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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, dar, conform statisticilor actualizate, numărul total de persoane cu domiciliul în Siret 

era de 9720 de persoane în anul 2016. 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.). 

La sfârșitul anului 2016 numărul total de salariați era de 1668 persoane, iar cele mai 

importante domenii de activitate sunt: 

 Tăierea și rindeluirea lemnului – 291 salariați; 

 Activități de asistență medicală specializată – 177 salariați; 

 Activități de administrație publică generală – 166 salariați; 

 Învățământ secundar, tehnic sau profesional – 118 salariați; 

 Activități de asistență spitalicească – 110 salariați; 

 Comerț cu amănuntul – 84 salariați; 

 Învățământ secundar general – 83 salariați. 

Aproximativ 1280 de persoane sunt plecate din localitate pentru o perioadă îndelungată. 

Oraşul Siret a înregistrat în anul 2016 un număr de 1731 de pensionari de stat, 48 de 

agricultori pensionati și 27 de veterani de război pensionați. De asemenea, la data de 31.12.2016 

erau în evidenţa AJOFM SUCEAVA un număr total de 95 şomeri (în scădere față de 124 de 

șomeri în anul 2015) din care 42 femei. 

5. Învăţământ 

Școala „Petru Muşat”   

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

2016 procesul instructiv-educativ a fost organizat și desfășurat în funcție de prevederile 

legislative aflate in vigoare, activitatea de conducere având în vedere aplicarea și respectarea 

acestora, menite sa îmbunătățească activitatea fiecărui compartiment de activitate  din școală. 
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Numărul total de cadre didactice este de 51, personal didactic auxiliar 5, iar personal 

nedidactic 16 persoane – cu un număr total de angajați de 72  (din care 2 au făcut naveta de la 

Suceava). 

Școala gimnazială „Petru Mușat” are înscriși un număr de 799 elevi organizați în 34 

clase. Proiectele educative realizate in anul 2016 au vizat implicarea unui numar mai mare de 

elevi in viata scolii, prin participarea la diverse activitati educative, scolare si extrascolare, dar si 

diversificarea activitatilor extracurriculare pentru atragerea elevilor intr-un spatiu educativ in 

defavoarea strazii. 

Dintre activitatile culturale la care au participat elevii scolii noastre  se pot enumera 

serbarile scolare organizate cu ocazia diferitelor evenimente: Ziua Limbilor Moderne, 

Halloween, Ziua recoltei, Craciun, Eminescu, Ziua Unirii, Ziua Mamei, Zilele Orasului. 

Rezultate semnificative au obtinut elevii scolii si la olimpiadale si concursurile scolare judetene 

si nationale. De asemenea, rezultate deosebite au obtinut elevii scolii noastre si la alte concursuri, 

cum ar fi: Cangurul Lingvist-lb. Engleza, LuminaMath-clasele primare, Equinox, Euclid, Micul 

matematician si nu in ultimul rand la concursul de recitari la lb. materna polona și ucraineană. 

La capitolul achiziții, lucrări și investiții situația se prezintă astfel: 

 a fost reabilitată biblioteca școlii 

 s-a amenajat o Sala de lectură (cu ajutorul Asociației Douzelage Siret) 

 s-au reabilitat grupurile sanitare din corpul A și de la GPN Luminița 

 au fost schimbate cu termopan ușile de la intrare (corp B –intrare elevi și intrarea  dinspre 

parc a corpului A) 

 s-a achiziționat mobilier nou în cancelarie – corp A 

 s-a pavelat curtea dintre cele două corpuri ale GPN Luminița 

 pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ, in timpul vacantei 

de vara, s-a efectuat igienizarea tuturor spațiilor de învățământ 

Pentru anul 2017 se impune necesitatea imediată a următoarelor lucrări / investiții: 

 finalizarea lucrărilor începute la Sala de sport (amenajare grupuri sanitare) 

 schimbarea instalației termice la GPN Luminița. 

Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" 

      Numărul total de posturi  în anul școlar 2016 - 2017 este de 124, și anume:  

 90  posturi personal didactic; 

 14  posturi personal didactic auxiliar 

 20 posturi personal nedidactic. 
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       Planul de școlarizare pentru anul școlar 2016 - 2017 s-a realizat în totalitate, astfel în școala 

noastră avem înscriși la 15.09.2016 un numar de 1361 elevi. 

O realizare deosebita a anului 2016 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 ”. Valoarea totală a proiectului a fost de 68 037 euro din  

care dotări pentru  școală cu obiecte de inventar 4235 lei. 

În  cursul anului  școlar anterior   și a vacanței de vară s-a reușit: 

 reabilitarea  holurilor  din corpul principal de clădire din locația din str. Lațcu  Vodă;  

 Reabilitarea  camerelor în internatul școlar(tencuială, var, lambriu, parchet, uși noi) și  

schimbarea obiectelor sanitare din cabinele grupurilor sanitare din clădirea „internat”. 

 reabilitarea laboratorului de chimie și montarea a două chiuvete funcționale necesare 

desfășurării optime a procesului instructiv; 

 amenajarea la corpul de clădire din str. 28 Noiembrie a unui birou  pentru un secretar care 

să permită elevilor obținerea de adeverințe  sau alte documente fără a fi nevoiți să se 

deplaseze la sediul instituției; 

 amenajarea la corpul de clădire din str. 28 Noiembrie a unui cabinet pentru  comisia de 

discipline tehnice 

 reabilitarea a două birouri  administrative 

 reabilitarea grupurilor sanitare pentru cadrele didactice, 

 Amenajarea unei noi săli profesorale în spațiul eliberat prin mutarea cabinetului de 

informatică. Acest spațiu a fost dotat cu mobilier prin sprijinul comitetului de părinți, cu 

laptopul obținut prin proiectul TEEN PERFORM  și o imprimantă prin comitetul de 

părinți. 

Pentru activitatea următoare ne propunem : 

 Reabilitarea intrării  și  a  holurilor  din corpul A al liceului și pavoazarea lor; 

 Reabilitarea celorlalte birouri  administrative și amenajarea unui spațiu pentru 

monitorizarea sistemului de supraveghere audio – video existent. 

Pentru perioada următoare cele mai grave probleme cu care ne confruntăm din punct de 

vedere material sunt cele referitoare la: 

 Înlocuirea  acoperișului la sala de sport și a  sistemului de încălzire în aceasta. 

 Reparații capitale la rețeaua de termoficare  din subsolurile clădirilor 

 Înlocuirea acoperișurilor la corpul C  și la clădirea cu atelierele de practică mecanic auto care 

prezintă deteriorări  accentuate și infiltrări de apă.  
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 Repararea unui tronson al rețelei de termoficare exterioare(de la centrala termică spre sala de 

sport și clădirea cu cabinete de mecanică) care  a fost închisă în această lună din cauza 

pierderilor mari de apă pe acest traseu. 

 

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) 

  Spitalul de Boli Cronice Siret are un nr. de 103 angajati, din care: 

 medici -7 , 

 medici care efectueaza garzi din afara unitatii -3 

 farmacist -1 

 alt personal superior -4,5 

 personal sanitar mediu(asistenti medicali) -41 

 personal tesa (inclusiv comitet director) -10 

 personal auxiliar(infirmieri,ingrijitori,muncitori,paza,bucatari etc) -41  

Angajati din localitate -83,iar din afara localitatii -20. 

De serviciile medicale ale Spitalului de Boli Cronice Siret au beneficiat un nr. de 2155 

bolnavi, din care 675 bolnavi au fost din orasul Siret,iar diferenta de 1480 bolnavi din localitatile 

invecinate orasului. 

Situatia indicatorilor realizati pe anul 2016: 

 Valoare contractata: 3.608.081,18lei 

 Valoare realizata: 3.499.820,74lei 

 Nerealizat: -108.260,44lei 

In anul 2016, pt buna desfasurare a serviciilor medical s-au realizat următoarele 

lucrări/intervenții : 



8 

 

 inlocuirea aparaturii de laborator inclusiv aducerea de aparatura in camera de garda pt 

detectare infarctului miocardic. 

 s-a imbunatatit meniul pacientilor,inlocuirea pardoselilor din parchet laminat cu rasina 

epoxilica in toate saloanele sectiei paliative,in 2 saloane din sectia pediatrie si 3 saloane 

din sectia interne. 

 inlocuirea a 12 geamuri tamplarie din lemn cu tamplarie PVC 

 în subsolul ambulatoriului BFT in zona cazilor galvanice s-a rezolvat problema 

mucegaiului de pe pereti achizitionand o instalatie de dezumificare. 

