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RAPORTUL PRIMARULUI ING. MEZDREA VILUȚ, ASUPRA
STĂRII ECONOMICE, SOCIALE ȘI DE MEDIU A COMUNEI
POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA, ÎN ANUL 2019

Conform OUG nr. 97/2019 privind Codul Administrativ, întocmirea raportului cu
privire la starea economico-socială și de mediu reprezintă o obligație și o necesitate în
contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre.
Administrația publică localăîn comuna Poiana Stampei se organizează și funcționează
în temeiul:

-

-

principiilor autonomiei locale;
descentralizării serviciilor publice;
eligibilității autorităților administrației publice locale;
legalității;
consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de
resursele fînaciare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată a comunelor, în
conformitate cu principiul autonomiei locale au competența stabilirii impozitelor și taxelor
locale, în condițiile legii. Legea finanțelor publice locale stabilește resursele financiare ale
unităților adminitrativ-teritoriale, precum și competențele și responsabilitățile autorităților
administrației publice locale.

Funcționarii din aparatul de specialitate al primarului, structurat pe activitățile
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare, colaborează pentru realizarea
atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice din comună.
Numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2019:
2 funcții de demnitate publică;
9 funcții publice din care:
11 funcții publice de execuție;
2 funcții de conducere;
11 posturi de natură contractuală.
1 post de asitent medical comunitar.

în privința persoanelor încadrate într-un grad grav de handicap și care au dreptul la un
asistent personal, la finele anului 2019 am avut un număr de 12 asistenți personali.
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în spiritul transparenței și respectul față de cetățeni redau mai jos activitatea
desfășurată pe compartimentele funcționale.

SECRETAR GENERAL COMUNĂ
în anul 2019, activitatea secretarului general al comunei s-a desfășurat în conformitate
cu prev. Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale ( în vigoare până la data de
05.07.2019), respectiv art. 242-243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a
constat în:
-

-

-

Redactarea unui număr de 135 de dispoziții și contrasemnarea pentru legalitate a
acestora;
Redactarea unui număr de 123 de proiecte și hotărâride consiliu local și avizarea
pentru legalitate a acestora;
Asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunicarea ordinii de zi;
Participarea la un număr de 18 ședințe ale consiliului local (7 ședințe extraordinare
și 11 ședințe ordinare) și redactarea proceselor verbale de ședință;
Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate
ale acestuia;
Ținerea evidenței participării consilierilor locali la ședințele consiliului local;
întocmirea a 18 dosare de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și
ștampilarea acestora;

în cursul anului 2019, toate dispozițiile emise de primar și hotărârile adoptate de către
Consiliul local au fost transmise în termenul prevăzut de lege către Instituția Prefectului
județului Suceava în vederea efectuării controlului de legalitate.
Ca urmare a efectuării controlului de legalitate, nu a fost solicitată, revocarea,
reanalizarea sau modificarea dispozițiilor sau hotărârilor emise/ adoptate la nivelul comunei
Poiana Stampei și nici nu au fost contestate în instanță.

A fost asigurată transparența dispozițiilor emise de către primar și a hotărârilor
adoptate de către consiliului local prin publicarea pe site-ul primăriei www.poianastampei.ro,
afișarea la sediul primăriei Poiana Stampei și comunicarea către persoanele, instituțiile și
autoritățile interesate.

în cursul anului 2019 au fost eliberate 21 Sesizări pentru deschiderea procedurii
succesorale (anexa 24).
Au fost înregistrate 20 de declarații de avere și de interese și înaintate în termenul
prevăzut de lege către Agenția Națională de Integritate. Declarațiile de avere și de interese au
fost făcute publice pe site-ul www.poianastampei.ro.
Au fost completate dosarele profesionale ale salariaților Primăriei comunei Poiana
Stampei, în situația modificării salariului sau a fișei postului.
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COMPARTIMENTUL JURIDIC
Responsabil desemnat pentru relații cu publicul, obiectivul principal în relația cu
publicul a fost aplicarea reglementărilor legale din acest domeniu, respectiv aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/2001 și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și aplicarea prevederilor legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

în materie de stare civilă, în registrul general de intrare-ieșire, în anul 2019, au fost
înregistrate un număr de 224 fapte și acte de stare civilă.
Pe parcursul anului 2019 la starea civilă au fost înregistrate:
5 transcrieri;
19 căsătorii;
19 decese;
19 duplicate certificate de stare civilă;
s-au prelucrat un număr de 92 mențiuni din care 41 au fost primite.

-

Am acordat consultanță juridică cetățenilor care mi-au cerut sprijinul, pe diferite
probleme, cum ar fi : obținerea de drepturi în instanță, fond funciar, dezbaterea
masei succesorale, etc.

