu adresa nr. 5924/11.07.2013, fiind recepţionate şi primite conform procesului-verbal 
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nr. 1315/12.07.2013. 

Cu privire la Legea nr. 165/2013 

Prin  Anexa 14 la Ordinul Prefectului nr. 124/15.07.2013 s-a constituit Comisia locală 

pentru inventarierea terenurilor, în baza prevederilor art. 5 din 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 comunist în România; componenţa Comisie a fost 

modificată prin Ordinul Prefectului nr. 9/9.01.2014 în baza Legii nr. 368/18.12.2013 de 

modificare şi completare  Legii nr. 165/2013. 

Activitatea de inventariere a terenurilor a fost finalizată, întreaga documentație fiind predată 

la O.C.P.I. Suceava și avizată de aceasta cu procesul-verbal nr. 14229/18.11.2014. 

Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în 

perioada 06.03.1945-22.12.1989, republicată, s-a urmărit analizarea celor 65 notificări 

înregistrate în registrul special. 

S-au emis 63 dispoziţii, din care: 

• 44 de respingere a cererii de restituire a imobilelor; 

• 1 restituire în natură, aprobată; 

• 1 despăgubire în echivalent bănesc, aprobată; 

• 17 măsuri reparatorii – despăgubiri în condiţiile legii speciale;   

Au fost formulate un număr de 18 de plângeri, din care: 

- 14 sunt nesoluţionate definitiv (plângerile formulate de petenţii: Glasberg Charlotte-3; 

Abramovici Ita-4; Landmann Schmuel-2; Drach Motie-2; Morton Rappapport-1; Kaufmann 

Samuel-1; Călin Rodica-1; ); 

- 2 soluţionate prin restituire în natură (plângerile formulate de notificatorii: Glasberg 

Charlotte-1; Goren Nahum-1) 

- una soluţionată prin admiterea acordării de despăgubiri în echivalent bănesc (plângere 

formulată de petentul Vorobchevici Benedict). 

- una soluţionată prin respingerea plângerii (plângere formulată de petentul Artzi Herzig 

Itzak). 

Au fost direcţionate către entităţile deţinătoare un număr de 2 notificări. 

Activitatea Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar 

S-au eliberat un număr de 2425 de titluri de proprietate, din care în cursul anului 2015 a fost 

eliberate un număr de 9 titluri de proprietate. 

În temeiul Legii nr. 169/1997 şi al Legii nr. 1/2000, au fost înregistrate un număr de 644 de 

cereri din care 633 de cereri de revendicări pentru terenuri agricole şi  11 cereri pentru teren 

forestier, suprafaţa revendicată fiind de 1380,03 ha, din care 1207,73 ha arabil şi 172,30 ha teren 

forestier. Au fost validate un nr. de 541 documentaţii, din care 532 arabil şi 9 forestier. Au fost 

invalidate un nr. de 150, din 101 arabil şi 2 forestier. 

În temeiul Legii nr. 247/2005, în registrul special, conform art. 9 alin. 6 din Legea  nr. 
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18/1991 republicată, au fost înregistrate un număr de 193 de cereri din care 187 de cereri de 

revendicări pentru terenuri agricole şi  6 cereri pentru teren forestier, suprafaţa revendicată fiind 

de 465, 73 ha, din care 454,85 ha arabil şi 10,88 ha teren forestier. 

 Au fost analizate în cadrul Comisiei de fond funciar constituită prin Ordinul Prefectului 

nr. 283/29.07.2004 toate cererile depuse, cu documentaţiile anexate, comunicându-se fiecărui 

petent verbal, telefonic sau în scris să depună actele necesare doveditoare asupra proprietăţii sau 

a calităţii de proprietar sau moştenitor, după caz. 

Au fost validate un nr. de 37 documentaţii, din care 36 arabil şi 1 forestier. Au fost 

invalidate un nr. de 156 documentaţii din care 151 arabil şi 5 forestier. Au fost înaintate Comisiei 

judeţene pentru validare un nr. de 34 documentaţii, toate pentru terenuri arabile. Au fost înaintate 

Comisiei judeţene un nr. de 30 de contestaţii. 

S-au afişat lunar tabelele cu suprafeţele constituite sau reconstituite, numele beneficiarilor, 

amplasamentul şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale. 

 S-a solicitat Instituţiei Prefectului să intervină în soluţionarea unor divergenţe privind 

delimitarea şi marcarea hotarelor administrative a oraşului Siret şi a comunei Muşeniţa, 

emiţându-se în acest sens Ordinul 306 din 19.07.2005. 

Prin Ordinul nr. 297/18.07.2012 a Prefectului Judeţului Suceava s-a modificat componenţa 

comisiei locale. 

 Cu privire la registrul agricol 

Conform HG 1632/2009 privind registrul agricol pe perioada 2010-2014 şi a Ordinului nr. 

95/1053/1998/3241 din 21.04.2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a 

registrului agricol pe perioada 2010-2014, s-a procedat la achiziţionarea registrelor, 

centralizatoarelor necesare şi actualizarea programului de evidenţă electronică.  

Conform centralizatoarelor, la data de 31.12.2013 erau înscrise un număr total de 3031 

exploataţii agricole, după cum urmează: 

- 1525 exploataţii agricole fără personalitate juridică în oraşul Siret 

- 292exploataţii agricole fără personalitate juridică în cartierul Mănăstioara 

- 215 exploataţii agricole fără personalitate juridică în cartierul Pădureni 

- 826 exploataţii agricole  - persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi 

- 61 unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Siret 

- 12 unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate. 

 Cu privire la contractele de arendare 

Conform Legii nr. 16/1994 a arendării, cu completările şi modificările ulterioare, s-a 

preocupat pentru: 

a) înregistrarea în registrul special a celor 243 contracte de arendă încheiate; 

b) arhivarea contractelor de arendare; 

c) înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute de contractele de 

arendare. 

Au fost eliberate adeverințe pentru toți deținătorii de terenuri (proprietari, arendași), pentru 

acordarea subvențiilor agricole, conform prevederilor legale. 

Delimitarea cadastrală şi a  intravilanului oraşului Siret 
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Prin Ordinul nr. 16/29.01.2009 s-a constituit Comisia locală pentru delimitarea cadastrală şi 

a intravilanului oraşului Siret. activitatea Comsiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 7/1996 republicată şi a Ordinului nr. 534/2001 al Ministrului Adminstraţiei şi Internelor 

privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general. 

Au fost organizate întâlniri la sediul OCPI Suceava, întâlniri cu comisiile similare din 

localităţile învecinate, respectiv Muşeniţa, Bălcăuţi, Dorneşti, Grămeşti Judeţul Suceava şi 

Mihăileni, judeţul Botoşani în vedereaa identificării şi recunoaşterii limitelor administrativ-

teritoriale pe tronsonul comun cu localităţile învecinate.  

În baza acestora au fost finalizate procedurile de delimitare cu localitățile Bălcăuți, Dornești, 

Grămești, în curs de finalizare rămânând procedurile cu localitatea Mihăileni, jud. Botoșani și 

localitatea Mușenița, jud. Suceava. Cu aceasta din urmă, procedura de delimitare urmează să fie 

finalizată în baza unei sentințe judecătorești. 

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan  

Au fost înregistrate în cursul anului 2015 un număr de 220 documentații cuprinzând ofertele 

de vânzare a terenurilor extravilane, urmărindu-se respectarea prevederilor legale referitoare la 

înregistrarea lor, comunicarea în termen la Direcția Agricolă Județeană și, după caz, la 

Ministerul Apărării Naționale, emiterea și comunicarea adeverințelor pentru vânzarea liberă a 

terenurilor sau a avizelor emise de Direcția Agricolă Județeană pentru vânzarea terenurilor către 

preemptorii îndreptățiți. 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la funcţionarul public şi respectarea 

regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 

1) Comisia de disciplină s-a constituit prin Dispoziţie emisă în 2014, iar Comisia paritară 

prin Dispoziţie din același an. Conform H.G. nr. 1344/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, acestea îşi vor înceta 

mandatul în anul  2014. 

2) Conform Legii nr. 118/2010 salariul de încadrare al angajaţilor Primăriei a fost redus cu 

25% începând cu luna iulie 2010. Potrivit Legii nr. 285/2010, începând cu luna ianuarie 2011, 

salariile angajaţilor Primăriei au fost majorate cu 15% în raport cu nivelul din luna octombrie 

2010. Prin Dispoziţia nr. 267/17.08.2012 de aplicare a OUG nr. 19/2012, cu data de 1.06.2012 

salariile s-au majorat cu 8%. În baza aceluiaşi act normativ, respectiv OUG nr. 19/2012, cu data 

de 1.12.2012 s-a acordat şi diferenţa de 7,4%, prin Dispoziţia nr. 3/8.01.2013. 

3) În anul 2015 nu s-au acordat salarii de merit; 

4) Regulamentul de ordine interioară a aparatului propriu şi Regulamentul de ordine 

interioară pentru personalul contractual a fost aprobat prin H.C.L. nr. 52/25.04.2013. 

5) Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu au fost aprobate prin H.C.L. nr. 

56/28.07.2010 în baza avizului ANFP nr. 491045/27.07.2010, respectându-se numărul maxim de 

personal aprobat de Instituţia Prefectului prin adresa nr. 11600/PG din 18.07.2010, respectiv 92 

de posturi. În scopul susţinerii activităţilor care revin Primăriei, conform legii, au fost înfiinţate 

SC SERVICII COMUNALE SA prin HCL nr. 57/28.07.2010, respectiv SC TERMOSIR SA, 

prin HCL nr. 58/28.07.2010. Organigrama aparatului de specialitate al primarului a fost 

modificată prin HCL nr. 1/27.01.2011 în baza avizului ANFP nr. 871904/24.01.2011, HCL nr. 