In 2016 un nr. de 43 angajati nu aveau salariul de incadrare adus la nivelul 

maxim,luandu-se decizia alinierii salariilor la nivelul maxim,astfel s-a rezolvant un conflict mai 

vechi cu sindicatul. 

Pt anul 2017 se are in vedere reabilitarea pavilionului 1 corpul principal, si dotarea 

acestuia cu echipament medical si imbunatatirea conditiilor hoteliere. La baza acestei initiative 

se afla in curs de derulare proiectul transfrontalier dintre SPITALUL DE BOLI CRONICE 

SIRET si SPITALUL RAIONAL HLIBOCA. Tot pt  2017 se va lua in calcul o noua 

reorganizare a structurii spitalului in vederea indeplinirii indicatorilor asumati cu Casa de 

Asigurari de Sanatate. 

6.2 Spitalul de psihiatrie cronici  

In cursul anul 2016, compartimentul Administrativ Transport si Achizitii Publice a avut 

urmatoarele activitati : 

Sectia Cronici I  

 Montaj Aparate aer conditionat + a doua sursa de caldura pe toate saloanele  

 Inlocuire linoleum Tarket pentru parter – partial . 

 Realizare cabinet relaxare , lumina solara   

 Achizitionare aparatura medicala de ultima generatie , Ecograf+cadru,  Concentrator 

oxigen 

 Realizare pavaj alei acces auto  

 Realizare alee senzoriala – partial  
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 Materiale pentru realizarea foisor + instalatie electrica 

 Achizitionarea a unui numar de 32 de paturi moderne+saltele   

 Achizitionarea a unui numar de 32 de noptiere noi  

 Achizitionare echipament medical 

Sectia Cronici II   

 Montaj Aparate aer conditionat + a doua sursa de caldura pe toate saloanele  

 Achizitionare aparatura medicala de ultima generatie : Monitor pacient,  Defibrilator  

,Concentrator oxigen , cantar scaun  

 Realizare pavaj alei acces auto , alei pietonale  

 Achizitionare echipament medical 

 Montaj sistem securizat de alama in caz de incendiu 

Sectia Cronici III - corp reabilitat 

 Montaj Aparate aer conditionat + a doua sursa de caldura pe toate saloanele  

 Achizitionare aparatura medicala de ultima generatie : Monitor pacient,  defibrilator , 

Electrocardiograf ,   Concentrator oxigen 

 Realizare pavaj alei acces auto , alei pietonale  

 Achizitionare echipament medical 

 Realizare camera stimulare senzoriala  

 Achizitionare generaor de curent electric  

Achizitii pe sisteme SEAP 

 Total nr achizitii directe 3143 comenzi  prin SEAP  

 Total procent achizitii e-licitatie.ro (84 %) 

În organigrama Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret sunt  cuprinse un număr de 209 posturi 

aprobate, din care 167,5 posturi ocupate cu un fond total de salarii în sumă 796184 lei. Număr 

personal posturi ocupate = 168,  la care se mai adaugă 6 contracte prestări servicii: 
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 Total femei =  120 + 2 prestări servicii 

 Total bărbaţi = 48 + 4 prestări servicii 

 Din Siret = 141 

 Din altă localitate = 33 

În anul 2015, fondurile de la Casa de Sanatate au fost in valoare de 8.523.769,69 lei, iar in 

anul 2016 fondurile de la Casa de Sanatate au fost in valoare de 8.563.405,31lei, ceea ce 

inseamna un contract mai mare cu 39.635,62 lei.  

In cursul anului 2016 s-a mai alocat de la Casa de Sanatate suma de 1.307.076 lei conform 

OUG 35//2015, suma de 27.119,65 conform OUG 43/2016 si suma de 185.662,58 lei conform 

OUG 20, sume acordate pentru cresterile salariale. Aceasta crestere rezulta, atat din cresterea 

tarifului pe caz si pe zi de spitalizare, cat si din cresterea zilelor contractate in numar mai mare. 

In anul 2016, fondurile de la Directia de Sanatate Publica au fost in valoare de 58.578 pentru 

Actiuni de Sanatate, iar pentru Programele Nationale de Sanatate, in valoare de 56.994 lei; In 

anul 2015 fondurile de la Directia de Sanatate Publica au fost in valoare de  69.721 lei pentru 

Actiuni de Sanatate si 23.399 lei pentru programele de Sanatate privind dezvoltarea activitatilor 

de terapie ocupationala. 

Pentru dotarea spitalului s-a folosit fondul de dezvoltare constituit pentru anul 2016, din care 

s-a achizitionat generator curent electric si instalatie senzori fum. Pentru dotarea spitalului cu 

aparatura medicala s-a alocat de la Ministerul Sanatatii suma de 51.000 lei si pentru reparatii 

capitale in sanatate, suma de 134.000 lei. Alte venituri incasate de spitalul nostru au fost din 

ergoterapie, servicii medicale, chirii, dobanzi  in valoare totala de 53.717 lei. 

Alte activitati desfasurate in 2016 

o Protocoale de colaborare cu mai bine de 20 de institutii locale si nationale in domeniul 

sanatatii mintale 

o Initierea programului de voluntariat in colaborare cu Grupul scolar Latcu Voda Siret 

o Participarea la un proiect european de integrare cu un grup mixt de beneficiari si voluntari 

din grupul Scolar Latcu Voda Siret in Polonia, cu sprijinul Primariei Siret, organizat de 

fundatia Kreisau Initiative din Germania 
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o Participarea la fondarea retelei Mind Reset, retea in care sunt implicati Ministerul Sanatatii, 

Ministerul Muncii,  ONG-uri reprezentative la nivel national, spitale de psihiatrie cronici si 

asociatii de pacienti 

o Participarea ca membru fondator la retea nationala de reabilitare psihatrica, retea in care 

sunt implicati Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii,  serviciile de forensic, ONG-uri 

reprezentative la nivel national, spitale de psihiatrie cronici si asociatii de pacienti 

o O parte din beneficiari au participat la diferite activitati de loisir desfasurate cu sprijinul 

funadtiilor si a benefiarilor cu care colboram: organizarea revelionului beneficiarilor, 

organizarea a diferite excursii si drumetii, participarea la spectacolul de pe 3 Decembrie 

(ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati), vacanta la mare, etc. 

Activitati preconizate pentru 2017: 

o Participarea la un proiect european de integrare cu un grup mixt de beneficiari si 

voluntari din grupul Scolar Latcu Voda Siret in Polonia, cu sprijinul Primariei 

Siret, organizat de fundatia Kreisau Initiative din Germania 

o Participarea angajatiile de ergo terapie, a 2 asistente medicale, si a unui doctor la 

un program de specializare la Centrul de Sanatate Mintala din Kaufbeuren, 

Germania 

o Diversificarea activitatilor de voluntariat si loisir 

o Obtinerea autorizatiei ISU 

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 
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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 

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 2016 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 întărit parteenriatul nou încheiat 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 
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dezvoltarea 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 2016, 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 participarea la Întâlnirea Generală a Asociației Douzelage la 

Triavna, Bulgaria unde s-au reunit reprezentanți ai orașelor membre, peste 120 de persoane din 

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 2016 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: 

S-a finalizat studiul de fezabilitate privind înființarea unui parc industrial în zona vămii 

(East European Border). Ca urmare a acestui lucru, s-a depus documentația și s-a obținut titlul de 

parc industrial, EAST EUROPEAN BORDER fiind astfel primul parc industrial din judetul 

Suceava. Parcul este administrat de o societate a Consiliului Local, Industrial Park East 

European, iar parcul industrial va fi amenajat pe o suprafata de 16 hectare de teren situat in 

apropierea granitei cu Ucraina. Scopul imediat al înființării parcului industrial este atragerea de 

investitori în oraș prin acordarea unor facilități de ordin edilitar, respectiv accesul la 

infrastructură, şi fiscal, în limitele prevăzute de legislația specifică parcurilor industriale, dar şi 

de cea care guvernează acordarea ajutoarelor de stat. Printre avantajele deschiderii unui parc 

industrial sunt pe termen mediu şi lung, crearea de noi locuri de muncă şi de noi surse de venit la 

bugetul local, respectiv impozite şi taxe locale, dar şi impozit pe venit sau impozit pe profit, în 

mod direct iar în mod indirect, prin revitalizarea oraşului odată cu dezvoltarea economică a 

acestuia. Dezvoltarea economică a oraşului va avea ca efect creşterea numărului de salariaţi, 

scăderea şomajului, dar şi creşterea puterii financiare a locuitorilor Siretului. 