-

Fiind membru în Comisia Locală de aplicare a Legilor fondului funciar, am
redactat note de constatare împreună cu ceilalți membri;

-

Am avizat pentru legalitate acte si contracte din cadrul primăriei;

-

Am răspuns în termen la adresele care mi-au fost repartizate;

-

Am colaborat cu toate coihpartimentele pentru rezolvarea solicitărilor primite;

-

Am urmărit noutățile legislative apărute.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Situațiile financiare au fost intocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul
Finanțelor Publice privind intocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul
2013, in moneda naționala, fara subdiviziunile leului.
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Bilanțul contabil incheiat la 31 DECEMBRIE 2019 a fost intocmit, in baza balanțelor de
verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale.
Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei rd 15 a fost de 176.458.375 lei si se compune din
valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura
birotica, terenuri si clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 4.262.709 lei si se compune din stocuri,
creanțe bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banei.
Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei rd 79 a fost de 1.327.603 lei si se compun din Împrumuturi
pe termen lung, datorii către furnizori si datorii către bugete, respectiv din provizioane privind plata
unor diferente salariale câștigate prin instanța la învățănt.
O alta categorie de datorii este cea a salariilor angajatilor si a contribuțiilor aferente, care
la sfârșitul trimestrului rd 63.1si72 a fost in suma de 158.322 lei și a Împrumutului din
excedentul anului precedent de 0 lei.
Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei rd 90 de 179.393.481 lei si este rezultatul
diferenței dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE
LEI
ELEMENTE

DE ACTIV

Terenuri
Construcții
Instalații tehnice si mașini 213
Alte inst,utilaje si mobilier 214

Active fixe in curs de execuție
231
TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE

Sold la 31.12.
2018
120076240,67
31703194,74
2385229,80
399613,28

VALOAREA
BRUTA
Reduceri
Creșteri
10339330,38
9776996,49

Sold Ia
31.12.2019
130415571,05
41480191,23
2637722,81
519025,85

3938153,70

4556834,17

158502432,2

179609345,1

LEI

ELEMENTE

DE PASIV
Construcții 212
Instalații tehnice si mașini

Sold la
31.12.2018
839505,99
1504322,34

DEPRECIERI
(amortizare si provizioane)
Creșteri
Reduceri

409994,26
316011,95

Sold la 31.12
.2020
1249500,25
1820334,29
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213
Alte inst, utilaje si mobilier
214
TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE

287009,20

1390,86

310006,52

2630837,53

44208,18

2895611,27

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

Nr.rd

ANUL CURENT LA
31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR
Venituri operaționale

01

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări
si alte venituri ale bugetelor

02

3881356

Venituri din activitati economice

03

2791386

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare
cu destinație speciala

04

3729350

Alte venituri operaționale

05

362147

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE.

06

10764239

Lei

4.2. Cheltuieli operaționale

Nr.rd
DENUMIREA INDICATORILOR

ANUL CURENT LA
31.12.2019
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Salariile si contribuțiile sociale aferente angajaților

08

1888121

Subvenții si transferuri

09

595064

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de
terți

10

3627817

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

11

7320622

Alte cheltuieli operaționale

13

196689

Total cheltuieli operaționale

13628313

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI

01.01-31.12.2019

Total venituri operaționale

10764239

Total cheltuieli operaționale

13628313

Rezultatul patrimonial al exercițiului

2896717

NOTA NR.5. SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțe
TIP CREANȚA

LEI
ANUL CURENT LA 31.12.2019

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte
decontări

431286

Creanțe comerciale, avansuri

430279

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe
nerambursabile si fonduri de la buget
Creanțele bugetului general consolidat

1035976

717925

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

1075124

Creanțe bugetare

2542386

TOTAL CREANȚE

LEI

Datorii
TIP DATORIE

ANUL CURENT LA 31.12.2019

Datorii comerciale si avansuri

12876

Datorii către bugete

75868

Datorii comerciale, avansuri si alte decontări

366148

Salariile angajaților si contribuțiile aferente

158322

Total datorii

613214

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
conducerea Primăriei Poiana Stampei a procedat la elaborarea politicilor contabile -un set de
proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până
la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale
contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este"' de a stabili metode contabile(metode detaliate de evaluare,
măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie
utilizate permanent și care să ofere o imagine fidela a instituției publice, a poziției sale financiare, a
performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.
Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor
documente justificativețprevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează
răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat in
contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-fînanciare este „maestrusah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jumal, Registru-inventar,
Cartea Mare, Balanța de verificare.
3.Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de
trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la
situațiile financiare.

4.1nventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor
financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea
actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la
valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabilește:
-la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
-la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
-la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare.
Amortizarea s-a calculat folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a
activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și
alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite,
hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și
funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se
înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.
Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu
excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul
scoaterii din folosință.

Creanțele
8.

instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
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9.
Datoriile
instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In
activitatea instituției există

- datorii pe termen lung (peste un an).

lO.Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat,
rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al
unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a
conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul
anului se transferă asupra rezultatului reportat.
Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.
Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor
de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat
informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele
explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR
FINANCIARE
‘