81/30.09.2011, cu avizul ANFP nr. 903549/27.09.2011, numărul de posturi crescând de la 92 la 

93 prin înfiinţarea unui post de funcţionar public în cadrul serviciului de evidenţa persoanelor. În 

baza OUG nr. 77/2013 s-a înaintat ANFP organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului oraşului Siret instituţiilor şi serviciilor publice subordinate Consiliului 

Local, care, prin adresa nr. 28312/2013 a constata în urma verificărilor că nu sunt incidente 

dispoziţiile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că prin HCL nr. 85/25.07.2013 a 

fost reconfirmată structura organizatorică existentş şi numărul total de 163 de posture. 

6)  Fişele postului pentru funcţionarii publici şi personalul contractual se găsesc în dosarele 

personale ale angajaţilor, la compartimentul resurse umane. 

7) Declaraţiile de avere şi de interese pentru funcţionarii publici sunt înregistrate în 

registrele speciale, potrivit art. 10 lit. „d” din Legea nr. 144/2007 republicată, modificată prin 

Legea nr. 176/2010 şi comunicate către Agenţia Naţională de Integritate cu adresa nr. 

5348/14.06.2013. Nu au fost cazuri de incompatibilitate. Un exemplar se găseşte la persoana 

desemnată prin Dispoziţia nr. 313/18.07.2009 a primarului oraşului Siret. 

8) Evidenţa salariaţilor, potrivit HG nr. 500/2011 se ţine în format electronic (aplicaţia 

REVISAL); 

9) Potrivit H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, registrul 

acestora s-a  deschis cu data de 01.01.2007; 

10) S-au respectat prevederile H.G. nr. 611/2009 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici. Prin Dispoziţia primarului nr. 440/29.12.2010 a fost desemnat 

responsabilul cu aplicarea normelor privind formarea profesonală a funcţionarilor publici; 

11) Funcţionarii publici respectă Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al 

funcţionarilor publici. Lunar se transmit Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, la Direcţia de 

Integrare Europeană, Dezvoltarea Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate 

informări privind modul de aplicare şi respectarea a codului de conduită. A fost desemnat 

consilierul etic prin Dispoziţia nr. 308/02.07.2009. 

13. Direcția de asistenţă socială 

1. Anchete sociale efectuate – 2182, din care: 

- Pentru ajutor social – 175 

- Pentru alocație pentru susținerea familiei  -  253 

- Pentru persoanele cu dizabilități – 360 

- Pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate – 120 

- Pentru ajutoare alimentare -850 

- Pentru subvenția la energia termică – 340 

- Pentru Judecătorie, Poliție, Tribunal - 84 

2. Rapoarte de vizită lunare efectuate la asistenții maternali – 523 

3. Rapoarte de monitorizare asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav – 

456 

4. Alte vizite efectuate la persoanele aflate în dificultate – 74 

Realizari: 

 Finalizarea construcției „Locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități”; 

 Preluarea de la FU Jacob s Well a unor spații de locuit de care beneficiază un 

număr de 12 persoane (tineri care provin din sistemul de protectie a copilului); 

 Asigurarea unei mese calde pentru un număr mediu de 55 persoane 

zilnic(sponsorizare Holtzindustrie); 

 Demolarea fostului Spital de Neuropsihiatrie Infantilă Siret, clădire care 

reprezenta un real pericol pentru asistații și salariații Centrului de Asistență 

Socială Ingvar Kamprad; 

 Pregătirea Centrului de Asistență Socială pentru licențiere, parcurgerea primei 

etape, acreditarea serviciilor sociale. 



30 

 

14. Urbanism, investiţii şi amenajarea teritoriului, implementarea proiectelor cu 

finanţare europeană, protecţia mediului, achiziţii publice 

Activităţi specifice disciplinei în construcţii: 

1.  Nr. certificate de urbanism            130 

2.  Nr. autorizaţii de construire   92 

3.  Nr. autorizaţii de desfiinţare   11 

     4.  Situaţii statistice, din care:              18   

  - pe teme de urbanism    18 

                6.  Nr. controale efectuate privind disciplina în  16 

     Construcţii 

               7.  Nr. amenzi aplicate       2 

Hotărâri ale Consiliului Local: 

 Au fost emise de către Consiliul Local 7 Hotărări care vizau şi serviciul urbanism 

pentru conformare. 

Din cele 7 Hotărâri :  

 au fost duse la îndeplinire                          5     

 au fost duse parţial la îndeplinire              2 

 nu au fost duse la îndeplinire             0 

Obiective propuse a se demara în anul 2016: 

 Reabilitarea si modernizarea strazilor orasensti (complex de strazi urbane) formate 

din str. Voda Stefan Petriceicu, str. Latcu Voda, str. 9 Mai si str. Moldovei din 

orasul Siret, judetul Suceava; 

 Începerea lucrarilor de regenerare a zonelor urbane degradate din orasul Siret; 

 Începerea lucrarilor de revitalizare a zonei de agrement urbane din zona lacului de 

acumulare SIRET-ROGOJESTI 

 Începerea lucrarilor de apa si canalizare pe Master Plan; 

 Amenajarea de utilitati a parcului industrial "EAST EUROPEAN BORDER" 

Siret; 

 Planul de actiune privind energia durabila a orasului Siret - Servicii de expertiza 

tehnica; 

 Modernizarea str. Sucevei - partial, Tudor Flondor, Silvestru Iaricevschi, 

Castanilor - partial, Teodor Stefanelii (partial) si Anton Paul;  

 Servicii de întocmire Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orasul Siret, 

jud. Suceava; 

 Garaje DADPP - proiect tehnic; 

 Reparaţii Biblioteca orăşenească Siret; 
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 Continuarea verificărilor privind respectarea disciplinei în construcţii în teritoriul 

administrativ. 
Mediu 

Una din principalele preocupări din cadrul Primăriei Siret, este protecţia mediului 

înconjurător, angajându-ne cu tot colectivul  în diminuarea impactului asupra mediului şi în 

prevenirea poluării acestuia. Totodată urmărim printr-o activitate de selectare mai eficientă a 

deşeurilor reciclabile, reducerea cantităţii de deşeuri municipale transportate la depozitul din 

Radauti precum şi reducerea consumului de energie si resurse naturale. 

       Suntem consecvenţi în observarea, urmărirea şi respectarea legilor, reglementărilor şi 

standardelor în vigoare  în ceea ce priveşte protecţia mediului. 

        Personalul Primăriei, ca principal partener, împreună cu cadrele didactice din unităţile 

şcolare au participat la acţiuni comune în scopul conştientizării şi promovării politicilor de 

mediu, urmărindu-se prin aceasta educarea elevilor din şcoli prin programe sau acţiuni de 

voluntariat în a prezenta soluţiile alternative la problemele globale legate de resursele naturale. 

      Totodată reamintim participarea la cel mai mare proiect de implicare socială sub atenta 

campanie a organizaţiei Let`s Do It, România ,,Curăţenie în toată ţara într-o singură zi”. 

           Primăria Siret se implică în promovarea producţiei de energie electrică din surse 

regenerabile, cu accent pe utilizarea potenţialului eolian. În acest sens a concesionat 10 ha pentru 

construcţia unui parc eolian în zona Dubova. 

           Centralele electrice eoliene reduc producţia de energie electrică pe bază de combustibili 

fosili şi emisia gazelor poluante cu efect de seră asupra atmosferei. 

 S-au desfăşurat şi se vor mai desfăşura, acţiuni de ecologizare, prin „adoptarea” de către 

fiecare unitate şcolară a unei zone aflate, pe cât posibil, în proximitatea acesteia. Aceste proiecte 

urmăresc creşterea gradului de informare al copiilor în ceea ce priveşte respectul pentru mediul 

înconjurător, dobândirea abilităţilor practicii de îngrijire şi păstrare a spaţiilor verzi. 

Implicarea cetăţenilor în acţiuni ecologice, promovarea voluntariatului şi a 

responsabilităţii sociale, modalităţi esenţiale de asigurare a suportului uman, material şi financiar 

pentru acţiuni ecologice în rândul grupurilor eco-locale, ca şi exemple de „bună practică” au fost 

principalele obiective în cursul anului 2015. 

 Totodată, avem în vedere: promovarea unor practici de mediu mai bune în relaţiile cu 

utilizatorii serviciului de salubrizare, precum şi reducerea evacuărilor poluante în mediu.               

 Eforturile noastre pentru protejarea biodiversităţii şi a mediului înconjurător sunt 

concretizate anual în fonduri de investiţii dedicate acestui domeniu, care au ca scop păstrarea şi 

refacerea unui cadru natural cât mai sănătos pentru generaţiile viitoare.  
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Compartiment initiere si implementare proiecte 

Pe parcursul anului 2015 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 
1. Activitati post-implementare in cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşenesc Siret”, cod SMIS 7868  (Orasul 

Siret – beneficiar), finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 (cost total 

eligibil: 2.483.229,13 lei fara TVA), astfel: 

 Monitorizare proiect; 

 Participare la vizita  monitorizare din partea ADR NE Suceava 

 

2. Finalizare raportare finala pentru proiectul "Rehabilitation, modernisation and 

endowment of the Mihai Teliman Cultural Centre from Siret" cod MIS–ETC 885 (Orasul 

Siret – beneficiar), finantat prin Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina-

Republica Moldova 2007-2013 (cost total eligibil: 328.800 euro fara TVA), astfel: 

 Raportarea contractelor cu furnizorii de produse, servicii si lucrari pentru indeplinirea 

tuturor obiectivelor asumate prin contract; 

 Raportarea de cheltuieli efectuate in cadrul proiectului si incadrarea acestora in buget; 

 Participare si sprijin la actiunile media realizate de BRCT Suceava – Ziua Cooperarii 

Europene 2015; 

 Efectuarea de informari catre BRCT Suceava cu privire la stadiul raportarilor finale, 

comunicare in permanenta cu ofiterul de proiect; 

 Participare la vizita  finala din partea BRCT Suceava si pregatire audit final; 

 Realizarea rapoartelor de progres tehnic si financiar; 