În luna octombrie Orasul Siret a participat la EXPO REAL Munchen si a promovat 

parcul industrial East European Border Industrial Park Siret. Au fost aproximativ 20 de intalniri 

cu firme de consultanta si brokeraj si dezvoltatori de parcuri industriale si logistice. Acestea au 

permis realizarea unei bune promovare a parcului industrial. In consecinta, in momentul de fata 

EEB Industrial Park Siret se afla in analiza unor mari firme (lideri mondiali sau europeni) din 

domeniul real estate - Colliers, CBRE sau CTP. In acest demers ne-am bucurat de sprijinul 
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Consiliului Judetean Suceava care a achizitionat standul, de sprijinul Departamentului pentru 

Investitii Straine si al Camerei de Comert Romano-Germane din Bucuresti care ne-au promovat 

parcul si care ne-au facilitat o serie de intalniri dar si de sprijinul reprezentantilor guvernamentali 

ai landurilor Bavaria si Baden Wurtenberg care au vizitat standul Romaniei, au discutat cu noi 

referitor la obiectivele pe care le urmarim prin participarea la acest targ si care ne-au oferit 

sfaturi si informatii interesante. 

 

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. 

Industria  

Procesul de ajustare structurală a industriei oraşului Siret, în anul 2016, 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. 

Ramurile industriei cele mai dezvoltate la sfârşitul anului 2016: 

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

număr de 266  persoane angajate (din care 152 de angajați cu domiciliul în Siret și 114 de 

persoane angajate cu domiciliul în afara localității) și  cifră de afaceri în anul 2016 de 

123.826.552,30 lei.  

 Industria uşoară: STEFI TEX 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. 
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 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 6 ferme private care au arendate terenuri de la cetăţen. 

Numărul total al gospodăriilor este de 3276, iar suprafaţa agricolă este de 3152 ha, reprezentând 

74,52% din teritoriu. 

 Pe parcursul anului 2016, 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 2016, 3580 persoane, din care cu domiciliul în orașul Siret – 298  Solicitanții de 

subvenție de pe raza orașului Siret au beneficiat de fonduri europene în valoare de 625.000 lei. 

 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 2016, au funcţionat următoarele firme  cu profil agricol: 

S.C. MARSIN SIRET   – 647 ha;  

P.F.A. UNGUREANU  –  19  ha; 

S.C. ZIMENTAL SIRET   –  42 ha; 

PFA CHRIAC GHEORGHE  – 142 ha; 

II ŢICALO ALEXANDRU  MARCEL  – 21 ha; 

P.F.A. SAUCIUC CRISTINA   –  12 ha; 

S.C. AGRODIM CHIRIAC   –  248 ha;  

S.C. PRODIMPEX BALCAUTI   –  241 ha;  

  S.C. RODALEX     – 13 ha 

 

 



16 

 

10.  Serviciul economic 

 

VENITURI BUGET LOCAL  18.666.706 lei, reprentând 91,77 % din  

     prevederile definitive pe anul 2016, din care: 

       1.1 Venituri proprii:     6.987.181 lei    -            86,31% 

            - Impozite si taxe pe proprietate, amenzi, etc.   3.651.362 lei  - 82,94%

   

            - Cote din impozit pe venit din care:               3.252.854 lei -             90,08% 

            - Cota defalcată     2.993.792 lei -             89,38%   

            - Sume alocate pt echilibrare C.J:          259.062 lei -   99,14%

  

              - Venituri din capital                      82.965 lei -           100,41% 

1.2. Sume defalcate din TVA total din care:   11.080.230 lei - 99,72%

  

              - Învăţământ, insotitori si evidenta populatiei  9.043.393 lei        -  99,65%

  

              - Echilibrare buget                 2.069.834 lei -             100% 

            1.3.  Subvenţii de la bugetul de stat     279.852 lei -           56,31% 

            1.4. Subventii de la alte administratii (C.J. Suceava)       136980 lei  -          100,00% 

            1.5. Sume primite de la Uniunea Europeana              160.851 lei  -          33,63% 

            1.6. Donatii si sponsorizari          21.612 lei      -        100,00% 

            Avînd în vedere că din totalul veniturilor realizate de 18.666.706 lei, 11.679.525 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 62 % de finanțarea atrasă de la aceste nivele ale 

administrației publice. 

 Tinând cont si de faptul că 52% 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 
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avut un grad de autonomie în luarea deciziilor de doar 48%, adică executivul împreună cu 

Consiliul Local al orașului au hotarât modul cum au fost cheltuite doar 48 % din veniturile 

încasate în bugetul local. 

 La partea de cheltuieli menționăm că, arieratele inregistrate la sfarsitul anului 

inregistreaza o crestere nesemnificativa fata de anul anterior cu suma de 18136 lei, realizându-se 

o scădere a acestora cu 87,29 % față de anul anterior, de la 22861 lei, la 40.997 lei.     

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 

Biroul 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; 
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 1 persoană urmărire și executare silită .     

 În evidenţele Biroului Impozite şi Taxe Locale există înregistrate un număr de 6639 

roluri persoane fizice şi un număr de  659 roluri persoane juridice. 

 În anul 2016  veniturile totale au fost în sumă de 25.487.014 lei, iar încasările totale de 

18.666.706 lei, ceea ce reprezintă 73,24%, iar veniturile proprii au fost în sumă de 13.807.489 lei  

din care s-a încasat suma de 6.987.181 lei, ceea ce reprezintă 50,60%. 

 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. 

 I Impozitul pe clădiri 

 La acest capitol debitele totale au fost în sumă de 2.378.443 lei, din care la persoane 

fizice 698.878 lei,  iar la  persoane juridice – 1.679.565 lei .  

 Încasările totale au fost de 877.001 lei, din care: la persoane fizice au fost în sumă de 

400.877 lei,  iar la persoane juridice – 476.124 lei, structurată astfel: 

          Persoane fizice: 

 - încasări din debite curente -           322.982 lei 

 - încasări din debite restante -    56.095 lei 

 - dobânzi şi penalităţi  -    21.800 lei. 

         Persoane juridice: 

          - încasări din debite curente        -         372.858 lei 

          - încasări din debite restante       -           72.611 lei 

          - dobânzi şi penalităţi                   -          30.655 lei.   

    II Impozitul pe teren şi taxa teren 

La acest capitol debitele totale sunt în sumă de 1.539.790 lei, din care la persoane fizice  

- 1.090.458 lei, iar la persoane juridice 449.332 lei. 

Încasările totale au fost de 692.112 lei, din care: la persoane fizice au fost de 543.916 

lei, iar la persoane juridice  148.196 lei, structurate astfel: 
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Pentru persoane fizice: 

- debite  curente   -        472.135 lei 

- debite restante   -          50.764 lei 

- dobânzi şi penalităţi              -          21.017 lei. 

Pentru persoane juridice: 

- debite curente                          -        115.613 lei 

- debite restante                         -         18.182 lei 

- dobânzi şi penalităţi                -         14.401 lei.  

III Impozitul pe mijloacele de transport 

Debitele finale la acest capitol au fost în sumă de  1.739.064 lei, din care la persoane 

fizice – 894.190 lei, iar la persoane juridice – 844.874 lei . 

Încasările totale sunt in suma de 414.396 lei, din care: la persoane fizice sunt în sumă de 

308.679 lei, iar la persoane juridice – 105.717 lei, structurate asfel: 

Pentru persoane fizice: 

- debite  curente   - 215.067 lei 

- debite restante   -   67.497 lei 

- 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 

63.652 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 25.461 lei 

este venit al bugetului judeţean, în consecinţă această sumă a fost virată la Consiliul Judeţean.     
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IV Taxa firmă şi taxa de reclamă – publicitate 

Din cele 466 persoane juridice cu dosare fiscale la compartimentul de impozite şi taxe 

locale, 109 au fost înregistrate cu taxa firmă şi taxa reclamă publicitate. Debitele la acest capitol 

au fost în sumă de 8.858 lei, din care s-a încasat suma de 5.907  lei, structurată astfel: 

- debite curente  - 6.942 lei 

- debite restante  - 1.425 lei 

- dobânzi şi penalităţi             -    540 lei 

V 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. 

           VI Amenzi  

La acest capitol încasările au fost de 847.502  lei. Au fost debitate un număr de 412 

procese verbale.   

VII Activităţi curente 

În cursul anului 2016 au fost eliberate 89 certificate de atestare fiscală pentru persoane 

juridice, iar pentru persoane fizice au fost eliberate 2921 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 2016 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 2016 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.  

Până la data de 31.12.2016 s-a întocmit lista de rămăşiţe, lista de suprasolviri şi au fost 

efectuate operaţiunile privind închiderea anului bugetar 2016. 