a) Standarde contabile aplicate
Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991,
republicata si cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene
aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum si in baza O.M.F.P.1917, completata si modificata
prin O.M.F.P.556,616 .
b) Baza întocmirii situațiilor financiare
Situațiile financiare au fost întocmite in lei si prezentate in lei.
Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului
de trezorerie; situația modificărilor in structura activelor/capitalurilor; anexe la situații
financiare, care includ: politici contabile si note explicative; contul de execuție bugetara..
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Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității
82/1991 si a O.M.F.P.1917/2005.
c) Tranzacțiile in moneda străina
Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in
moneda naționala. Contabilitatea operațiunilor efectuate in valuta s-a tinut in moneda
naționala.
d) Date comparative
Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza in conformitate cu
principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut
compensări intre elementele de activ si de datorii, sau intre elementele de venituri si
cheltuieli.
Informațiile contabile prezentate in situațiile financiare sunt credibile, respecta
realitatea economica a evenimentelor.
e) Venituri
Potrivit contabilității de angajamente, veniturile incasate reprezintă impozite, taxe,
contribuții si alte sume de incasat potrivit legii, precum si prețul bunurilor vândute si a
serviciilor prestate. Veniturile au fost Înregistrate in contabilitate pe baza declarațiilor fiscale,
documente care atesta crearea dreptului de creanța.
f) Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, după cum
urmează :
Construcții: 10-50 ani;
echipamente tehnologice : 3 - 15 ani;
aparate si instalații de măsura si control : 3 - 10 ani;
mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 - 15 ani.
Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcțiune
conform normelor legale.
g) Conturile de creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor realizabila.
h) Stocuri
Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natura
obiectelor de inventar .
’-n
NOTA NR.7. ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Nu este cazul
NOTA NR.8. INFORMAȚII
INSTITUȚIEI

PRIVIND

SALARIATII

SI

MANAGEMENTUL

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.03.2019 este de 18 salariați.
Primăria Comunei Poiana Stampei este condusa in anul 2019 de dl Mezdrea Viluț
primar din 25.06.2012.
NOTA NR.9 ALTE INFORMAȚII

Prezentarea generala a instituției

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

Primăria Comunei Poiana Stampei, si-a desfășurat activitatea in baza Bugetului
de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.25/12 aprilie 2019 .
Din punct de vedere economi co-financiar, situația se prezintă astfel:

ei
Venituri totale,
din care:
- venituri operaționale
- venituri financiare
- venituri extraordinare
Cheltuieli totale,
din care:
- cheltuieli operaționale
- cheltuieli financiare
Excedent
Deficit

18213204
10304217

15316490
15316490

2896714

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezintă situația veniturilor, finanțărilor si
cheltuielilor din cursul exercițiului curent. Veniturile, finanțările si cheltuielile sunt prezentate după
natura, sursa sau destinația lor indiferent daca au fost încasate sau nu si plătite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in următoarea structura:
Venituri operatianale
Cheltuieli operaționale
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Situația fluxurilor de trezorerie -'prezintă existenta si mișcările de numerar, divizate in: fluxuri
de trezorerie din activitatea operaționala, din activitatea de investiții si din activitatea de finanțare.
Formularul s-a completat cu informații privind incasari si plăti efectuate, preluate din rulajele fiecărui
cont de la trezorerie sau banei.

Contul de execuție bugetara - cuprinde toate operațiile financiare din anul 2017 cu privire la
veniturile incasate si plățile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.
Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finanțele publice locale acesta conține la partea de
venituri:

prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive
drepturi constatate
incasari realizate
drepturi constatate de incasat la partea de chetuieli

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive
angajamente bugetare
anagajamente legale
plăti efectuate
angajamente legale de plătit
cheltuieli efective ( costuri, consumuri)
La data de 31.12.2019, Contul de execuție al bugetului se prezintă astfel:

A. la partea de venituri
- lei-

Prevederi
bugetare
inițiale

Prevederi
bugetare
definitive

Drepturi constatate

Total
1145241

12426675

7489128

Din anii
precedenti

1268198

Incasari
realizate

Drepturi
constate de
incasat

10304217

1184204

Din anul
curent
10184223

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare
Inițiale
11980629

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plăti
efectuate

Angajamente
legale de plătit

15511377

15316490

15316490

13649449

Definitive

16918176

Situatia incasarii veniturilor se prezintă astfel:

Denumire indicator

VENITURI TOTAL:

Prevederi bugetare

4

12426675

Incasari realizate

Procent %

10304217
82,92

Impozit clădiri persoane fizice

36000

32447

Impozit clădiri persoane juridice

42000

52586
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Impozit teren persoane fizice

60948

68843

Impozit teren persoane juridice

22000

14439

Taxe judiciare timbru

27400

15127

extravilan

98000

94454

100

97

Taxe mijloace transport pers.fizice

73000

73295

Taxe mijloace transport pers.jurid.

29000

40859

Taxe eliberare licența

30000

17171

Alte impozite si taxe fiscale

34000

34169

Alte imp si taxe

Restit.finantare ani precedenti

Excedentul anului
precedent

Venituri din concesiuni

210000

234749

5250148

3120537

9000

10256

Amenzi

75400

75211

Diverse venituri

11600

20535

104000

102350

2966000

2966000

720000

805495

259500

109778

1786687

1766426

58052

38381

Venituri din prestări servicii
Taxe extrajudiciare timbru

Cote si sume def. din imp .pe venit
110202

Cote defalcate din T.V.A110206

PNDL

Sume
primite
de
administratii-AFIR

la

Sume primite de la UE
Sume pentru finanțarea sanatatii

alte

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.
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Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru
cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.
Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificației economice, după natura și
efectul lor economic și conform clasificației funcționale după destinația lor în baza activității și
obiectivele ce aii definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind
modul de utilizare a creditelor.
Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificației
bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

în perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea
contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și a OMFP nr. 1917/2005
Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate,
regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația plăților efectuate, se prezintă astfel:

Prevederi bugetare

Denumire indicator

Plăti efectuate

CHELTUIELI TOTAL:

2692000

2483541

50000

0

3000

0

Invatamant 6502

3759417

3546505

Sanatate 6602

1358052

1161387

Cultura recreere religie6702

1356610

1253254

Asigurări si asistenta sociala

609544

521524

Servicii de dezvoltare publica

3351001

2981993

Acțiuni economice

3430552

3248125

Autoritati Executive 5102
Fond de rezerva 5402
Active nefinanciare 5502

4
’-n
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COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
In vederea realizării achizițiilor publice, autoritatea contractanta are infiintat un
compartiment intern specializat in domeniul achizițiilor, care in conformitate cu prevederile
Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, vizează îndeplinirea întreprinde demersurile necesare pentru:

Inregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării
recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

autorității

contractante în

SEAP

sau

- elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte
compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al
achizițiilor publice;

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire
și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de
concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;
- îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

- aplică și finalizează procedurile de atribuire; realizează achizițiile directe.
La nivelul compartimentului se pregătește documentația necesara dosarului de achiziție
publica: strategia de contractare, anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre
publicare, dacă este cazul, anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre
publicare, documentația de atribuire, DUAE și documentele pentru clarificări la documentația
de atribuire, atunci când acestea au fost solicitate, solicitările de clarificări, precum și
clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă, raportul procedurii de atribuire,
precum și anexele la acesta, dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii,anunțul de
atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare, publicarea in SEAP a documentului
constatator care conține informații referitoare la indeplinirea obligațiilor contractuale de către
contractant.
în anul 2019 a fost demarate un număr de 6 proceduri simplificate, finalizate prin
încheierea de contracte de achiziție publică:

- 3 contracte de execuție lucrări
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- Execuție lucrări pentru obiectiv investiții "Construire Centru Medical în comuna Poiana
Stampei, județul Suceava"
- Execuție lucrări pentru investiție “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educaționale
în comuna Poiana Stampei, județul Suceava"

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare
drum comunal DC85E in comuna Poiana Stampei, Județul Suceava"
Servicii de administrare a Sălii Sporturilor și a terenului de sport din comuna Poiana Stampei,
județul Suceava.
Prestări servicii de exploatare forestieră in comuna Poiana Stampei, județul Suceava
Furnizare Dotări - 7 Loturi pentru investiție "Construire Centru Medical in comuna Poiana
Stampei, județul Suceava"

Asigurarea fondurilor necesare finanțării investițiilor în perioada 01.01.2019 -31.12.2019 s-a
realizat din surse de la bugetul local, bugetul de stat si fonduri europene: AFIR, PNDL, POR.

De asemenea, pe parcursul anului 2019, au fost inițiate un număr de 145 achiziții directe
online si un număr de 59 achiziții directe offline. In urma acestor achiziții directe s-au incheiat
un număr de 36 de contracte de achiziție publica, contracte prin care s-au asigurat lucrări,
servicii si produse care au contribuit la asigurarea dezvoltării comunei, avand in centru
necesitățile cetățenilor comunei Poiana Stampei.
Realizarea acestor achiziții publice contribuind, de-a lungul anului 2019 la dezvoltarea
infrastructurii economice și sociale, furnizarea de servicii publice, la sporirea încrederii în
instituțiile statului

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIALA:

în anul 2019, s-au desfasurat următoarele activitati:
- au fos temise 42 Certificate de urbanism;
- au fost emise 22 Autorizații de construire / desființare;

- au fost incheiate 20 de Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor;
- au fost emise 22 Certificate de atestare a edificării construcției;

- au fost emise 12 Autorizații de branșament la rețeaua de canalizare;
- 160 răspunsuri la diverse adrese, cereri și sesizări;
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De asemenea, au fost efectuate raportări lunare / trimestriale la Institutul National de
Statistica privind evidenta lucrărilor din cadrul compartimentului de urbanism.

BIBLIOTECA COMUNALĂ POIANA STAMPEI

Misiunea bibliotecii
Biblioteca servește intereseleselor de informare, studiu, educație, lectură și recreere
ale utilizatorilor din localitatea Poiana Stampei, oferind acces liber, gratuit și
nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile proprii.

Obiectivele Bibliotecii pe anul 2019
-Achiziționarea unităților de bibliotecă pentru asigurarea continuității colecțiilor, păstrarea
caracterului enciclopedic, menținerea echilibrului între cererea utilizatorilor și oferta
instituției.
- Asigurarea unui mediu de învățare pentru toate vârstele, printr- o ofertă de educație continuă
și prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.

- Diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de
servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informații, accentuând rolul
bibliotecii ca spațiu informațional. *
- îmbunătățirea relațiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între bibliotecă și
utilizatori.
- Perfecționarea continuă a bibliotecarului prin forme modem de pregătire.

- Diversificarea ofertei culturale și satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității
prin organizarea manifestărilor culturale de valorificare a patrimoniului local.
- Realizarea de parteneriate cultural- educaționale cu instituții de cultură și educație din
localitate, județ, precum și cu instituții similare din țară și străinătate.

Mediatizarea

permanentă

a

instituției

în

mass-

media.
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Raportul de activitate este instrumentrul de lucru necesar pentru desfășurarea unei
activități organizate și eficiente și dovedește că activitatea bibliotecii reflectă nevoile
membrilor comunității.