 Realizare cerere de plata finala (verificari din partea CPN Bucuresti, raportare catre 

BRCT Suceava si AM Bucuresti) 

3. Finalizare proiect "Competente pentru un succes durabil" cod SMIS 22708 (Orasul Siret 

– beneficiar), finantat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

2007-2013 (cost total eligibil: 591.220 lei fara TVA), si realizare raportare finala, astfel: 

 Realizarea de informari, clarificari in vederea finalizarii proiectului; 

 Finalizarea derularii contractelor cu furnizorii de produse si servicii pentru indeplinirea 

tuturor obiectivelor asumate prin contract; 

 Monitorizare cheltuieli efectuate in cadrul proiectului si incadrarea acestora in buget; 

 Participare si sprijin la actiunile media realizate in cadrul proiectului; 

 Efectuarea de informari catre Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din 

cadrul MDRAP Bucuresti cu privire la finalizarea proiectului, comunicare in permanenta 

cu ofiterul de proiect; 

 Participare la sedintele echipei de implementare; 

 Realizarea rapoartelor de progres tehnic si financiar 

 



33 

 

4. Implementare activitati in cadrul proiectului „ACCES PLUS – pentru o piata a muncii 

incluziva” finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013, beneficiar Orasul Siret, astfel: 

 Activitati curente pentru mentinerea activitatii Centru de Incluziune Sociala CIS ACCES 

PLUS Siret; 

 Desfasurare activitati specifice Centrului: servicii de informare, consiliere, orientare, 

mediere pe piata muncii; 

 Activitati de formare profesionala de nivel I si II pentru un numar de aprox. 150 de 

persoane din grupurile vulnerabile; 

 Monitorizarea centrului de incluziune sociala pentru grupurile vulnerabile din mediul 

rural/urban; 

 Organizare activitati in cadrul proiectului; 

 Formare personal CIS ACCES PLUS Siret; 

 Participare si sprijin la actiunile media realizate in cadrul proiectului; 

 Participare la sedintele echipei de implementare; 

 Realizarea rapoartelor de progres tehnic si financiar pentru toate cererile de rambursare si 

de plata in cadrul proiectului; 

 Realizarea de notificari cu privire la mici modificari aduse planului de activitati sau 

rezultate previzionate; 

 Efectuarea de informari catre OI POSDRU Bucuresti Ilfov cu privire la stadiul 

implementarii, comunicare in permanenta cu partenerii 

 

5. Implementare activitati in cadrul proiectului „Anul European al Dezvoltarii Locale 

Sustenabile in Douzelage” finantat prin Programul Europa pentru Cetateni, beneficiar 

Orasul Siret, astfel: 

- Organizarea in Siret a celei de-a 40-a Adunare Generala Douzelage cu peste 120 de 

invitati din 28 de tari ale Uniunii Europene; 

- Organizare dezbateri, vizite de studiu, concursuri, conferinte, expozitii, cine oficiale pe 

perioada de implementare a proiectului; 

- Participare si sprijin la actiunile media realizate in cadrul proiectului; 

- Participare la sedintele echipei de implementare; 

- Realizarea rapoartelor de progres tehnic si financiar; 

- Efectuarea de informari catre finantator si alti actori de interes cu privire la stadiul 

implementarii, comunicare in permanenta cu partenerii; 

- Diseminarea rezultatelor proiectului in presa nationala si internationala 

 

6. Implementare activitati in cadrul proiectului „Extindere cu doua grupuri sanitare si Sali de 

clasa P+1 la Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret – proiectare si executie”, cod SMIS 53105, 

POR 2007-2013, Axa prioritara 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. 

Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, 

beneficiar Orasul Siret, astfel: 

- Reluarea lucrarilor de investitii la corpul de cladire al Colegiului Tehnic Latcu Voda Siret; 

- Urmarirea programului calitatii si intalniri frecvente cu dirigintele de santier si 

proiectantul pentru respectarea proiectului; 
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- Finalizarea derularii contractelor cu furnizorii de produse si servicii pentru indeplinirea 

tuturor obiectivelor asumate prin contract; 

- Monitorizare cheltuieli efectuate in cadrul proiectului si incadrarea acestora in buget; 

- Receptia finala a lucrarilor; 

- Participare la vizitele de monitorizare din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala 

Nord-Est Piatra Neamt; 

- Participare si sprijin la actiunile media realizate in cadrul proiectului; 

- Participare la sedintele echipei de implementare; 

- Realizarea rapoartelor de progres tehnic si financiar pentru cererile de plata si de 

rambursare din cadrul proiectului; 

- Efectuarea de informari catre finantator si alti actori de interes cu privire la stadiul 

implementarii, comunicare in permanenta cu partenerul Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret; 

- Diseminarea rezultatelor proiectului in presa judeteana 

 

7. Sprijin in functionarea si activitatile Grupului de Actiune Locala „Codrii Hertei” infiintata in 

anul 2011 in localitatea Dragalina, Judetul Botosani si in care Orasul Siret este membru 

activ: seminarii de instruire, initiere proiecte, consiliere potentiali beneficiari cu privire la 

accesarea de proiecte pe masurile Planului National de Dezvoltare Rurala 

 

8. Initierea de proiecte (cereri de finantare, clarificari etc.) in cadrul mai multor programe 

operationale ce ofera finantari din fonduri europene:  SWISS Contribution, Europe for 

Citizens 

15. Activități economice  

În anul 2015, în orașul Siret au desfășurat activitate permanentă un număr de  257 agenți 

economici în diferite domenii de activitate. După forma de organizare aceste firme s-au clasificat 

astfel:  

- societăți comerciale  - 145; 

- societăți cooperatiste - 2; 

- întreprinderi individuale - 23; 

- întreprinderi familiale - 5; 

- persoane fizice autorizate - 82. 

Activitățile practicate au fost diverse: 

1. Societăți comerciale   2. Societăți cooperatiste:  

- producție – 8    - activitate mixtă - 2 

- prestări servicii – 42   3. Întreprinderi individuale: 
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- alimentație publică – 20   - alimentație publică - 4 

- comerț en-gros – 1   - prestări servicii - 14 

- activitate mixtă – 11   - comerț cu amănuntul - 5 

- comerț cu amănuntul - 63 

4. Întreprinderi familiale:    5. Persoane fizice autorizate:  

- comerț cu amănuntul – 3   - prestări servicii - 58 

- prestări servicii- 2   - alimentație publică - 1 

      - comerț cu amănuntul - 23 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, au beneficiat de servicii de 

consultanță în cadrul Primăriei Siret în vederea autorizării la Oficiul Registrului Comerțului. 

Agenții economici care au desfășurat exerciții comerciale au fost autorizați conform O.G. 

nr.99/2000 și Legii nr.343/2006. 

16. Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat    

Înfiinţarea , organizarea , coordonarea şi reglementarea D.A.D.P.P. are cadrul juridic legal 

şi unitar conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1027174/25.06.2007, a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a D.A.D.P.P.şi a HCL nr. 1/2011 privind aprobarea 

structurii organizatorice a organigramei şi statului de funcţii privind înfiinţarea Direcţiei de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat  din cadrul Primăriei oraşului Siret, ce îşi desfăşoară 

activitatea de administrare în conformitate cu principiile şi reglementările în vigoare : Legea nr. 

326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, cu modificările şi completările 

ulterioare aprobate prin Legea nr. 515/2002, a  Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, Legea 

nr.3/2003 şu OUG nr. 21/2002. 

Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat a unităţii administrativ-

teritoriale se desfăşoară sub autoritatea consiliului local al oraşului Siret , care controlează 

gestionarea direcţiei şi urmăreşte realizarea strategiilor în domeniu , pe plan local şi naţional. 

            D.A.D.P.P. prin totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti asigură 

gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat a unităţii administrativ-

teritoriale a oraşului Siret. 
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             Organigrama direcţiei cuprinde următoarele activităţi: compartimentul evidenţă 

patrimoniu, formaţia întreţinere străzi, serviciu administrativ-gospodăresc, întreţinere clădiri şi 

iluminat public, formaţia mecanizare-transport, formaţia întreţinere spaţii verzi, şi baia publică. 

              Atribuţiile salariaţilor din cadrul direcţiei se regăsesc în fişa postului, iar evaluarea s-a 

făcut în baza fişei de evaluare anuală. 

Obiective realizate: 

S-au executat şi finalizat următoarele lucrări conform planului de dezvoltare economico-

socială a oraşului Siret: 

1. Compartiment evidenţă patrimoniu : 

 s-a efectuat inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Siret 

: terenuri , clădiri , străzi, drumuri agricole, spaţii verzi şi parcuri; 

 s-au recuperat o parte din debitele neachitate ; 

 nu s-au înregistrat  cereri pentru locuinţă în anul 2015; 

 s-au înregistrat un număr de 4 cereri privind atribuirea de teren în vederea construirii unei 

locuinţe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003, atribuindu-se în 

cursul anului 2015 un lot (lotul nr. 10) dlui Martiniuc Andrei; 

 s-au trimis răspunsuri la cereri, sesizări şi reclamaţii – 33 buc. ; 

 s-au verificat  contractele de concesiune pentru teren , închirieri teren, închirieri locuinţe, 

închirieri spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe  şi s-au reînnoit contractele al căror 

termen a expirat, astfel : 

 concesiuni teren – 11 contracte ; 

 închirieri locuinţe  - 8 contracte ; 

 închirieri spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenuri ocupate de construcţii 

provizorii - 17  contracte ; 

 închirieri terenuri persoane fizice - 41 contracte ; 

 închirieri locuri de parcare (adiţionale) - 22 buc. ; 

 venituri realizate din concesiuni teren – 26.252  lei ; 
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 venituri realizate din vânzări terenuri în valoare de 23.994 lei ; 

 venituri realizate din chirii locuinţe , chirii localuri, chirii terenuri ocupate de construcţii 

provizorii şi rate locuinţe +dobânda aferentă – 94.325,72 lei ; 

 s-au întocmit documentaţii pentru 3 licitaţii publice ( vânzări terenuri); 

 s-au întocmit şi s-au trimis un număr de 16 somaţii pentru recuperarea debitelor de la 

persoane fizice şi juridice; 

 s-au emis de către Consiliul local un număr de 33 de hotărâri care vizează D.A.D.P.P. şi 

au fost duse la îndeplinire până la finele anului 2015 toate ; 