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 
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În cursul anului 2016 au fost adoptate de către consiliul local în cele 12 şedinţe ordinare şi 5 

şedinţe extraordinare și 2 ședințe de îndată un număr de 142 hotărâri, din care 132 cu caracter 

normativ şi 10 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. 
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Proiectele de hotărâri cu caracter individual se probă prin vot secret. 

Exercitarea atribuţiilor consiliului local conform competenţelor stabilite de lege 

a. Consiliu Local a fost constituit prin HCL nr. 57/22.06.2016. Au apărut modificări în 

componenţa Consiliului Local, în sensul că: 

 prin HCL nr. 66/28.07.2016 s-a constat încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Haiura Viorel şi declararea locului  vacant 

 prin HCL nr. 67/28.07.2016 s-a validat mandatul de consilier în Consiliul Local al 

oraşului Siret al candidatului supleant Ursachi Aurel 

 prin HCL nr. 59/22.06.2016 a fost ales viceprimarul oraşului, domnul Mocrei Leonard 

Cristian 

 prin HCL nr. 60/22.06.2016 au fost constituite Comisiile de specialitate pe principalele 

domenii de activitate 

 Prin HCL nr. 81/31.08.2016 au fost numiţi reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret 

 Prin HCL nr. 71/28.06.2016 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. 80/31.08.2016 au fost numiţi reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului de Boli Cronice Siret, completată cu HCL nr.94/15.09.2016. 

 Prin HCL nr. 95/15.09.2016 a fost numit reprezentantul în Consiliul de Administraţie al 

Şcolii Generale „Petru Muşat” 

 Prin HCL nr. 96/15.09.2016 au fost numiți reprezentanții în Consiliul de Administraţie al 

Colegiului tehnic „Laţcu Vodă” 

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

Hotărârea nr. 68 din 28.07.2016, 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, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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. 5788/14.06.2016. 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. 

e.  Prin HCL nr. __________/26.01.2017 s-au repartizat consilierii locali și șefii de servicii 

din aparatul primarului orașului Siret pe cartiere şi străzi, urmărind aplicarea măsurilor de 

gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, iar prin HCL nr._______/26.01.2017 s-a stabilit 

programul de audienţe al consilierilor locali. 

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

Hotărârii Consiliului Local nr. 69/28.07.2016. 

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 

i. Bugetul local pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 2/28.01.2016, 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. 26/29.02.2016, HCL nr. 

27/31.03. 2016, HCL nr. 44/26.04. 2016, HCL nr. 54/26.05. 2016, HCL nr. 761/28.06.2016, 
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HCL nr. 78/31.08.2016,  HCL nr. 108/27.10.2016, HCL nr. 114/07 noiembrie 2016, HCL nr. 

131/15 decembrie 2016 și HCL nr. 133/28 decembrie 2016. 

Prin HCL nr. 13/29.02.2016 s-a aprobat contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 

2016. 

j. Impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 au fost aprobate prin H.C.L. nr. 

81/29.10.2015, 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 fost 

stabilite prin HCL nr. 89/26.11.2015. 

l. Achiziţiile publice, licitaţiile şi concesiunile în cursul anului 2016 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, iar din luna iunie 2016 prin Legea 

nr.98/2016. 

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 

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. 
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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. 53/2015 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 2016 au fost emise un număr de 383 dispoziţii, din care _____ 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 2016 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; 

- în anul 2016 au fost primiți în audiență un număr de 425 cetățeni (au fost primite în 

audienţă de către primar, viceprimar şi secretar); 

- 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. Cu adresa nr. 5243/16.06.2015 s-a solicitat Serviciului Judeţean Suceava al Arhivelor 

Naţionale avizul pentru numirea responsabilului de arhivă, în răspunsul primit menționându-se 

că vom fi înștiințați despre organizarea cursurilor de arhivar la nivelul Județului Suceava. 

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 
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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 

nr. 1315/12.07.2013. 

Prin adresa nr.10788/23.11.2016 s-a transmis către Serviciul Judetean Suceava al 

Arhivelor Nationale inventarele documentelor cu termen de pastrare permanent,termen de 

pastrare de 5 ani, 10 ani, propuse pentru selectionare pentru a fi verificate si avizate. 

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 2429 de titluri de proprietate, din care în cursul anului 2016 a fost 

eliberate un număr de 4 titluri de proprietate. 

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

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 218/2015 privind registrul agricol pe perioada 2015-2019 şi a Ordinului nr. 

734/480/1003/3727/2015pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol 

pe perioada 2015-2019, s-a procedat la achiziţionarea registrelor, centralizatoarelor necesare şi 

actualizarea programului de evidenţă electronică.  

Conform centralizatoarelor, la data de 31.12.2016 erau înscrise un număr total de 2943 

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 468 contracte de arendă încheiate; 

b) arhivarea contractelor de arendare; 

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

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 2016 un număr de 90 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. 

Numărul total documentații depuse în perioada 01.09.2014-31.12.2016 este de 295. 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la funcţionarul public şi respectarea 

regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 

1) Comisia de disciplină s-a constituit prin Dispoziţia nr. 12/18.01.2017, iar Comisia 

paritară prin Dispoziţia nr. 11/18.01.2017.  

2) Regulamentul de ordine interioară a aparatului propriu al primarului pentru functionarii 

publici si contractuali a fost aprobat prin HCL 120/29.11.2016. 

3) 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. 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că 

prin HCL nr. 85/25.07.2013 a fost reconfirmată structura organizatorică existentă şi numărul 
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total de 163 de posturi. Prin HCL nr. 96/22.12.2015 s-a aprobat suplimentarea cu 11 posturi a 

organigramei Direcției de Asistență Socială. Ultima modificare a organigramei si statului de 

functii a fost stabilita prin HCL nr.119/29.11.2016. 

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

personale ale angajaţilor, la compartimentul resurse umane. 

5) 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. 

5788/14.06.2016. Nu au fost cazuri de incompatibilitate. Un exemplar se găseşte la persoana 

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

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

REVISAL); 

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

acestora s-a  deschis cu data de 01.01.2007; 

8) 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; 

9) 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 – 2284, din care: 

 Pentru ajutor social – 177 

 Pentru alocație pentru susținerea familiei  -  255 

 Pentru persoanele cu dizabilități – 367 

 Pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate – 220 

 Pentru ajutoare alimentare - 850 

 Pentru subvenția la energia termică – 340 

 Pentru Judecătorie, Poliție, Tribunal - 75 

2. Rapoarte de vizită lunare efectuate la asistenții maternali – 447 

3. Rapoarte de monitorizare asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav – 456 

4. Monitorizare bătrâni la domiciuliu- un număr de 44 persoane fără aparținători sau cu nevoi 

speciale; 
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5. Monitorizare copii aflați în situație de risc -15; 

6. Monitorizare Locuințe Protejate -6 ; 

7. Monitorizare Locuințe Sociale – 28. 

Realizari: 

 organizare Spectacolul caritabil „TINEREȚE PENTRU BĂTRÂNEȚE”- colaborare cu 

Centru de Asistență Socială Ingvar Kamprad; 

 strângere de fonduri și donații pentru Centru de Asistență Socială Ingvar Kamprad – 

8000 lei; 

 organizare și monitorizare Echipa de Volunari la Centrul de Asistență Socială - 30; 

 organizare cursuri “Anxietatea și tulburarea ADHD la copii și adolescenți”, în cadrul 

proiectului “Șanse egale pentru copii într- o societate fără discriminare”- organizat în 

colaborare cu “Salvați copiii” și Școala Generală “Petru- Mușat” Siret. 

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             125 

2.  Nr. autorizaţii de construire              58 

3.  Nr. autorizaţii de desfiinţare      9  

     4.  Situaţii statistice, din care:               18 

   - pe teme de urbanism     18 

                6.  Nr. controale efectuate privind disciplina în   16 

     Construcţii 

               7.  Nr. amenzi aplicate                  1 

     

Hotărâri ale Consiliului Local: 

Au fost emise de către Consiliul Local 8 Hotărări care vizau şi serviciul 

urbanism pentru conformare. 

Din cele 8 Hotărâri :  
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     - au fost duse la îndeplinire                          5     

      - au fost duse parţial la îndeplinire             3 

      - nu au fost duse la îndeplinire             0 

 

 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 2016. 

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.               
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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.  

 

Compartiment initiere si implementare proiecte 

Pe parcursul anului 2016 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 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; 

 Monitorizarea centrului de incluziune sociala pentru grupurile vulnerabile din mediul 

rural/urban; 

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

plata finala in cadrul proiectului; 

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

sustenabilitatii proiectului, comunicare in permanenta cu partenerii 

 

 

3. Finalizare 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: 

- Finalizarea 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; 

- 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; 



34 

 

- 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; 

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

rambursare finale 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. 