A. Activități cu caracter permanent
1. Dezvoltarea colecției de documente de bibliotecă-

Achiziția de documente pe anul 2019 s-a făcut din donații, de la persoane particulare și de la
Biblioteca Bucovinei "I.G.Sbiera" Suceava .

Biblioteca a primit cu titlu de donație un număr de 32 volume, în valoare de 249 lei.

2. Evidența și organizarea colecțiilor și a cataloagelor

Unitățile de bibliotecă intrate în anul 2019 au trecut prin procedurile privind înregistrarea,
prelucrarea și catalogarea, conform regulilor:
- A fost făcută recepția, au fost verificate actele însoțitoare
- Cărțile au fost ștampilate, au primit număr de înregistrare

- Cărțile au fost înregistrate în Registrul de inventor.
- Completarea RMF- ului la capitolele I - Intrări și Capitolul al III-lea- Recapitulație
- Au fost întocmite Confirmări de primire și trimise donatorilor

- Cărțile au fost prelucrate conform QZU(Catalog Zecimal Universal):
- Conform conținutului, au primit cote și au fost întocmite fișe de catalog (alfabetic și
sistematic)

- Cărțile au fost introduse în baza de date prin programul Bibliophil.

3. Relațiile cu publicul

în anul 2019 Biblioteca Comunală Poiana Stampeia avut un total de 271 utilizatori
activi:

-78 utilizatori noi înscriși

I
1
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-193 utilizatori reânscriși (vizați)

Utilizatorii au fost înscriși în Registrul de înscriere al utilizatorilor, au fost întocmite fișe contract de împrumut,
Zilnic a fost completat Registrul de evidență zilnică pentru evidența publicațiilor consultate
din bibliotecă și a frecvenței zilnice.

Evidența a fost completată și pe hârtie (în registrul bibliotecii) cât și în format electronic
utilizând Excel și a fost transmis lunar Bibliotecii Bucovinei.

în 2019 au fost efectuate un număr de 312 vizite la bibliotecă și au fost împrumutate
un număr de 434 unități de bibliotecă.
în săptămâna „Școala altfel" au fost organizate vizionări de filme, desene animate,
expoziții de carte specifice grupelor de vârstă. Participanții acestor manifestări au fost elevii
Școlii Gimnaziale Poiana Stampei și Grădiniței cu program normal, Poiana Stampei, in număr
de 45 copii.
în cursul anului au fost desfășurate un număr de 8 manifestări culturale în parteneriat cu
școlile de pe raza localității și 6 expoziții de carte și desene ale copiilor.
4. Pregătirea profesională

în 2019 am participat la următoarele sesiuni de instruire și pregătire profesională:

•

Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Suceava care a
avut loc pe data de 25 aprilie la Biblioteca Bucovinei "I.G,.Sbiera" Suceava.

Cursul și transportul au fost plătite din surse proprii.
5. Informatizarea

Biblioteca Comunală Poiana Stampei beneficiază de informatizare (automatizare),
necesară bunului mers al activității.

6. Relațiile cu celelate instituții și organizații
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Biblioteca are relații de colaborare bune cu primăria, consiliul local, unde găsește
sprijin și ajutor în desfășurarea activității și pentru a se putea implica și a putea răspunde la
nevoile comunității, precum și cu școlile din localitate și cu Biblioteca Bucovinei.
Parteneriatele, activitățile desfășurate împreună cu școala și grădiniță, fac din aceste
instituții pilonii de susținere pentru activitățile bibliotecii și pentru activitățile culturale,
ambasadori ai promovării bibliotecii în comunitate.

Biblioteca Bucovinei reprezintă un partener important pentru evaluarea, îndrumarea
activității, cât și pentru implementarea activității în fața administrației locale.

7. Activitățile culturale și de promovare ale bibliotecii

Biblioteca a 'elaborat Calendarul cultural anual după modelul Bibliotecii Bucovinei,
avându-se în vedere și agenda culturală a județului, agenda culturală locală, calendarul
aniversărilor culturale și în care au fost trecute manifestările în plan orientativ care se
desfășoară în cursul anului.

în anul 2019 au fost realizate 3 parteneriate pentru 6 proiecte culturale.

1 februarie - „Ziua Internațională a Cititului împreună” a deschis pentru elevii din clasa
pregătitoare de la Școala Gimnazială Poiana Stampei o nouă fereastră spre cunoaștere.
Emoționați, veseli, curioși, au pășit pragul bibliotecii împreună cu învățătorul lor, D-l Vasile
Chiforescu, care le-ai citit povestea Bunicul, de Barbu Ștefanescu Delavrancea. După
momentul de lectură au admirat imagini din cărți despre animale preistorice, fascinați de
mărimea și aspectul lor neobișnuite, despre care doreau să afle cât mai multe informații. Au
plecat cu promisiunea că vor reveni atunci când vor putea citi singuri "toate cărțile acestea
minunate".