 2. Formaţia întreţinere străzi : 

 s-au executat pavaje pe o suprafaţă de 2.370 mp; 

 s-au montat borduri pietonale pe o suprafaţă de 282 ml; 

 s-au montat borduri stradale pe o suprafaţă de 157 ml; 

 s-au montat borduri scări pe o suprafaţă de 121 ml; 

 s-au săpat şanţuri pentru preluarea apelor pluviale pe străzile : Bisericii, Sf. Onofrei, 

Dragusanca, Moldovei, Negostinei, Campului, Carol I, Ştefan Petriceicu Vodă, Ştefan cel 

Mare, Plaiului, 28 Noiembrie în cantitate de 457 mc, însemnând aproximativ 1900 ml; 

 s-au sapat santuri pentru bransamente apa str. 28 Noiembrie – 200ml, extindere retele apa 

pe str. Caprioarei, Tudor Vladimirescu, Anton Pann – 400ml; 

 s-au balastat străzile împietruite  din cartierele : Pădureni , Mănăstioara , Tatarcina , 

Ruina , Ruşi , str. Rogojeştilor , în lungime totală de 30 km ;  

 s-au transportat , împrăştiat , nivelat şi profilat  400  mc agregate de balastieră  (balastru); 

 plombări cu beton asfaltic pe străzile asfaltate : Ştefan Petriceicu Vodă, 9 Mai, Laţcu 

Vodă în suprafaţă de 800 mp ; 

 s-a efectuat întreţinerea vegetaţiei , s-au văruit arborii , timpanele la podeţe , stâlpii de 

iluminat de pe acostamentul străzilor în lungime de 12 km ;  

 s-a întreţinut mobilierul stradal din oraş şi cartiere , s-au montat indicatoare – 28 buc; 
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 s-au reparat podeţe pe străzile: 9 Mai, Plaiului, Ştefan cel Mare, Islazului, Macedoniei, 

Principatele Unite, Plăieşilor , N. Balcescu şi s-au înlocuit tuburi din beton – 35 buc.; 

 s-au efectuat marcaje rutiere pe străzile asfaltate din oraş în suprafaţă  totală de 150 mp ; 

 s-a cosit şi toaletat vegetaţia de pe acostamentul străzilor în oraş şi în cartiere; 

 s-au efectuat lucrări de deszăpezire a străzilor , combaterea poleiului prin împrăştierea de 

material antiderapant în lungime de 54 km ; 

 s-a asigurat şi preparat materialul antiderapant pentru perioada de iarnă în cantitate de 220 

mc ; 

 s-a asigurat organizarea şi buna desfăşurare a activităţilor şi manifestărilor culturale ( 

zilele oraşului) ; 

 s-au vopsit bordurile în intersecţii şi sensgiratorii – 275 mp ; 

 s-au curăţat şi decolmatat 12.500 ml de şanţuri ; 

 s-au confecţionat un nr. de 25 de tuburi din beton armat în regie proprie; 

 s-a construit un pod de acces pe str. Carol I ce asigură trecerea peste pârâul Târgului şi 

accesul cetăţenilor din zonă la locuinţă; 

3. Formaţia spaţii verzi : 

 Igienizarea, curăţarea vegetaţiei, toaletarea arborilor din cimitirele aparţinând bisericii 

ortodoxe, bisericii greco-catolice şi bisericii romano-catolice; 

 Igienizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din incinta instituţiilor din subordinea primăriei: 

spitalul de boli cronice, spitalul de psihiatrie cronici, şcoala Petru Muşat, colegiul tehnic 

Laţcu Vodă, şcoala de arte şi meserii, grădiniţa cu program normal şi program prelungit, 

biblioteca, casa de cultură; 

 s-a executat întreţinerea spaţiilor verzi , a parcurilor ,  a terenurilor de sport , a spaţiilor de 

agrement şi a spaţiilor de joacă pentru copii – 35 ha ; 

 s-a curăţat vegetaţia şi s-a toaletat gardul viu în parcuri şi în zonele verzi ; 

 s-au văruit arborii din parcuri şi s-au toaletat arborii ornamentali ; 

 s-au igienizat zonele verzi : cosit , greblat , adunat , transportat iarba – 48 ha; 
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 s-au plantat  un număr de 680 buc. bulbi lalele , s-a recoltat o cantitate de 22 kg de 

seminţe de flori; 

 s-au toaletat un număr de 92 de arbori care prezentau pericol pentru clădiri, cetăţeni  şi 

pentru liniile de joasă tensiune; 

 s-au plantat în ghivece şi s-au întreţinut un număr de 280 bulbi de flori kana; 

 s-au întreţinut în permanenţă spaţiile verzi aparţinând domeniului public şi privat al 

oraşului Siret – 79.887 mp ; 

 am participat la acţiunile comune cu spitalul de psihiatrie Siret, şcoala generală”Petru 

Muşat” şi colegiul tehnic”Laţcu Vodă” la ecologizarea cursurilor de apă şi a zonelor 

verzi; 

 s-a întreţinut periodic drumul european E 85 , cursurile de apă şi islazurile , 

 drumul european din vamă şi până la pod , faleza şi stadionul ; 

4. Baia publică : 

 s-au executat lucrări de reparaţii la cuptorul de saună , s-a înlocuit şamota , s-a consolidat 

structura cuptorului ; 

 s-a executat revizia şi reparaţia la cazanul de apă caldă şi injectorul  de saună, instalaţia de 

utilizare gaze naturale , încercări la presiune , verificări PRAM în vederea obţinerii 

avizelor pentru funcţionarea băii publice ; 

 s-au înlocuit duşurile ; 

 s-au igienizat şi văruit încăperile băii publice ; 

 nu au existat reclamaţii sau sesizări din partea beneficiarilor serviciilor prestate la baia 

publică . 

5. Formaţia mecanizare-transport : 

 s-au efectuat lucrări de întreţinere, exploatare şi reparare a utilajelor şi autovehiculelor din 

dotare şi menţinerea acestora în stare de funcţionare ; 

 s-au executat reviziile periodice a stării tehnice în vederea obţinerii ITP ; 
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 s-a asigurat necesarul de carburant, lubrefianţi şi piese de schimb pentru autovehiculele 

din dotare ; 

 s-a asigurat transportul persoanelor pentru toate serviciile din cadrul primăriei ( pentru 

rezolvarea problemelor de servici ) ; 

 s-a asigurat transportul cu materiale şi piese de schimb pentru buna funcţionare a 

serviciilor ; 

 s-a asigurat transportul elevilor de la colegiul „Laţcu Vodă” , precum şi transportul 

elevilor la manifestările cultural-sportive şi olimpiade ; 

6. Piaţa agroalimentară: 

                    Investiţii efectuate în anul 2015 în valoare 63.103 lei constând în modernizare platou 

(pavelare) .                

              Contracte de închiriere întocmite:                                       23. 

- Suprafaţă teren închiriată agenţilor economici  –      542 mp; 

- Suprafaţă spaţiu închiriată agenţilor economici  -     180 mp; 

             Venituri realizate în anul 2015:                                    - 123.297 lei,    

             din care : 

-  Agenţi economici                                                 -   78.577 lei; 

-  Taxă forfetară                                                      -   44.720 lei; 

            Agenţi economici debitori:  

-   SC “ESSEX” Grup                                                -   16.181 lei; 

              -   Buliga                                                                    -     9.200 lei; 

              -   Mateiciuc Adrian                                                    -    8.500 lei.           

                                                                                                __________ 

                     TOTAL                                                                -   33.881lei. 
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   Obiective propuse pentru 2016: 

 Organizarea bazarului in zilele de marţi ale saptămanii stânga – dreapta, fără a afecta 

circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de drum cu sens unic( Carpaţi - Margareta 

Muşata); 

 Recuperarea debitelor restante (inchirieri chioşcuri, terenuri, etc). 

 Igienizarea pieţei agroalimentare, reparaţii si intreţinere tarabe, garduri, copertine, 

văruiri/vopsiri, etc.; 

 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă si  canalizare (inclusiv gaigherele) – 200 ml, 

precum si modernizarea toaletelor; 

 Modernizarea clădirii administrative (lapte, carne): acoperişul şi pereţii exteriori; 

 Modernizarea gardului de la exterior şi montarea unei porţi automate la intrarea în piaţa 

agroalimentară.              

7. Lucrări executate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 : 

 lucrări de deszăpezire pe străzi şi trotuare, spargerea gheţii  la căile de acces în instituţii şi 

proprietăţi private – 66. 480 mp; 

 aşternere de balast şi strângerea pietrei alergătoare – 54 mc ; 

 curăţarea manuală a şanţurilor – 3.404 ml ; 

 combaterea poleiului cu material antiderapant ; 

 plantat puieti  ornamentali– 30 buc.; 

 consolidarea terenurilor predispuse la alunecări – 1.500 puieţi salcâm; 

 tăieri de corecţie arbori – 80 buc.;                                                         

 desfundat şanţuri şi podeţe – 80 mc ; 

 sapat si mobilizat terenul în rabate şi în zonele amenajate pentru materialul floricol – 980 

mp; 

 degajarea terenului de iarbă, frunze şi crengi – 857.415 mp ; 
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 curăţarea terenului de iarbă si buruieni a trotuarelor şi a acostamentului străzilor – 40.500 

mp; 

 cosit manual vegetaţie – 98.150 mp; 

 repararea drumurilor pietruite – 35 km ; 

 igienizarea terenurilor virane şi a depozitelor ocazionale (hârtii , PET-uri, deşeuri, resturi 

vegetale, etc.)– 25.000 mp. 