 

4. 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 

 

5. Initierea de proiecte (cereri de finantare) in cadrul programului Europe for Citizens. 

Punctajul obținut a fost peste pragul de calitate, dar alocarea financiara a programului nu a 

permis finantarea propunerilor de proiecte depuse de catre UAT Orasul Siret in calitate de 

aplicant. 

 

6. Demararea unor propuneri de proiecte din Programul Operațional Capital Uman: 

 OS 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri 

integrate 

 OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 

zona urbană (Romania Start Up Plus) 

 OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 

asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile 

dezavantajate socio-economic (Școală pentru toți) 

 OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

 

În urma analizei ghidului general pe POCU și a ghidurilor specifice, s-au constatat că 

adminsitratia publica locala Siret este defavorizata la obtinerea unei finantari POCU din mai 

multe motive: 

 

 Orasul Siret are un grad de defavorizare extrem de mic, conform Atlasului zonelor 

urbane marginalizate din România – document strategic important în evaluarea 

propunerilor de proiecte (4.2) 

 Gradul de abandon scolar la Scoala Gimnaziala Petru Musat si Colegiul Tehnic Latcu 

Voda este extrem de mic (conform evaluarilor ministerului si clasamentului anexa la 

ghidul solicitantului) (6.3) 

 Posibilitati reduse ale Primariei de a suporta cheltuieli angajate cu infiintarea si 

dezvoltarea de noi IMM-uri pana la rambursarea cheltuielilor de catre minister (Romania 

Start Up Plus) 

 Numarul mic de persoane din grupul tinta de pe raza orasului Siret din sectorul medical 

(doctori si asistente din domeniile medicale prioritare prevazute in ghidul pe linia 4.8) 

face imposibil ca vreunul din Spitalele din Siret sa fie aplicante. Nu s-au identificat 

institutii medicale dornice de parteneriate pe aceasta linie de finantare. 
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Motivele de mai sus nu exclud eligibilitatea unui proiect depus pe POCU de catre Primaria 

Siret, dar se constata, la analiza grilei de evaluare, ca s-ar obtine punctaje prea mici pentru a 

obtine finantare, in contextul unor alocari financiare insuficiente. De asemenea, au fost luate in 

calcul si resursele financiare ale administratiei incapabile de a sustine cheltuieli in cazul 

intarzierilor rambursarilor pe POCU (avem experienta programelor anterioare cand rambursarile  

de la minister puteau ajunge si la 4 luni intarziere fata de termenele prevazute in contractele de 

finantare). 

 

Obiective de investiții pentru anul 2017: 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE PROIECT/ 

PROGRAM 

Perioada de 
implementare 

Valoare totală 
proiect/program 

Valoare totală 
cofinantare 

locală  

1 

Revitalizarea Zonei de Agrement 
Urbane din Zona Lacului de 

Acumulare Siret-Rogojesti, din orasul 
Siret, jud.Suceava 

2017 - 2019 9.766.762 195.335 

2 
Revitalizare teren degradat din strada 
Sucevei, oras Siret, judetul Suceava 

2017 - 2018 574.361 11.487 

3 
Extindere Retele de Canalizare în 
Orasul Siret-Vama Siret, Judeţul 

Suceava 
2017 - 2018 5.926.066 400.904 

4 

Extinderea retelelelor de apa si apa 
uzata pe DJ 291 A (strazile Stefan 

Petriceicu Voda, str. Latcu Voda, str. 
9 Mai, str. Moldovei) din  orasul Siret, 

judetul Suceava 

2017 - 2018 4.357.243 138.250 

5 
Modernizarea infrastructurii de apă si 

apă uzată în județul Suceava 
2017 - 2022 80.100.000 4.005.000 

6 
Modernizarea infrastructurii de 

sănătate în regiunea Siret-Hliboca 
2017 - 2019 3.150.000 315.000 

7 
Modernizarea infrastructurii rutiere pe 

DJ 291A prin planul de mobilitate 
urbana 

2017 - 2019 22.500.000 2.250.000 

8 Centrul multifunctional social 2017 - 2018 675.000 67.500 

9 
Cresterea eficientei energetice in 
cladirile Colegiului Tehnic ”Latcu 

Voda” Siret 
2017 - 2019 9.000.000 900.000 

10 
Infiintare centru de zi pe persoane 

varstnice 
2017 - 2019 2.250.000 225.000 

11 Sistem integrat al deșeurilor 2017-2019 420.000 420.000 

 

15. Activități economice  

În anul 2016, în orașul Siret au desfășurat activitate permanentă un număr de  267 agenți 

economici în diferite domenii de activitate. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale, întreprinderile familiale, unele societăți comerciale și asociații umanitare au 
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beneficiat de servicii de consultanță în cadrul Primăriei Siret în vederea autorizării la ORC 

Suceava (DGFP Suceava). Agenții economici care au desfășurat exerciții comerciale au fost 

autorizați conform OG nr. 99/2000 și Legii nr. 343/2006 cu modificările și completările 

ulterioare (Legea 227/2015). După forma de organizare aceste firme s-au clasificat astfel:  

- societăți comerciale  - 147; 

- societăți cooperatiste - 2; 

- întreprinderi individuale - 27; 

- întreprinderi familiale - 5; 

- persoane fizice autorizate - 86. 

Activitățile practicate au fost diverse: 

1. Societăți comerciale   2. Societăți cooperatiste:  

- producție – 8    - activitate mixtă - 2 

- prestări servicii – 40   3. Întreprinderi individuale: 

- alimentație publică – 20   - alimentație publică - 4 

- comerț en-gros – 0   - prestări servicii - 16 

- activitate mixtă – 11   - comerț cu amănuntul - 7 

- comerț cu amănuntul - 64 

4. Întreprinderi familiale:    5. Persoane fizice autorizate:  

- comerț cu amănuntul – 3   - prestări servicii - 60 

- prestări servicii- 2   - alimentație publică - 2 

      - comerț cu amănuntul - 24 

16. Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat    

Obiective realizate : 

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

socială a oraşului Siret. 
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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 înregistrat un număr de 12 cereri privind atribuirea de teren în vederea construirii unei 

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

cursul anului 2016 un număr de trei loturi; 

 s-au trimis răspunsuri la cereri, sesizări şi reclamaţii – 68 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 : 

 închirieri locuinţe  - 3 contracte ; 

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

- 23  contracte ; 

 închirieri terenuri persoane fizice - 38 contracte ; 

 închirieri locuri de parcare (adiţionale) - 27 buc. ; 

 venituri realizate din concesiuni teren – 26.252  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 şi s-au trimis un număr de 48 somaţii pentru recuperarea debitelor de la 

persoane fizice şi juridice; 

 s-au emis de către Consiliul local un număr de 38 de hotărâri care vizează D.A.D.P.P. şi au 

fost duse la îndeplinire până la finele anului 2016  un număr de 36 de hotărâri ; 

2. Formaţia întreţinere străzi : 

 s-au executat pavaje pe o suprafaţă de 1193 mp: - parc vest, scuar farmacie(acces str. Latcu 

Voda – M. Teliman), scuar sens giratoriu Politie, parc str. 9Mai - scoala Generala P. Musat, 

trotuar biserica Sf. Ioan Botezatorul + str. SFMarian + Ana Ipatescu + amenajare parcare 

spital Boli Cronice Siret. 
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 s-au montat borduri pietonale pe o suprafaţă de 435 ml; 

 s-au montat borduri scări pe o suprafaţă de 71 ml; 

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

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

Ştefan cel Mare, Plaiului, 28 Noiembrie în cantitate de 600 mc, însemnând aproximativ 

1870 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  1370  mc agregate de balastieră  (balastru) 

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

în suprafaţă de 800 mp ; 

 plombari cu mixtura asfaltica: 300mp. 

 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; 

 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) ; 
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 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; 

 salubrizat si igienizat DN2 – E85 semnal intrare Siret – Vama Siret. 

 Salubrizat si igienizat parcare complex comercial Vama; intretinut vegetatie. 

3. Formaţia spaţii verzi : 

- Intretinerea spatiilor verzi a vegetatiei, toaletarea acestora, taierea arborilor care prezentau 

pericol. 