23 aprilie -„La umbra crucii”- Primăria Poiana Stampei, Parohia ortodoxă, Casa de cultură
și Biblioteca Poiana Stampei au invitat în Săptămâna Patimilor, de ziua Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, la biserica nouă din localitale, la un Concert extraordinar de Pricesne
susținut de îndrăgita artistă Paula Seling. Cunoscuta interpretă a revenit la Poiana Stampei cu
emoție și bucurie, după ce, în urmă cu câțiva ani a susținut aici, tot în Săptămâna Patimilor, în
Joia Mare, un concert caritabil de strângere de fonduri pentru reconstrucția bisericii, arsă în
incendiu.
Alături de ea în program au evoluat Corala Mănăstirii Piatra Fântânele, Corala "Ecou
domean", condusă de preotul Borgovan lonuț, grupurile vocale „Flori de merișor” și „Flori de
pe
Doma”.
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S-a organizat o expoziție gastronomică și o expoziție de ouă încondeiate, cu vânzare, la care
au participat meșteri populari din localitate.

15 mai - Proiectul „1200 km + pentru educație” a fost și la Poiana Stampei. Misiunea
proiectului a fost „Niciun copil lăsat pe dinafară. Nicio comunitate rămasă în urmă."
Raluca Ciulei a parcurs 1200 km + pentru educație, între Cluj-Napoca și Vama Veche. In
această călătorie a trecut și pe la noi, la școala din localitate și bibliotecă, unde a vorbit cu
copiii pe tema proiectului.

18 mai - „Noaptea muzeelor” a ajuns la a 15-a ediție. Cu acest prilej, numeroase muzee și
spații culturale din țară au fost deschise. Muzeul satului din Comuna Poiana Stampei a făcut și
el
parte
dintre
ele.
Numeroși localnici dar și simpli trecători au venit să-1 viziteze. Aici au putut admira
frumoasele costume populare de Bucovina, portul de sărbătoare al moșilor și strămoșilor
noștri, podoabele cu care erau împodobite casele țărănești, precum și numeroase obiecte din
lemn
folosite
în
gospodărie.
La lumina opaițului,la o frumoasă șezătoare, au ascultat și depănat amintiri din vremi apuse,
alături
de
„Florile
de
pe
Doma”
și
„Fetele
cu
chitara”.
La final cerul a fost colorat de lampioane luminoase, spre bucuria și aplauzele micilor
participanți.
3-4 iunie - Programul educațional „Prietenie.... pe o.... sfoară” este o activitate care îmbină
lectura și desenul, deschizând copiilor orizonturi spre opera celor mai mari scriitori de
povești.
Ediția din acest an a dorit sa-1 omagieze pe autorul italian Carlos Collodi și minunata sa
poveste
Pinochio.
Cu creiane colorate și planșe inspirate din frumoasa poveste, copii de la Grădinița cu program
normal Poiana Stampei, au dat frâu liber imaginației și talentului, sub îndrumarea doamnelor
educatoare Genoveva Roată și Carmen Rusu. "Prietenia pe ...o ..sfoară " își continuă călătoria
de poveste și la clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Poiana Stampei. Pinochio i-a
fascinat pe micii școlari care au lăsat imaginația să zburde în combinații de culori dintre cele
mai năstrușnice. Dacă e poveste, poveste să fie!..Felicitări copiilor pentru entuziasm,
mulțumiri domnului învățător Vasile Chiforescu pentru implicare și frumoasa colaborare cu
biblioteca.

15 iunie - sub genericul „La steaua”, spre seară, în parc, glasuri de copii au cântat cu drag,
au
recitat
de
dor,
dor
de
frumos,
dor
de
Eminescu.
Spre seară, în parc, glasul de nai și clinchetul chitarei s-au amestecat cu glasuri limpezi de
copii
într-un
cânt
trimis
către
cer.
A fost un semn de dragoste și prețuire față de cel care în urmă cu 130 de ani trecea în
nemurire. Cânt și vers pentru Luceafăr, emoție pentru iubitorii de frumos adunați în parcul cei poartă numele.
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27 iulie - în cadrul sărbătorii de suflet a comunei- Festivalul național „Flori de pe Dorna”,
a avut loc lansarea cărții „Biserici și preoți din Poiana Stampei", apărută sub semnătura
profesorului Marian Palade. Cartea apare ca un document despre locuri și oameni care au
trudit aici, mărturie pentru generația de acum dar mai ales pentru generațiile viitoare.

1 decembrie - Ziua Națională a României, sărbătoarea de suflet a românilor. Credință,
rugăciune, depunere de corone, cânt și vers, totul s-a împletit armonios într-o frumoasă zi de
duminică la Monumentul eroilor din parcul comunei, unde oficialitățile locale, preoți,
reprezentanți ai instituțiilor și numeroși localnici au trăit și simțit românește.

Biblioteca a desfășurat activități și în incinta sa, prin orgaanizarea expozițiilor de
carte, audiții muzicale și a pus la dispoziție logistica necesară desfășurării activităților ce s- au
derulat în cursul anului.

în săptămâna "Școala altfel" s-au desfășurat activități diverse: au fost vizite la
bibliotecă, vizionări de filme, desene animate, concursuri, numeroase activități de promovare
a lecturii și a bibliotecii.

8. Servicii noi de bibliotecă

Diversificarea serviciilor în cadrul Bibliotecii Poiana Stampei dovedește impactul și
importanța acestei instituții în cadrul comunității.

în acest subcapitol vor fi meționate activități de genul: club de vacanță, cercuri,
cluburi de lectură, alte activități cu caracter permanent sau semipermanent.
La aceste activități au participat numeroși utilizatori. Pentru că activitatea a fost de un real
interes, acasta activitate va continua și în anul 2020.
Activitatea generală pe anul 2019 a fost una bună, cu multe realizări și împliniri, ceea
ce dovedește importanța Bibliotecii în comunitate.