17. Centrul Cultural Mihai Telliman  

Principalele manifestări organizate în cursul anului 2015 au fost : 

 31 decembrie 2014- „La mulți ani Siret ! Ora 24- - Urări și felicitări de Nou An 2015 , 

coordonator : Primăria oraș Siret. Program artistic susținut de Formația Iațchiv și foc 

artificii la final. 

 7 Ianuarie 2015- Boboteaza la Siret  Ora 12- Manifestări  cu caracter religios, sub directa 

coordonare a Primăriei oraș Siret. 

 15 Ianuarie 2015- Ziua Culturii Române și comemorare Mihai Eminescu.  Ora 16-

Program cultural artistic susținut de elevii Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, elevii 

Școlii Generale „Petru Mușat”Siret, elevii Școlilor din Iordănești și Oprișeni(Ucraina) în 

parteneriat cu Centrul Cultural „Mihai Teliman” Siret. Activitatea s-a desfășurat în cadrul 

proiectului „Cărțile mai aproape de…   Voi ! al Fundației Mereu Aproape. 

 24 ianuarie-Unirea Principatelor Române –Biserica Sf.IerarhNicolae-Pădureni. Ora 11-

Au participat autoritățile locale , elevii școlii din Pădureni coordonați de învățător 

Șoiman Lucica care au prezentat sceneta „Moș Ioan Roată și unirea”, Te-Deum, și 

depuneri de coroane la Statuia Unirii. 

 17 februarie-Balul îndrăgostiților. Ora 17-Semnificația sărbătorii „Dragobete” cu 

participarea elevilor Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. 

 7 ,8 martie-„Mama, doar mama ” Orele 17 (7 martie) și 18 (8 martie) -Spectacole 

dedicate Zilei de 8 Martie cu participarea Asociației Culturale Kolomeika și Ansamblului 

„Siretul”, coordonatori Zirca Ianoș și Bogdan Popovici. 
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 15 martie-Comori de suflet românesc-faza zonală-etnii. Au participat nouă formații din 

județ iar din Siret , Asociația Culturală Kolomeika și Ansamblul „Siretul” .Manifestarea a 

fost organizată de Centrul Cultural Bucovina, Suceava. 

 20martie-Festivalul Primăvara Poeților / 20 martie 2015, ora 12.00 Ziua Internaţională a 

Francofoniei la Siret  -  Asociaţia pentru Cultură şi Solidaritate « Peter Tomaschek »,  

Centrul Cultural “Mihai Teliman” Siret şi Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” Siret a  

organizat  la Biblioteca orăşenească « Teodor Ştefanelli »  17e Printemps des Poètes. Au 

participat  elevi ai Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă”, cu momente de recital poetic şi 

muzical, coordonaţi de prof. Ana Maria MUNTEANU. Atmosfera muzicală a fost 

asigurată de domnişoara Agatha GAZDA cu un moment de cântec franţuzesc. Discuţie 

liberă pe tema insurecţiei poetice, cu aplicaţie pe Maiakovski și proiecţie de film. 

Coordonator Ioan MATEICIUC, susţinut de Anca UNGURIANU. 

 28 martie--spectacol caritabil-Tu știi, ce mai fac părinții tăi ? Spectacolul a avut loc la 

inițiativa ONG-Caritas-îngrijiribătrîni la domiciliu, în parteneriat cu biserica romano-

catolică Siret, Centrul Cultural Siret,Kolomeika și Ansamblul „Siretul”. 

 17 aprilie  Casa de Cultură a găzduit,  lucrările celei de-a 40-a Adunări Generale a 

Asociaţiei de oraşe înfrăţite din Europa Douzelage. La ediţia de anul acesta a acestui 

eveniment au fost  prezenţi reprezentanţi a 22 de oraşe din toată Europa, inclusiv orașul  

Siret, în total peste 120 de delegaţi care au participat la Adunarea Generală a Asociaţiei 

Douzelage. 

 4 mai-Proiectul „Ecogrădinița”, „Să citim pentru mileniul trei”. 

 21 mai-Înălțarea și ziua eroilor-complex de manifestări 

 29 mai- Ziua copilului-teatru „Arabela” (Suceava), trupa „Clinchete”(Siret) ,jocuri pentru 

copiii-Fălticeni. 

 1 iunie -„Micii exploratori”- program special pentru copiii cu probleme sociale, locație-

teren sport Școala „Petru Mușat”. 

 13 iunie - Festival Național „Voinicelul” 

 17 iunie-serbări școlare Cost Mihaela. Nanovschi Doina. 

 18 iunie-serbări școlare, Corina Călinescu. 



44 

 

 8 iulie-program de manifestări artistice cu tematică religioasă  susținut de  copii 

aparținând cultului adventist. 

 17,18,19  iulie-Zilele orașului Siret.Complex de manifestări. 

 31 august-ZiuaLimbii Române-finalizare proiect „Cărțile..mai aproape de Voi!-Cernăuți 

 18-20 septembrie -ZileleCulturii la Siret. Programul a cuprins Gala Tinerelor Valori 

Siretene și a VII-a  ed. a Festivalului „Folkever”. 

 5 octombrie-ZiuaEducației .Organizator Grădinița „Luminița” Siret 

 7 noiembrie-BalulBobocilor 

 28 noiembrie-ZiuaBucovinei.Program artistic și depuneri de coroane. 

 11 decembrie  ora 17- Spectacol caritabil „Cântec pentru părinți”. Organizatori :Școala 

generală „Petru Mușat” , Grădinița „Luminița”în parteneriat cu Primăria oraș Siret,  

Biserica Nașterea Sf..Ioan Botezătorul și Centrul Cultural „Mihai Teliman”. 

 15decembrie-Moș Crăciun va dărui cadouri tuturor copiilor din oraș.Coordonator 

Primăria oraș Siret.  

 16 decembrie ora 15 -  Spectacol „Poveste de Crăciun ”. Organizator: Asociația Culturală 

Kolomeika 

 19 decembrie  ora 18-  „Datini și obiceiuri de iarnă”.Participă  Ansamblul „Siretul”,  

Școala generală„ Petru Mușat”și Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”. 

 20 decembrie  ora 18,30 - Concert de colinde „Iată vin colindătorii  ! Organizatori : 

Centrul Cultural Siret, Primăria oraș Siret și Consiliul Local Siret. Participă Grupul 

Vocal-Instrumental al CRRN „O Nouă Viață”,Grup Vocal al Spitalului de Psihiatrie,  

Grupul Vocal-Instrumental „Luminița”- Școala Baineț, Corul de Copii al Bisericii 

penticostale „Betel”-Siret, Grupul Vocal-Instrumental al Bisericii Greco-Catolice Siret, 

Corul Parohiei Ortodoxe Sf. Treime, Grup Psaltic Floralias, , Grupul Vocal al 

Detașamentului de Pompieri Rădăuți, Corul „Sânziene” al Parohiei Ortodoxe Sf. Ioan 

Botezătorul, Corul Bisericii Dornești și Corala Sf.Leonte Rădăuți. 

 22 decembrie  ora 10-Orășelul copiilor-Manifestări artistice susținute de preșcolari și 

elevi cu primirea de cadouri din partea lui Moș Crăciun pentru toți copiii prezenți. Vor  
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participa: Grădinițele din oraș, Școala „Petru Mușat”,  Clubul Copiilor Siret, Spitalul de 

Psihiatrie,   Fundația „O Nouă Viață” și Ansamblul „Siretul”. 

 27 decembrie  ora 14-Concert de colinde organizat de UUR Suceava, filiala Siret. 

 31 decembrie  ora 21-  Spectacol  susținut de formații artistice locale(Formația Iațchiv, 

Formația Valy Leonte) și din Suceava-Irozii din Sfântul Ilie. „La mulți ani Siret-Revelion 

2016”.Organizator: Primăria oraș Siret. 

Pentru sprijinirea şi implicarea populaţiei în activităţi  sportive Centrul Cultural „Mihai 

Teliman” a organizat cu ocazia anumitor evenimente din calendarul de activităţi întreceri de 

cros, ciclism, fotbal, şah, pescuit sportiv, tnis de masă (Zilele Oraşului Siret).   

Tot datorită parteneriatelor cu instituţiile şcolare din localitate Centrul Cultural „Mihai 

Teliman” a sprijinit activităţi de comunicare şi relaţii interumane:Programul (Şcoala Altfel) sau 

de susţinere a lecturii (vizite lunare a elevilor şi preşcolarilor la Biblioteca Orăşenească Teodor  

Ştefanelli) 

  Locaţiile manifestărilor artistice şi sportive din perioada anului 2015 au fost: Sala de 

Spectacole a Casei de Cultură, Clubul Casei de Cultură, scenele în aer liber din faţa Casei de 

Cultură, Sala Voievozilor a Primăriei oraşului Siret, Stadionul 9 Mai, Sala de Lectură a 

Bibliotecii Orăşeneşti „T.V. Ştefanelli”.  

Partenerii media în decursul anului 2015 care au colaborat cu Centrul Cultural « Mihai 

Teliman », au fost : Crai Nou, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava (cotidiene judeţene), 

Curierul Ucrainean, (publicaţie naţională lunară a comunităţii ucrainene din România), postul 

regional Radio Iaşi, televiziunile judeţene Bucovina TV şi Plus TV . 