- 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; 

- s-au plantat  un număr de 350 buc. bulbi lalele , s-a recoltat o cantitate de 18 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; 
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- 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 ; 

 Pentru buna functionare a centralelor termice din subordinea Primariei Siret s-a stabilit o 

persoana autorizata cu sarcini RSVTI. 

 s-au înlocuit duşurile ; 

 s-au igienizat şi văruit încăperile băii publice ; 

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 ; 

 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 ; 

 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” si scoala generala ‚,Petru 

Musat’’ , precum şi transportul elevilor la manifestările cultural-sportive şi olimpiade ;            
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6. Lucrări executate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 : 

 lucrări de deszăpezire pe străzi şi trotuare, spargerea gheţii, imprastierea manuala a 

materialului antiderapant  – 98. 350 mp; 

 aşternere de balast şi strângerea pietrei alergătoare – 80 Km ; 

 curăţarea manuală a şanţurilor – 8.960 ml ; 

 combaterea poleiului cu material antiderapant 420mc pe strazi si trotuare; 

 intretinere puieti  ornamentali – 30 buc.; 

 consolidarea terenurilor predispuse la alunecări – 1.800 puieţi salcâm; 

 tăieri de corecţie arbori –180 buc.;                                                         

 desfundat şanţuri 2360 ml şi podeţe – 36 buc; 

 sapat si mobilizat terenul în rabate şi în zonele amenajate pentru materialul floricol – 960 

mp; 

 degajarea terenului de iarbă, frunze şi crengi – 960 880 mp ; 

 curăţarea terenului de iarbă si buruieni a trotuarelor şi a acostamentului străzilor – 40.500 

mp; 

 cosit manual vegetaţie – 98.150 mp; 

 repararea drumurilor impietruite – 35 km ; 

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

vegetale, etc.) – 46.258 mp 

17. Centrul Cultural Mihai Telliman  

Centrul Cultural din Siret a înregistrat în anul 2016 o activitate menită să îmbogățească 

viața socio-culturală a orașului, venind către public cu o ofertă culturală diversificată, încercând 

să acopere o plajă cât mai mare din populația orașului și a localităților din împrejurimi. 

În anul 2016  situația financiară a Centrului Cultural din Siret arată astfel: 

CASA DE CULTURĂ MIHAI TELIMAN SIRET 

CAPITOL SUMĂ lei – plăți efectuate până la 31.12 
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salarii  67993 

gaz și energie electrică 17607 

apă și canal 945 

prestări servicii 2946 

materiale 1111 

investiții 3698 

TOTAL 94300 

 

BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ TEODOR ȘTEFANELLI SIRET 

CAPITOL SUMĂ lei – plăți efectuate până la 31.12 

salarii  31165 

utilități 2327 

TOTAL 33492 

 

În anul 2016  situația activităților socio-culturale și educative de la Centrul Cultural din 

Siret arată astfel: conferințe – 2, lansări de carte – 6, spectacole pentru copii – 5, teatru – 2, 

concerte muzică clasică – 2, concerte muzică folclorică – 3, concerte pop-rock – 2, concerte 

muzică folk – 2, spectacole de crăciun – 4, evenimente sportive – 5, alte evenimente – 2. 

18.  Serviciul Poliția Locală 

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost realizați după cum 

urmează: 

1. Activități organizate și desfășurate, din care: 

 pe ordine și liniște publică – 1370 

 pe linie de circulație rutieră – 2102 

 pentru respectarea HCL – 980 

 pe evidența persoanei – 425 

 pe activități comerciale – 180 

 pe activități de mediu și salubritate – 320 

 pe disciplina în construcții – 240 

 pe alte linii – 300  

Activitățile s-au desfășurat în colaborare cu: 

 serviciul din cadrul Primăriei Siret – 870 
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 Poliția Națională – 720 

 Operatori locali (salubritate, apă, canal, etc.) – 620 

 Alte entități (Garda de Mediu, DSV, Protecția Copilului, Inspecția de stat în construcții, 

etc.) – 101 

2. Asigurarea de măsuri preventive de ordine publică 

 În activități culturale, sportive, religioase, probleme sociale și educative – 8  

 Număr efective participante – 10 

 Număr de zile – 3 

 Planuri de măsuri pentru activități speciale – 4  

 Număr efective participante – 10 

 Număr de zile – 2 

3. Asigurare fluidizare trafic 

 Număr efective participante – 5 

 Număr de zile – 80 

4. Ridicări auto abandonate / fără stăpân – 30  

 Ridicate conform Legii 421/2002 – 0 

 Ridicate de proprietar – 30  

5. Intervenții, stări conflictuale aplanate – 372  

6. Patrulări auto – 730 

7. Patrulări pedestre – 1240 

8. Pânde, supravegheri operative – 20  

9. Executări mandate aducere emise de instanțe judecătorești – 0  

10. Procese verbale de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de 

contravenție refuzate a fi semnate sau întocmite în lipsă – 40  

11. Unități de învățământ monitorizate / supravegheate – 8 

12. Infracțiuni constatate – 0  

13. Persoane predate Poliției Naționale – 0  

14. Urmăriți prinși și predați Poliției Naționale – 0  

15. Persoane care apelează în mod repetat la mila publicului – 6 

 Identificate și sancționate contravențional – 3  

16. Persoane îndrumate spre locul de domiciliu – 9 

17. Persoane fără adăpost identificate – 0 

18. Număr construcții verificate – 30 

 Fără autorizație construire / demolare – 0 
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 Cu autorizație construire / demolare – 30  

19. Număr verificări practici conform OG 99/2000, act. HCL 1/2009 – 32  

20. Somații aplicate – 290 

 Disciplina în construcții și afișaj – 140  

 Protecția mediului – 60 

 Inspecție comercială – 90  

21. Contravenții constatate, din care: 

 Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – 7 

 OUG 195/2002 R, privind circulația pe drumurile publice – 168 

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – 0 

 Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun 

(avertismente) – 40 

 Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – 3 

 Legea 12/1990 privind protecția populației împtriva unor activități comerciale 

ilicite – 2 

 HCL1/2009 privind norme de gospodărire, întreținere, curățenie – 0.  

19.SERVICII COMUNALE SIRET S.A.  (Colectat gunoi) 

În anul 2016 a fost realizata o cifra de afaceri in valoare de 864305 lei din care: 

 802743 lei  din activitati de colectare a deseurilor; 

 16097 lei  din activitati de inchiriere a containerelor; 

 45212 lei venituri din penalitati si majorari. 

 253     lei venituri din dobanzi bancare. 

Cheltuieli aferente anului 2016, dupa cum urmeaza: 

 79403 lei , chelt privind combustibilul; 

 31541 lei, chelt. priv piesele de schimb; 

 19211 lei, chelt priv. materiale consumabile; 

 9164  lei , chelt, chirie; 
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 10351 lei, chelt. priv. primele de asigurari; 

 3168  lei, chelt cu onorarii; 

 4730 lei, chelt deplasari; 

 4394 lei, chelt postale; 

 2974 lei, chelt bancare; 

 50779 lei, chelt cu serv. executate de terti; 

 15872 lei, chet cu taxe si impozite; 

 467915 lei chelt cu salariile personalului; 

 107716 lei, chelt cu contr. si asig sociale; 

 18168 lei, chelt cu amenzi si penalitati; 

 17079 lei, chelt cu ob de inventar; 

 5438 lei, chelt cu amortizarile; 

 5531 lei chelt cu impozitul pe profit . 

Total cheltuieli an 2016: 853433 lei. La inchiderea exercitiului financiar s-a realizat un 

profit de 10872 lei. 

         Societatea SERVICII COMUNALE SIRET S.A. are un numar de 22 salariați din care 7 tesa 

și 15 prestatori servicii colectare. În anul 2016 societatea a avut estimat un buget de venituri de 

864.490 lei din care s-a realizat in proporție de 99 %; dar cheltuielile estimate au fost depașite , în 

urma apariției unor cheltuieli neprevazute în buget. Au fost încheiate contracte de colectat gunoi cu 

persoane fizice(case) în proporție de 80 %, restul populației  rămânând în evidența primariei locale. 

Serviciul de salubrizare a orasului deservește un nr. de 250 societăți comerciale fiind evidențiate 

prin contracte. Pe parcursul anului 2016 din cauza neîncasării la termen a contravalorii facturilor 

emise, societatea s-a confruntat cu probleme de ordin financiar și tehnic, care au dus la 

impiedimente în desfășurarea activității și întărzierea la plata a facturilor către furnizori, precum și 

a datoriilor către bugetul de stat. 

         În anul 2017,dorim  să redresăm activitatea economică a societății, prin îmbunătățirea calității 

serviciului, prin încheierea de noi contracte , precum si recuperarea creditelor restante . 
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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 31 cu domiciliul în orașul Siret. Cifra 

de afaceri în anul 2015 a fost de 1.317.943 lei, în creștere față de anul anterior. 