9. Alte atribuții în cadrul Primăriei
Biblioteca sprijină activitatea din cadrul Primăriei Poiana Stampei, răspunzând afirmativ
solicitărilor care vin din partea acesteia.

CASA DE CULTURA “ ELISEI TODASCA“
In decursul anului 2019 in cadrulCasei de Cultura Poiana Stampei s-au desfasurat
activitati specifice conform Calendarului de activitati aprobat de către Consiliul Local.
Agenda cultural pentru anul 2019 cuprinde manifestări devenite deja tradiție in localitatea

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

noastra, foarte bine organizate si apreciate, de către locuitorii comunei, gospodari din zona
sau turiști.
Locuitorii comunei sunt renumiți pentru ospitaliatate și bunătate specific
bucovinenilor, iar gospodinele pentru măiestria în gastronomie. Renumita „Bundiță de Poiana
Stampei “este o adevărată capodoperă meșteșugărească, un curcubeu artistic, în care se
regăsesc toate culorile și luminile din flori. Activitățile cultural organizate la nivelul comunei
se datoreaza calităților artistice si interpretative ale artiștilor, frumosului port popular, dar, mai
ales sprijinului oferit de autoritatile locale, care au făcut si fac posibila promovarea la cel mai
inal tnivel al actului cultural. Majoritatea activitatilor organizate de către Casa de Cultura sau desfasurat in parteneriat cu : Biblioteca Comunala, Școala Gimnaziala si Sala Sporturilor
din Poiana Stampei.
In cadrul Casei de Cultura isi desfasoara activitatea Ansamblul Folcloric Poienița,
“emblem comunei “ noastre , cu cele doua secții de dans si orchestra, aflat in cursul anului
2019 intr-un process de schimbare a generațiilor, reprezantatiile acestuia pe scena Casei de
Cultura si la diverse festivaluri din tara fiind la inaltimea prestigiului castigat. Dintre
spectacolele prezentate cele mai apreciate au fost cele cu datini si obiceiuri de iama susținute
pe mari scene din tara si la televiziuni de prestigiu. Alături de Ansamblul POIENIȚA
,grupurile vocale “Flori de pe Doma “ si “ Flori de merisor “ au prezentat spectacole la toate
activitatile organizate la nivel local, cu un program complex, original si tradițional.
In ordine cronologica voi prezenta pe scurt principale activitati desfășurate in cursul anului
2019:
15 ianuarie -“ Dor de Eminescu” - moment poetic , recital de versuri si melodii
inchinate poetului național.
2 martie - “ Balul Gospodarilor si Mărțișorului “ Ed a XlX-a.
26 aprilie - “ Joia Mare la Poiana Stampei “ Ed. a Xl-a.
1 iunie -“ Sa fim copii pentru inca o zi “ Ed. a Vll-a.
6 iunie - “De Inaltare la Vârful Gruiul Mare”.
20 iulie - “ De Sf, Ilie ne cinstim eroii” - moment festiv la Monumentul de la Muntele
Măgură Mare.
27-28 iulie - Festival National “ Flori de peDoma” Ed a XX-a. Sarbatoarea comunei
Poiana Stampei.
,
29 noiembrie -1 dec.-Ziua Bucovinei si Ziua Naționala a României - momente festive
la Monumentul Eroilor din Parcul Primăriei.
25 Decembrie - “Sfanta Seara de Craciun“ Ed, a XX-a.
Creșterea atractivității și vizibilității comunei Poiana Stampei ca destinație cu potențial
turistic și cultural este rezultatul așteptat în urma organizării de evenimente culturale cu
caracter de repetabilitate cum sunt și cele menționate mai sus. Scopul acestor manifestări
este:
-păstrarea și promovarea folclorului, a datinilor și obiceiurilor specifice poporului
român,dezvoltarea sentimentului de apartenența la neam prin cultivarea tradiției romanești.
-promovarea Comunei Poiana Stampei ca Stațiune turistica de interes local;
-păstrarea obiceiurilor și ritualurilor stăvechi, a graiului vorbit de oamenii locului, a
portului popular si gastronomiei locale.
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COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARĂ

Asistența socială reprezintă ansamblul de masuri prin care se asigura prevenirea,
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera
marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.
In anul 2019 activitatea SPAS s-a concentrat asupra identificării si soluționării
problemelor sociale ale comunității locale, din domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, persoane cu probleme de
sănătate precum si a oricăror alte persoane aflate in nevoie.
In vederea implementării politicilor si strategiilor in domeniu si în scopul furnizării
serviciilor sociale către categoriile de beneficiari prevăzute de lege, Primăria Comunei Poiana
Stampei a făcut eforturi pe parcursul anului 2019, să asigure resursele umane, materiale și
financiare necesare.
Serviciul Public de Asistenta Sociala Poiana Stampei oferă servicii sociale si prestații
sociale, la solicitarea beneficiarilor.