18.  Serviciul Poliția Locală 

În  vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale împreună cu forţele ce 

compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului  2015 s-au încheiat 

protocoale de colaborare cu IPJ Suceava –Poliţia oraşului Siret, IJJ Suceava – Jandarmeria 

municipiului Rădăuţi , IPFR – Sectorul Poliţiei de Frontieră Siret, stabilindu-se  zone de 

responsabilitate şi acţiuni comune urmărindu-se astfel acoperirea unui număr cât mai mare de 

zone cu pericol infracţional, pe diferite intervale de timp. Din raportul de analiză privind 

infracţiunile stradale sesizate, comise pe raza oraşului Siret, rezultă o scădere a criminalităţii 

stradale comparativ cu anul 2014, neînregistrându-se situaţii de violenţă extremă ori cu arme de 

foc sau reglări de conturi, au scăzut şi cazurile de furturi din autovehicule şi buzunare, aspecte ce 
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vor constitui priorităţi pentru toate forţele competente ale sistemului integrat de ordine şi 

siguranţă publică în anul 2015. În anul 2015, în cursul activităţii de prevenire am organizat şi 

desfăşurat un număr de 1240 acţiuni, majoritatea  pe linie de ordine publică, comerţ  ilicit, 

protecţia mediului , siguranţa rutieră , disciplina în construcţii şi afişaj stradal şi respectarea 

prevederilor HCL 1 / 2009, s-au efectuat . 1800 patrulări auto şi  3540 patrulări pedestre, 70 

pânde, supravegheri operative şi 65 controale şi verificări pe raza oraşului Siret  conform noilor 

competenţe prevăzute de legea 155/2010  

În urma acestor activităţi au fost constatate următoarele . 

 au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 520 care nu  justificau  prezenţa în 

oraşul Siret. 

 s-au  identificat 3 rampe clandestine de deşeuri 

 au fost verificate un nr.  de 45 construcţii fără autorizaţie de construcţii sau de 

demolare aplicându-se un nr. 8 somaţii, pentru încălcarea diferitelor acte normative .            

        În anul 2015 au fost constatate şi aplicat 200 de contravenţii, majoritatea pentru 

fapte prevăzute de HCL 1/2009 modificat, OUG 195/2002,rep., Legea 61/1991,republicată . 

        Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate,  45 au fost trimise pentru 

executare silită la Primăria Oraşului Siret şi 36 ,au fost trimise la alte primării.  

        Pe parcursul anului 2015, poliţiştii locali au legitimat în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu un număr de 6500 persoane, din care 3800 au fost avertizate si 2700 

atentionati. 

        Tot în cadrul activităţilor de prevenire, am organizat şi desfăşurat acţiuni 

comune cu inspectori din aparatul de specialitate a primarului, iar la tpate manifestările cultural 

sportive, religioase şi comemorative, am participat împreună cu forţe din cadrul inspectoratului 

de jandarmi suceava- Detaşamentul Rădăuţi, Poliţia oraşului Siret , la asigurarea măsurilor de 

ordine şi siguranţă publică, neînregistrându-se evenimente deosebite. 

         Activitatea Serviciului Poliţiei Locale în anul 2015 este prezentată pe 

compartimente astfel. 

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICĂ 

        În cursul anului 2015, Compartimentul Ordine publică a organizat şi desfăşurat 

320 acţiuni pe diverse domenii de activitate, predominând cele pe ordine şi linişte publică, şi 
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privind respectarea HCL 1/2009, prin preajma unităţilor de învăţământ , neînregistrându-se în 

aceste locaţii fapte cu violenţă deosebite. Au fost executate 900 patrulari auto, 1400 patrulări 

pedestre, 70 pânde şi supravegheri operative, s-au efectuat  56 de controale – verificări în pieţe, 

târguri şi cu privire la sesizările asociaţiilor de proprietari/locatari. În perioada de referinţă au 

fost primite  28 plângeri, sesizări sau reclamaţii din care 28 au fost verificate şi soluţionate în 

termenul legal. Au fost legitimate 4800 persoane, din care 2000 avertizate si 1600 atentionate. 

COMPARTIMENT SIGURANŢĂ  RUTIERĂ 

              În conformitate cu prevederile Legii 155/2010, privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei locale, activităţile în domeniul circulaţiei rutiere, pot fi executate de 

poliţiştii locali. 

În cadrul activităţii de prevenire, Compartimentul Siguranţă Rutieră a organizat şi 

desfăşurat  560 de acţiuni predominând cele organizate, privind vehiculele oprite, staţionate 

neregulamentar din care 80 impreuna cu politia rutiera din cadrul Politiei orasului Siret. Pe linia 

respectării prevederilor Legii 421/2002, privind autovehiculele abandonate şi pe linia respectării 

OUG 195/2002. Poliţistul local din cadrul compartimentului a participat la fluidizarea traficului 

rutier cu ocazia refacerii covorului asfaltic pe unele artere de circulaţie sau  cu ocazia unor tăieri 

de corecţie a arborilor, împreună cu agenţii de poliţie din cadrul Formatiei Poliţiei  Rutiere Siret, 

au urmărit fluidizarea circulaţiei rutiere pe raza oraşului, precum şi cu ocazia unor manifestări 

cultural sportive, religioase sau comemorative. În urma acţiunilor organizate şi a activităţilor 

specifice desfăşurate în teren, poliţistul local din cadrul acestui compartiment a constatat şi 

aplicat 165 de sancţiuni contravenţionale, predominând sancţiunile aplicate la OUG 195/2002, R 

si la HCL 1/2009, au fost legitimate 1700  persoane ,din care au fost avertizate un număr de 1400 

de persoane , atenționate 800 de persoane . S-au efectuat 400  patrulari auto si  900 patrulari 

pedestre asigurandu-se siguranta rutiera la tracerile de pietoni situate in apropierea unitatilor de 

invatamant pentru siguranta traversarii elevilor . 

Pe linia respectării prevederilor legii 421/2002 – au fost 6 cazuri de maşini 

abandonate pe domeniul public , s-au identificat proprietarii , au fost somaţi ,iar autovehiculule 

au fost ridicate de deţinătorii legali de pe domeniul public, mai sunt în curs de finalizare a 

procedurilor încă 3 cazuri de mașini abandonate  pe domeniul public . 

COMPARTIMENTUL  DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL 

           În  cursul anului 2015, compartimentul a oraganizat un număr de 50 de acțiuni 

și  45 de controale,  din care 45 cu inspectori din cadrul Serviciul  urbanism a Primăriei orașului 
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Siret, pentru verificarea executării lucrărilor în conformitate cu autorizațiile de construire emise 

sau pentru executarea fără autorizație de construire . În urma controalelor au fost constatate și 

aplicate un număr de 6 de contravenții, au fost verificări în 10 plângeri, sesizări și reclamații 

primite, soluționând un  număr de 10 . Au fost organizate și desfășurate 6 acțiuni punctuale, 

având ca tematică verificarea și identificarea panourilor publicitare existente pe raza orașului 

Siret și pentru toate tipurile de publicitate stradală, reglementată de HCL 1/2009 . Au fost 

legitimate 45 persoane , din care avertizate 45 persoane , atentionate 15 persoane care nu au 

respectat  locul de afisaj stradal autorizat pe raza orasului Siret. Patrulari auto 200, patrulari 

pedestre 400. 

COMPARTIMENTUL  PROTECȚIA MEDIULUI 

         În cadrul compartimentului s- a organizat și desfășurat 15 de acțiuni, atât 

independent cât și împreună cu d-na inspector de specialitate din cadrul Primăriei orașului Siret. 

În cadrul acțiunilor controalelor și verificărilor efectuate, au constatat și încheiat un 

număr de 2 contrantravenții, s-au înmânat  25 somații pentru nerespectarea normelor legale, a 

legitimat 200 de persoane din care 160 au fost avertizați, iar 40 atentionati. Patrulari auto 300, 

patrulari pedestre 600. 

COMPARTIMENTUL  ACTIVITĂȚI COMERCIALE 

        În cursul anului 2015 polițistul local din cadrul compartimentului  a organizat și 

desfășurat 40 de acțiuni  și 140 controale, atât independent cât și cu inspectorul comercial din 

cadrul Primăriei orașului Siret , au fost întocmite un număr de 2 sancțiuni contravenționale , 

urmărind respectarea prevederilor legale de către persoanele fizice și juridice , care desfășoară 

activități comerciale stradale, comerț de intâmpinare, în pieța agroalimentară, obor, magazine, 

precum și asupra exercițiilor comerciale de tip spălătorii auto, vulcanizări, service-uri auto și a 

comercianților care au profil de activitate comercializarea plantelor, a produselor și derivatelor 

din plante. Au fost legitimate 160 de persoane din care 100 avertizate si 60 atentionate. Patrulari 

auto 400, patrulari pedestre 300 . 

STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ 

    Problema stării și practicii disciplinare și în cursul anului 2015 a constituit o 

prioritate majoră, aflată permanent în atenția conducerii Srviciului Poliției Locale Siret, luându-

se măsuri pentru eficientizarea activității de îndrumare și control pentru a reuși o mai bună 

cunoaștere a situașiei reale din rândul personalului, a disfuncționalității care conduc la comiterea 

abateri disciplinare și înlăturarea acestora.  
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RELAŢIA ÎNTRE SERVICII ŞI ALTE INSTITUŢII 

    Relaţia cu serviciile din cadrul Primăriei este tratată cu interes şi promptitudine 

avându-se în atenţie deservirea cetăţenilor, respectându-se prevederile legale. 

    Colaborarea cu celelalte instituţii de pe raza oraşului este benefică şi prosperă. 

19.SERVICII COMUNALE SIRET S.A.  (Colectat gunoi) 

Serviciul de salubrizare este asigurat de S.C. SERVICII COMUNALE SIRET care are un 

număr de 24 de angajati. doi dintre salariati au domiciliu in vascauti, respectiv gropeni iar ceilalti  

22 de salariati sunt cu domiciliu in Siret. În anul 2015 societatea a realizat venituri totale in valoare 

de 830.326 lei, iar cheltuieli in valoare de 805.271 lei, rezultand un profit de 25.055 lei.                

Pana in prezent s-au incheiat un nr de  980   contracte cu persoane fizice  si 200 de contracte cu 

persoane juridice si s-au incasat o mare  parte din debitele restante. 

În anul 2015 a fost realizata o cifra de afaceri neta in valoare de 830326 lei din care: 

 772.548 lei  din activitati de colectare a deseurilor; 

 16514 lei  din activitati de inchiriere a containerelor; 

 40567 lei venituri din penalitati si majorari.  