 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 2016: – în vara anului 2016, Agenția Siret a obținut prin 

transfer de la altă agenție un buldoexcavator, utilaj cu ajutorul căruia au fost executate o serie de 

lucrări de intervenție cu volum mare de săpătură și care a permis reducerea timpului de 

intervenție la avarii. 

21. GAZ SUD S.A. (furnizare gaze naturale) 

Beneficiarii serviciilor firmei GAZ SUD S.A. în anul 2016 au fost în număr de 1354, 

dintre care 1275 persoane fizice și 79 persoane juridice. 

Consumul total de gaze naturale a fost în acest an de 1.742.213 mc. 

22. Fundații umanitare 

 1. F.U. Școală pentru viață România  
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  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 2016 s-au îmbunătățit condițiile oferite tinerilor asistați prin reabilitarea 

clădirilor, ceea ce a condus la îmbunătățirea condițiilor termice în interiorul spațiilor unde se 

desfășoară activități zilnice. Pentru 2017 se dorește achiziționarea unui mijloc de transport pentru 

tinerii care au probleme locomotorii aprofundate. 

  2. F.U. O nouă viață 

Numarul de angajati – 4 persoane 

Realizari 2016: 

LOCUINȚE PROTEJATE 

Fundatia O Noua Viata detine un numar de 7 asezaminte de tip familial, 6 situate in orasul Siret 

si una in orasul Suceava care gazduiesc 80 de tineri cu dizabilitati fizice si psihice. 

In anul 2016, a fost semnat un Act aditional de prelungire a Convenției de Parteneriat cu 

Consiliul Județean Suceava - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului , care 

asigură cheltuielile de funcționare. 

GARSONIERE – START PENTRU VIATA 

 15 tineri cu dizabilitati traiesc independent, se autogospodaresc, in 2 blocuri de garsoniere, toate 

acestea realizându-se sub coordonarea si cu sprijin din partea Fundației O Nouă Viață. In 2016, 

serviciul a fost licentiate. 

CENTRU SOCIO VOCATIONAL DE ZI 

Anul acesta s-a construit, cu fonduri proprii, o cladire noua, pe strada Dubovei, nr. 18, 

care va gazdui activitatile Centrului Socio Vocational de zi. 
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La activitatile Centrului Vocational participa momentan, in jur de 60 de tineri atat de la 

CRRPH Siret cat si de la Spitalul de Psihiatrie Siret iar pe viitor serviciile vor fi extinse sis pre 

alte categorii de persoane defavorizate. Serviciul a fost licentiat provizoriu, pentru o perioada de 

1 an. 

DRUMETIE PENTRU O NOUA VIATA 

Evenimentul din acest an, aflat la a IV-a editie, a avut ca scop sustinerea Casei 

Emmanuel din cadrul complexului Blijdorp – O Noua Viata Suceava, construita in anul 2002 si 

data in folosinta gratuita de catre Fundatia O Noua Viata,  care gazduieste 17 tineri si copii cu 

dizabilitati mentale si asociate grave precum si Centrul de respiro pentru familiile care au copii 

cu nevoi speciale. Actiunii noastre s-au alaturat in jur de 200 de persoane, venite din diferite 

domenii de activitate, din toata tara. 

 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. 

  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 in anul 2016 implicând  peste 100 de voluntari din 

tara si străinătate având 4 persoane angajate cu contract individual de munca din care 3 angajaţi 

cu domiciliul in oraşul Siret. 
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  Beneficiarii serviciilor oferite de câtre fundaţie si ai acţiunilor ce s-au desfasurat pentru 

persoane cu dizabilitati, in anul 2016 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 2016 in jur de 50 de familii au beneficiat de ajutor din partea fundaţiei sub forma de 

donaţii constând in alimente, imbracaminte, diverse materiale sanitare si bani pentru probleme 

medicale sau sociale atât din oraşul Siret cat si din alte localitati. Beneficiari ai programului de 

ajutor cu medicamente in 2016 au fost 650 persoane provenind din estimativ 20 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 - 40 de persoane din care : 

- număr angajaţi cu domiciliul in oraşul Siret - 33 persoane; 

- număr angajaţi cu domiciliul in alte localitati - 7 persoane; 

  In cadrul centrului terapeutic sunt găzduiţi un număr de 34 de beneficiari, persoane cu 

dizabilitati fizice si psihice, grave/ severe /profunde , ei avand vârste cuprinse intre 6 si 26 ani . 

Dintre aceştia un număr de 19 de asistati frecventează cursurile invatamantului special 

apartinand de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva Suceava. 

Realizari:  
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- 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 2016 (Mos Nicolae, Mos Crăciun); 

- In luna noiembrie 2016 a inceput investitia privind racordarea centrului terapeutic la 

reteaua de gaz metan, din fondurile alocate de CJ Suceava, prin DGASPC Suceava si cu 

sprijinul Primariei Orasului Siret. 

 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 10 copii cu vârste cuprinse intre 13-20 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. 

 

7. Locuințe protejate – “O Nouă Viață” – centrul de plasament  

  Fundatia O Noua Viata detine un numar de 5 asezaminte de tip familial care gazduiesc 

39 de tineri cu dizabilitati fizice si psihice. Locuințele protejate funcționează în baza Convenției 
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de Parteneriat cu Consiliul Județean Suceava - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului , care asigură cheltuielile de funcționare. 

Numărul total de angajaţi: 31, din care 24 de femei și 7 bărbați, toți cu domiciliul în Siret 

Număr beneficiari – 39  

 

23.  Alte instituții publice 

1. Sistemul hidrotehnic independent Siret are ca obiect de activitate gospodărirea apelor, 

respectiv întreținerea și exploatarea Acumulărilor Rogojești și Bucecea. Conform organigramei  

numărul total de angajaţi este de 77 repartizati pe formaţii de lucru, sediu sistem după cum 

urmeaza : Personal TESA 20, din care 4 conducere ; Personal muncitor 57. Numarul de femei 

angajate este de 5, respectiv 71 de barbaţi. Conform localităţii de domiciliu : Oraş Siret = 43 

angajati, Alte localităţi = 34 angajati 

  Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, este punct de lucru al Administraţiei Bazinale 

de Apă Siret-Bacau, iar veniturile respectiv cifra de afaceri se evidenţiaza in contabilitatea 

ordonatorului principal de credit A.B.A. Siret Bacau. 

  Sistemul Hidrotehnic Independent Siret a desfăşurat în anul 2016 activităţile cuprinse în 

,, PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PE ANUL 2016” aprobat de Admin. 

Bazinală de Apă,,Siret”- Bacău.  

       EXPLOATARE 

 -  Mentenanța echipamentelor hidromecanice   ore  15.938 

 -  Mentenanța instalațiilor electrice    ore            15.549 

    ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII     

     - Terasamente       mii mc  27 

     - Lucrări beton                                                                      mc   25 

     - Peree       mp   600 

  -  S-a continuat executarea consolidării malului drept , în zona Grămești a acumulării Rogojești, 

pentru a opri eroziunea. 
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Lucrări de protecție  și finisaje                            mp                5.612   

(s-au executat vopsitorii  la  batardouri Acumulare Bucecea) 

- S-au executat lucrări de decolmatare rigole la Acumulările Bucecea și Rogojești 

 -  Decolmatare Canal Negostina a fost necesara pentru mărirea capacității de scurgere și evitarea 

inundării caselor din zonă. Prin executarea lucrării s-a pus în siguranța terenuri agricole situate în 

zona amonte unde cursul de apă nu este amenajat. 

  Începute în anul 2015, finalizate și recepționate în anul 2016 , lucrări importante cu scop 

principal de mărirea siguranței în exploatare a barajelor Rogojești și Bucecea, astfel: 

 - Înlocuire 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 performanțe pentru 

avertizare și alarmare. 

  Prin proiectul ,,WATMAN,, - Sistem informațional pentru managementul integral al 

apelor – etapa I, s-a realizat urmărirea centralizată, prin montarea senzorilor de mișcare la 

echipamentele hidromecanice vane segment și stavilă clapetă, la barajele Rogojești și Bucecea și 

transmiterea automată a debitelor afluente  în acumulări. 

 - S.C. AQUAPROIECT S.A. a întocmit și predat  – Plan de acțiuni în caz de accident la 

barajele Rogojești și Bucecea. 

 - Pentru anul 2017, s-a propus finalizarea 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. 

- S-a proiectat și urmează execuția lucrărilor din priza de apă Acumularea Bucecea, respectiv 

înlocuirea sistemului de acționare – vane închidere. 

  Anul 2016 a fost un an secetos, 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. 

2. Sectorul poliției de frontieră Siret are ca obiect principal de activitate supravegherea și 

controlul trecerii frontierei de stat. 
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In anul 2016, la S.P.F. Siret, s-au înregistrat următorii indicatori: 

Tranzit P.T.F. - uri 

o P.T.F. Siret: 2.012.478 persoane şi 752.793 mijloace de transport; 

o P.T.F. Vicşani: 22.204 persoane şi 5.145 mijloace de transport. 

Contravenţii: au fost aplicate 56 contravenţii în valoare de 31.815 lei. 

Capturi ţigări: cantitatea totală de ţigări a fost de 191.770 pachete în valoare de 613.401 lei. 

Alte rezultate: 

o 109 autovehicule reţinute; 

o 353 litri alcool; 

o 1.085 litri combustibil. 

 Valoarea totală a bunurilor confiscate în cursul anului 2016 a fost de 3.912.902 lei. In anul 

2016, în zona de competenţă a S.P.F. Siret, pe linia migraţiei ilegale au existat 4 evenimente, 

fiind depistaţi 8 cetăţeni străini. Toţi cetăţenii străini implicaţi în migraţia ilegală au fost depistaţi 

în trecere/ tentativă de trecere ilegală a frontierei. În conformitate cu statisticile furnizate de către 

bazele de date proprii Poliţiei de Frontieră, lucrătorii Poliţiei de Frontieră Siret au instrumentat 

cazuri în care s-au înregistrat 77 de infracţiuni de trecere frauduloasă a frontierei de stat si 79 de 

infracţiuni de contrabandă şi fraude vamale. Contrabanda cu produse din tutun reprezintă 

principala activitate infracţională prezentă la frontiera de nord a României. 

 Totodată, în conformitate cu prevederile OUG 104/2001 cu modificările şi completările 

aduse la Legile 81/2002, 196/2004, 125/2009, 280/2011 si OUG 130/2008, precum şi OUG 

105/2001 cu modificările şi completările aduse la Legile 243/2002, 26/2009, 215/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea administraţiilor publice locale, modificată şi completată prin Legea 

286/2006, s-a întocmit un protocol de colaborare între I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei prin structura 

subordonată S.P.F. Siret şi Primăria oraşului Siret, în cursul anului 2017, urmând a se derula 

activităţile subsecvente documentului invocat. 

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 64 de lucrători vamali 
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angajați, 13 persoane sunt cu domiciliul în orașul Siret. Totalul persoanelor care au tranzitat 

vama Siret, în anul 2016 este de 2.012.475 persoane și 752.897 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, 40 cu domiciliul în orașul Siret și 11 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, cu o populație de aprox. 37.289 persoane. În 2016 Garda de intervenție Siret 

a intervenit la un număr de 485 situații de urgență, astfel: 

- Asistență medicală de urgență (SMURD) – 285, 

- Incendii – 35; 

- Alte intervențăă – 165 (transport de apă, deblocare uși, cătare/recuperare cadavru, 

decolmatări fântâni, măsuri PSI, etc.) 

5. Poliția orașului Siret a fost direcționată în anul 2016, 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. 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 2016 erau înregistrați un număr de 95 de 

șomeri, din care 42 femei. 

La sfârșitul anului 2016 numărul total de salariați era de 1668 persoane, iar cele mai 

importante domenii de activitate sunt: 

 Tăierea și rindeluirea lemnului – 291 salariați; 

 Activități de asistență medicală specializată – 177 salariați; 

 Activități de administrație publică generală – 166 salariați; 
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 Învățământ secundar, tehnic sau profesional – 118 salariați; 

 Activități de asistență spitalicească – 110 salariați; 

 Comerț cu amănuntul – 84 salariați; 

 Învățământ secundar general – 83 salariați. 

 În orașul Siret lucrează peste 500 de persoane cu domiciliul în altă 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 2, 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. 

 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 2016: 

1. Proiecte:  

1.1. Obținerea titlului de parc industrial pentru EAST EUROPEAN BORDER 

INDUSTRIAL PARK Siret în data de 26.05.2016 pentru o suprafață compactă de 15 

hectare destinat dezvoltării industriale – locul în care va fi construit Parcul Industrial. 

Pentru dezvoltarea industrială, Primăria Siret dorește dezvoltarea de parteneriate public - 

private. Promovarea acestui parc industrial, a facilităților oferite și ale oportunităților din 

regiune a început încă de la înființare și se estimează ca strategia de promovare să urmeze 
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și în perioada următoare în vederea populării parcului industrial și a dezvoltării 

sustenabile a economiei în Siret. 

1.2. Au fost depuse două proiecte spre finanțare din Programul Operațional Regional 2014-

2020: “Revitalizarea Zonei de Agrement Urbane din Zona Lacului de Acumulare Siret-

Rogojesti, din orasul Siret, jud.Suceava” și “Revitalizare teren degradat din strada 

Sucevei, oras Siret, judetul Suceava”. Ambele proiecte au trecut de prima etapă a 

evaluării, CAE (conformitate administrativă și eligibilitate) și se estimează că, în urma 

etapei de evaluare tehnică și financiară, vor obține cel puțin 70 de puncte (pragul de 

calitate), urmând ca în perioada următoare să se semneze contracte de finanțare pentru 

acestea. 

1.3. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Extindere Retele de Canalizare în 

Orasul Siret-Vama Siret, Judeţul Suceava” finanțat din Programul Național de Dezvoltare 

Locală. Obiectivul general al proiectului constă în extinderea retelei de canalizare a 

orasului Siret, astfel incat sa deserveasca si populatia sau societatile comerciale aflate pe 

malul stang al raului Siret. Totodata se doreste si deservirea Punctului Vamal Siret-

Porubne, dar si a Parcului Industrial East European Border aflat in vecinatatea punctului 

vamal. Astfel, noua retea de canalizare va avea o lungime de 9.035 m. 

1.4. Întărirea relațiilor de colaborare externă cu orașe partenere din Uniunea Europeană prin 

obținerea finanțării pentru proiectul 2WILL – 2Work In Integration of Local Life finanțat 

prin programul Europe for Citizens, măsura 2.2 Network of Towns care se va desfășura 

în perioada 2017-2018. În cadrul acestui proiect, Orașul Siret este partener alături de 

adminstrații publice locale precum Wieliszew (Poland), Serock (Poland), Graffignano 

(Italy), Castiglione in Teverina (Italy), Celleno (Italy), Lubriano (Italy), Civitella 

d'Agliano (Italy), Herrera del Duque (Spain), Lanškroun (Czech Republic), Dionysos 

(Greece), Alimos (Greece), Agia (Greece), Amt Trittau (Germany), Salaspils (Latvia), 

Kelme (Lithuania), Strumyani (Bulgaria), Idalion (Cyprus), Sümeg (Hungary), Filipstad 

(Sweden), Habo (Sweden), Santa Lucija (Malta), Swieqi (Malta), Vääksy (Finland), 

Aizkraukle (Latvia), Opuzen (Croatia). Proiectul se concentrează asupra potențialului 

rețelelor de orașe și încurajează noi forme de implicare civică și democratică prin 

stimularea dezbaterii și a reflecției pe teme legate de UE, stimularea implicării active a 

cetățenilor în elaborarea de politici publice și a inițiativelor cetățenești. 

1.5. S-au realizat pasi concreti in demararea unui amplu proiect aprobat de Comisia 

Europeana in luna decembrie 2015 si finantat prin Programul Operational Comun 



57 

 

Romania-Ucraina 2014-2020. Proiectul în valoare de peste 7 milioane de euro este inițiat 

de către Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” Suceava în parteneriat cu 

Departamentului de Stat pentru Situatii de Urgenta din Cernauti și are ca scop, printre 

altele, înființarea singurului centru strategic de pregatire pentru pompierii militari din 

Romania în localitatea Siret. 

2. Investiții din bugetul local: 

2.1. S-a modernizat parcul din fata Scolii Gimnaziale “Petru Mușat”; 

2.2. S-a balastat și cilindrat o porțiune de aprox. 7,8 km de drum de pe raza UAT Oraș Siret; 

2.3. S-au efectuat lucrări de pavelare suprafețe stradale și pietonale, cu aprox. 1200 mp 

executați în decursul anului 2016; 

3. Donații: primirea de peleți de la firma Holzindustrie Schweighofer pentru încălzire la 

Spitalul de Boli Cronice Siret și azilul de bătrâni. 

 

 

 

PRIMAR, 

Adrian Popoiu 