 - 697     lei venituri din dobanzi bancare. 

Cheltuieli aferente anului 2015, dupa cum urmeaza: 

 89941.33 lei , chelt privind combustibilul; 

 23414.85 lei, chelt. priv piesele de schimb; 

 21352.28 lei, chelt priv. materiale consumabile; 

 26879.89 lei , chelt, chirie; 

 8905.15 lei, chelt. priv. primele de asigurari; 

 1378.57  lei, chelt cu onorarii; 

 7208.31 lei, chelt deplasari; 

 4922.87 lei, chelt postale; 

 2538.66 lei, chelt bancare; 

 38052.94 lei, chelt cu serv. executate de terti; 

 17009.87 lei, chet cu taxe si impozite; 

 435785 lei chelt cu salariile personalului; 

 96034 lei, chelt cu contr. si asig sociale; 

 4716.90 lei, chelt cu amenzi si penalitati; 

 1593.39 lei, chelt cu ob de inventar; 
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 13971.93 lei, alte chelt de exploatare; 

 5894.17 lei, chelt cu amortizarile; 

 5671 lei chelt cu impozitul pe profit . 

Total cheltuieli an 2015 -    805271 lei. la inchiderea exercitiului financiar s-a realizat un 

profit de 25055 lei. 

20.  ACET S.A. - Agenția Siret (APĂ-CANALIZARE) 

 Activitatea serviciului public de apă-canalizare este concesionată de la data de 

01.11.2005 operatorului judeţean S.C. ACET S.A. Suceava, care este şi administrator al 

bunurilor publice din acest sector, respectiv reţelele de distribuţie, staţia de tratare, staţia de 

pompare, staţia de epurare şi alte facilităţi şi dotări. S.C. ACET S.A. prin Agenţia Siret este şi 

furnizor al apei potabile din oraşul Siret. 

 Începând cu data de 01.07.2010, ca urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale a 

A.J.A.C. Suceava nr. 3/12.07.2010, prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.17/5013/13.04.2010, Avizul A.N.R.S.C. 

Bucureşti nr.3417421/M.L.M./19.05.2010, Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava 

nr.64/21.05.2010 şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Siret nr.22/27.05.2010, tariful a 

devenit unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-

epurare. 

            În prezent, portofoliul de clienţi ai S.C. ACET S.A. – Agenţia Siret arată astfel: instituții 

publice – 11, agenți economici – 80, asociații proprietari – 2, populație (case) – 640.   

 Societatea are un număr de 33 angajați,  din care 32 cu domiciliul în orașul Siret. Cifra 

de afaceri în anul 2015 a fost de 1.280.852 lei, în creștere față de anul 2014. 

 ACET S.A. Siret întâmpină mari dificultăți în recuperarea creanțelor de la populație 

(asociații de proprietari), care reprezintă 88% din totalul creanțelor. 

Realizări pe parcursul anului 2015 –au fost achiziţionate un număr de vidanje noi pentru 

reînnoirea parcului existent, una dintre acestea a fost repartizată agenţiei Siret pentru 

eficientizarea activităţii de vidanjare şi transport apă uzată menajeră. 

21. GDR S.A. (furnizare gaze naturale) 

Beneficiarii serviciilor firmei GDR S.A. în anul 2015 au fost în număr de 1315, dintre care 

1236 persoane fizice și 79 persoane juridice. 
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Consumul total de gaze naturale a fost în acest an de 1.691.469 mc. 

22. Fundații umanitare 

 1. F.U. Școală pentru viață România  

  Servicii: 

- servicii sociale de recuperare și reabilitare oferite tinerilor cu handicap fizic și psihic din 

spitalul de psihiatrie Siret în centrul de zi; 

- servicii pentru dezvoltarea deprinderilor pentru o viață independentă persoanelor provenite din 

spitalul de psihiatrie Siret în cadrul centrului de pregătire pentru o viață independentă. 

  Număr total de angajați: 7, din care 5 femei și 2 bărbați toți cu domiciliul în Siret. 

  Număr total de beneficiari ai serviciilor: 65 asistați. 

  În anul 2015 s-au îmbunătățit condițiile oferite tinerilor asistați prin reabilitarea 

clădirilor, pavarea curții inerioare și înlocuirea gardului vechi cu unul nou. 

  2. F.U. O nouă viață 

  Număr total de angajați: 4 femei cu domiciliul în Siret 

  Beneficiari ai serviciilor sunt 50 de tineri. 

 3. F.U. Creștină Eleazar 

- în cadrul fundației funcționează o grădiniță cu program normal cu o grupă mixtă de 25 de copii. 

 Personalul este format din 4 persoane. 

 4. F.U. Eagle House 

  Fundația deține Certificatul de Acreditare Seria AF nr. 001648 din 05.05.2015 pentru 

următoarele servicii sociale: 

1. Centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta situat in oraşul Siret, str. 

Carpaţi, nr.7 

2. Locuinţe protejate: Casa Emanuel din oraşul Siret, str. Rogojestilor, nr. 9K si Casa Vulturului 

de pe strada Carpaţi, nr.7. 
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  Fundaţia isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile statutului si legislaţia 

romana in vigoare, scopul acesteia fiind exclusiv umanitar, de caritate, non profit. Consiliul de 

administraţie al fundatiei este format din următorii membrii: Humeniuc Liviu – Director, 

Husarciuc Ionel si Humeniuc Cornelia – membrii. 

  Fundaţia si-a desfasurat activitatile cu  peste 100 de voluntari din tara si străinătate si 5 

persoane angajate cu contract individual de munca din care 4 angajati cu domiciliul in oraşul 

Siret. 

  Beneficiarii serviciilor oferite de câtre fundaţie si ai actiunilor ce s-au desfasurat pentru 

persoane cu dizabilitati, in anul 2015 au fost pacienţii spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, tinerii 

Complexului de Recuperare, Reabilitare si Locuinte Protejate pentru Persoane cu Handicap „O 

Noua Viata”, copiii din Centrele de tip Familial Amadeus si Alma Mater din Siret, persoanele 

vârstnice din Centru de Asistenta Sociala Ingvar Kamprad Siret, persoane cu dizabilitati 

provenind din spitalul de Neuropshihiatrie sau din comunitate, numărul aproximativ al tuturor 

acestor beneficiari ajungând la 250.  

  In 2015 sunt peste 50 de familii care au beneficiat de ajutor din partea fundatiei sub 

forma de donatii constand in alimente, imbracaminte, diverse materiale sanitare si bani pentru 

probleme medicale sau sociale atat din orasul Siret cat si din alte localitati. 

  Beneficiarii prin programul de ajutor cu medicamente in 2015 au fost 310 persoane 

provenind din estimativ 15 localitati. 

  Activitatile Fundaţiei s-au desfasurat in colaborare cu Primaria Orasului Siret, Scoala 

Generala Casvana, Scoala Filadelfia Suceava, Fundatia „O Noua Viata” Siret, Fundatia Helping 

Hands, Fundatia Umanitara Cristos pentru Romania, etc., fundatia avand incheiate contracte de 

parteneriat si colaborare cu: Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, Spitalul de Boli Cronci Siret, 

Consililul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia Copilului 

Suceava, Centru de plasament Alma Mater Siret, Fundatia Umanitara Doxa Ipotesti, Organizatia 

Christian Aid Ministries. 

 5. Centrul Terapeutic pentru Copilul cu Nevoi Speciale AMA DEUS Siret este o 

structură funcţională în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

judeţului Suceava fiind acreditata conform legislaţiei in vigoare. 

Numărul total de angajaţi - 42 de persoane din care : 

- număr angajaţi cu domiciliul in oraşul Siret - 36 persoane; 
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- număr angajaţi cu domiciliul in alte localitati - 6 persoane; 

  In cadrul centrului terapeutic sunt găzduiţi un număr de 36 de beneficiari, persoane cu 

dizabilitati fizice si psihice, grave/ severe /profunde , ei avand vârste cuprinse intre 6 si 28 ani . 

Dintre aceştia un număr de 22 de asistati frecventează cursurile invatamantului special 

funcţionând in cadrul centrului doua clase , respectiv clasa a Vl-a si clasa a IX-a , apartinand de 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva Suceava. 

Realizari:  

- Acordarea de servicii specializate rezidenţilor din cadrul centrului prin - desfasurarea 

programelor de recuperare cuprinzând diverse terapii - medicala , psihologica , 

logopedica , kinetoterapie , activitati instructiv educative; 

- Cu ocazia diferitelor evenimente (Sărbătorile de Paşti , Şcoala altfel , 1 Iunie -ziua 

internaţionala a copilului )in cadrul centrului s-au desfasurat diverse activitati împreuna 

cu voluntari ai Fundaţiei ‘’Eagle House” Siret; 

- Cu ocazia zilei de 3 decembrie -Ziua Internaţionala a Persoanelor cu dizabilitati rezidenţii 

au participat la marşul organizat in oraşul Siret impreuna cu alte persoane cu dizabilitati 

din comunitate si de la alte institutii ; 

- Desfasurarea acţiunilor de final de an 2015 (Mos Nicolae, Mos Crăciun). 

 6. Centrul de plasament de tip familial-ALMA MATER-Siret - este o structură 

funcţională în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului 

Suceava fiind acreditata conform legislaţiei in vigoare . 

Numărul total de angajaţi - 6 de persoane din care : 

- număr angajaţi cu domiciliul in oraşul Siret - 6 persoane 

Beneficiarii serviciilor oferite de către Centrul de plasament- Alma Mater - Siret sunt un număr 

de 11 copii cu vârste cuprinse intre 10-18 ani, aceştia frecventând invatamantul de masa . 

Realizari: 

- Acordarea de servicii specializate rezidenţilor din cadrul centrului prin desfasurarea 

programelor de formare deprinderi de viata cuprinzând programe educaţionale /activitati 

şcolare urmarindu-se formarea /integrarea în comunitate a unor indivizi pregătiţi pentru 

viaţă independentă şi adaptaţi social. 
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23.  Alte instituții publice 

1. Sistemul hidrotehnic independent Siret are ca obiect de activitate gospodărirea apelor, 

respectiv întreținerea și exploatarea Acumulărilor Rogojești și Bucecea. Numărul total de 

angajați este de 77 persoane, din care 5 femei și 72 de bărbați, 40 cu domiciliul în orașul Siret, 

37 cu domiciliul în alte localitate. Personal TESA 20 (din care 4 de conducere), personal 

muncitori 57.  Sistemul Hidrotehnic Independent Siret a desfăşurat în anul 2015 activităţile 

cuprinse      în ,, PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PE ANUL 2015” aprobat de 

Admin. Bazinală de Apă,,Siret”- Bacău. 

  Cele mai importante acțiuni întreprinse în anul 2015, pe linie de situații de urgență, cu 

scop principal de mărirea siguranței în exploatare a barajelor Rogojești și Bucecea. 

 Înlocuirea instalației electrice de forță și automatizare pentru acționarea echipamentelor 

hidromecanice, respectiv vane segment și stavile clapetă la barajele Rogojești și Bucecea. 

În cadrul acestui proiect s-au montat la ambele baraje și sirene performante pentru 

avertizare și alarmare. 

 Prin proiectul ,, WATMAN,, - Sistem informațional pentru managementul integrat al 

apelor – etapa I , s-a realizat urmărirea centralizată, prin montarea senzorilor de mișcare 

la echipamentele hidromecanice vane segment și stavile clapetă, la barajele Rogojești și 

Bucecea și transmiterea automată a debitelor afluente în acumulări . 

 La nivel de Admin. Bazinală de Apă ,,Siret,, - Bacău  s-a încheiat contract cu S.C. 

AQUAPROIECT S.A. pentru realizarea – Plan de acțiune în caz de accident la barajele 

Rogojești și Bucecea, cu finalizare în 2016. 

 În perioada  de secetă prelungită, cu debite mici de intrare în țară pe râul Siret, 

acumulările Rogojești și Bucecea au fost exploatare  în regim de restricții, prin reducerea 

debitelor de uzinare și folosirea volumelor existente în lacuri, cu precădere pentru 

alimentare cu apă. 

  Pentru anul 2016, s-a propus finanțarea unei expertize, elaborate de un proiectant de 

specialitate, pentru instalația de acționare hidraulică la barajele Rogojești și Bucecea – proiectare 

și execuție reabilitare instalații de acționare hidraulică rezultată urmare expertizei. 

2. Sectorul poliției de frontieră Siret are ca obiect principal de activitate supravegherea și 

controlul trecerii frontierei de stat. 
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3. Biroul Vamal de frontieră Siret efectuează operațiuni de control și supraveghere vamală în 

cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările vamale în vigoare, aplicând prevederile 

Tarifului Vamal și ale altor acte normative referitoare la acestea. Din cei 62 de angajați, 59 sunt 

lucrători vamali, iar 3 din categoria personal contractual, 14 au domiciliul în orașul Siret și 48 în 

altă localitate. Totalul persoanelor care au tranzitat vama Siret, în anul 2015 este de 1.574.910 

persoane și 584.887 mijloace de transport.  

4. Garda de intervenție Siret face parte din Departamentul de pompieri Rădăuți, care este 

subordonat ISU Bucovina a județului Suceava. Are un număr de 51 de angajați, din care 1 

femeie și 50 de bărbați, 39 cu domiciliul în orașul Siret și 1 persoane cu domiciliul în alte 

localități. Garda de intervenție Siret are un raion de intervenție din care fac parte orașul Siret și 9 

comune învecinate. 

5. Poliția orașului Siret a fost direcționată în anul 2015, în special, spre realizarea dispozițiilor 

cuprinse în Programul I.G.P.R. privind reforma instituțională și Strategia Națională de Ordine 

Publică, obiectiv prioritar fiind creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni. 

6. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură are un număr de 5 angajați, din care 4 cu 

domiciliul în orașul Siret și 1 cu domiciliul în afara orașului Siret.  

7. Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică "O NOUĂ VIAȚĂ" din cadrul 

DGASPC are un număr de 27 de angajați, din care 6 bărbați și 21 de femei. Numărul 

beneficiarilor este de 39, din care 21 fete și 18 bărbați. 

8. Admnistrația Finanțelor Publice Siret are un număr de 14 angajați,  din care 10 femei și 4 

bărbați. 

24.  Resursele de muncă 

Forţa de muncă ocupată cuprinde salariaţi cu domiciliul în orașul Siret şi navetişti din 

localitățile ce formează aria de polarizare în care îşi exercită influenţa oraşul Siret, dintr-un total 

al populaţiei active de aprox. 4200 persoane. În anul 2015 erau înregistrați un număr de 124 de 

șomeri, din care 66 femei. 

Forţa de muncă ocupată cu domiciliul în Siret:  2022, din care: 

Sectorul primar   – industrie – 474 

Sectorul secundar  –  agricultură – 32 

Sectorul terţiar  
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- Învăţământ    - 159 

- Sănătate            - 242   

- Prestări servicii    - 224 

- Comerţ     - 284 

- Alimentaţie publică   - 124 

- Transporturi    - 15 

- Sistem hidrotehnic                - 40 

- Poştă     - 6 

- Fundaţii, asociaţii umanitare  - 40 

- Finanţe bănci vamă    - 40 

- Funcționari primărie    - 54 

- Personal contractual primărie  

(inclusive însoțitori)   - 98 

- Garda de intervenție (ISU)   - 39 

- APIA     - 4 

- Alte activităţi     - 147 

 În orașul Siret lucrează peste 600 de persoane cu domiciliul în alte localitate. 

25. Sport 

Asociaţia sportivă „Zimbrul-Siret” este înscrisă în campionatul de fotbal în liga a 4-a. 

Echipa de seniori a terminat campionatul trecut pe locul 8, juniorii au încheiat campionatul pe 

locul 3. 

 Cu resurse financiare minime s-a încercat, și se încearcă în continuare, menținerea 

echipei în eșalonul 4.  

 

 Colegiul tehnic „ Laţcu-Vodă” Siret s-a remarcat prin echipele de handbal, fotbal, volei,  

care, sub îndrumarea profesorilor Mateiciuc Dorin, Mateiciuc Zenovia, Fercalo Alin, au obţinut 

rezultate notabile la competitiile judetene. 
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 Sub îndrumarea  antrenorului Mihai Haiura, elevii de la clubul de lupte greco-romane au 

obţinut rezultate foarte bune. Alături de numeroasele premii obținute la concursurile județene și 

naționale, merită remarcată convocarea unor juniori la lotul național. 

Pentru obţinerea fondurilor necesare avem în vedere atragerea sponsorilor la competiţiile 

sportive, realizarea unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene, încheierea unor 

parteneriate public-private.  

PRINCIPALELE REALIZĂRI ALE ANULUI 2015: 

1. Finalizarea cu succes a trei proiecte europene aferente perioadei de finanțare 2007-

2013, astfel:  

1.1. “ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”, proiect derulat din fonduri ale 

Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unde 148 de personae 

au fost calificate în diferite meserii. La această realizare se adaugă și ahizționarea unui 

autoturism și reabilitarea sălii de ședință din sediul Primăriei orașului Siret. 

1.2. “Extindere cu două grupuri sanitare și Săli de clasă P+1 la Colegiul Tehnic „Lațcu 

Vodă” Siret – proiectare și execuție”, proiect finațat prin Programul Operațional 

Regional. Cel mai important rezultat al proiectului constă în finalizarea reabilitării 

clădirii care face legătura între clădirea principal a liceului și fostul internat. Astfel s-a 

rezolvat și problema autorizației sanitare pentru instituția școlară unde învață peste 1400 

de elevi. 

1.3. “Anul European al dezvoltării durabile în Douzelage” a fost un proiect European derulat 

printr-o linie de finanțare direct de la Bruxelles, și anume Europe for Citizens. Prin acest 

proiect am organizat în Siret uneveniment unic în România prin dimensiunea și 

amploarea internațională a acestuia. Au fost prezente la Siret delegații din 20 de orașe, în 

total peste 120 de participanți străini, un bun prilej de marketing al orașului, de creștere a 

vizibilității, a imaginii orașului Siret pe plan European.  

2. Investiții din bugetul local: 

2.1. S-a reabilitat piața agro-alimentară, realizându-se lucrări de pavelare a suprafeței 

deservite. 

2.2. S-au achiționat un număr de 154 de becuri cu led pentru iluminatul public (străzile 

Alexandru cel Bun și Lațcu Vodă). 
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2.3. S-au efectuat lucrări de extindere a trotuarelor, inclusiv aleea pietonală din fața clădirii 

primăriei.  

2.4. S-a reabilitat parcul din cartierul Vest și s-au reabilitat alei din această zonă. 

2.5. S-a reabilitat curtea inerioară a Spitalului de Boli Cronice.  

2.6. S-a reamenajat clădirea Cronici II a Spitalului de Boli Cronici din Siret.  

2.7. S-au reparat grupurile sanitare din cadrul clădirii primăriei. 

2.8. S-au finalizat lucrările executate la locuințele persoanelor cu dizabilitățide lângă azilul 

de bătrâni. 

2.9. S-a reamenajat curtea interioară a Școlii Gimnaziale “Petru Mușat” și Grădinița cu 

program prelungit ”Luminița”. 

2.10. S-a pregătit Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, document premergător necesar 

accesării de fonduri europene din perioada de programare 20014-2020 pentru 

modernizare/reabilitare drumuri.  

3. Investiții de la bugetul de stat: primirea unui microbuz școlar de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

4. Investiții din donații: primirea de mobilier de la firma Holzindustrie Schweighofer 

pentru grădiniță.  

 

 

 

PRIMAR, 

Adrian Popoiu 