Având in vedere activitatea desfășurată in anul 2019 de către SPAS Poiana Stampei,
se desprind următoarele tipuri de activități întreprinse:
întocmirea si transmiterea următoarelor dosare lunar, către Agenția Județeană pentru
Plăți si Inspecție sociala Suceava:
•
In temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii,
republicată, modificată si completată ulterior, SPAS a primit si verificat 22 de dosare de la
solicitanții acestui drept, iar ulterior au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Suceava pe baza de
borderou;
• In conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul si indemnizația
lunară pentru creșterea copilului, aprobata cu modificările si completările ulterioare, SPAS a
primit si verificat un număr de 14 dosare care au fost transmise si predate lunar către
A.J.P.I.S. Suceava pe baza de borderou;
• Legea 277/2010 privind’alocația pentru susținerea familiei cu modificările si
completările ulterioare, SPAS a primit, verificat, monitorizat si luat in evidenta iar ulterior au
fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Suceava pe baza de borderou;
• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările
ulterioare, SPAS a primit, verificat, monitorizat si luat in evidenta iar ulterior au fost
transmise lunar la A.J.P.I.S. Suceava pe baza de borderou.
Acordarea ajutoarelor financiare conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificările si completările ulterioare, SPAS întocmind un număr de 23 referate și
23 dispoziții ale primarului comunei Poiana Stampei, vizate de către secretarul general al
comunei:
• Acordarea unui număr de 1 dispoziții ajutor de deces pentru un caz pentru care sa întocmit documentația necesară acordării acestei forme de ajutor;
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• Acordarea unui număr de 22 ajutoare de urgenta, pentru fiecare caz în parte se
întocmește documentația necesara acordării acestei forme de ajutor: primirea, verificarea
documentației si efectuarea anchetelor sociale.
• Acordarea de ajutoare în natură, întocmirea documentației și a 80 anchete sociale
pentru fiecare caz în parte;
Eliberarea de adeverințe si documente privind prestații sociale:
• Un număr de 10 adeverințe referitoare la Legea 416/2001 fiind necesare în diferite

situații;
• Un număr de 146 adeverințe extras din PATRIMVEN necesare la reevaluarea
situației sociale a beneficiarilor ASF și VMG;
• Un număr de 56 anchete sociale pentru diverse tipuri de bursa școlară;

Pregătirea documentației in vederea emiterii dispozițiilor primarului privind acordarea
indemnizației și/sau angajarea de însoțitori pentru persoana cu handicap grav cu asistent
personal:
Beneficiari de indemnizație lunară:
• s-a întocmit documentația pentru un număr de 10 beneficiari;
• primirea si verificarea documentației beneficiarilor de indemnizații de handicap
grav, accentuat si mediu;
• întocmirea referatelor și dispozițiilor în număr de 10;
• acordarea acestor beneficii sociale fie la dosarele noi, fie la cele existente a căror
valabilitate a certificatului de handicap a expirat.
Anchete sociale cu privire la diverse adrese de la Judecătorie și Posturi de Poliție:
• anchete sociale cu privire la încredințarea minorului in urma divorțului dintre

părinți;
• monitorizare program de vizitare minor;
• anchete sociale cu privire la monitorizarea minorilor aflați in plasament;
• anchete sociale și caracterizări pentru soluționarea unor dosare penale;

Participarea la campania anuala POAD:
• întocmirea documentației privind derularea programului POAD 2019-2020;
• Identificarea persoanelor aflate în situații critice de viață;

Efectuarea de anchete sociale si consilierea in vederea prezentării in cadrul Comisiei
de evaluare a persoanelor cu handicap adulte și expertiza medicală pentru evaluarea
capacității de muncă:
• 38 anchete sociale efectuate pentru persoane adulte;
• 6 anchete sociale efectuate pentru minori;
• Primirea dosarelor și înaintarea acestora către DGASPC Suceava Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap și Comisia de Evaluare a copilului cu deficiență;

Efectuarea de verificări și rapoarte statistice prezentate D.G.A.S.P.C. Suceava:
• număr copii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;
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• persoane fără adăpost;
• copii aflați in situație de risc;
• acorduri de primire indemnizații de însoțitor;
• întocmirea raportului de monitorizare pentru copilul cu deficiență gravă și
accentuată;
întocmire documentației si monitorizare beneficiari prestații sociale:
Alocații de susținere a familiei:
• 20 dosare în evidență, aflate în plată din anul 2011-2019;
•
pregătirea documentației pentru emiterea de dispoziții si referate acordării,
modificării de cuantum sau încetării prestației sociale;
• întocmire documentație reevaluare situație socială;

Ajutorul social:
• 16 dosare in evidenta, aflate in plata din anul 2011-2019;
• pregătirea documentației pentru emiterea a 16 de dispoziții si referate;
Dosare ajutoare încălzire primite si înregistrate în anul 2019:
în anul 2019 ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale s-a acordat conform
OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
• s-au întocmit 7 dosare pentru sezonul 2018-2019;
• S-au întocmit 13 dosare pentru sezonul 2019-2020;
• pregătirea documentației pentru emiterea a 7 dispoziții si referate;

Efectuarea verificărilor în vederea eliberării la cererea Postului de Poliție a
caracterizărilor necesare în instanța sau pentru soluționarea de dosare penale în număr de 9.
Tichete sociale preșcolari:
• în anul 2019 s-au întocmit 2 dosare pentru 3 beneficiari de tichete sociale;
• întocmirea documentației în vederea emiterii dispoziției și a referatului;
Referat de achiziționare a tichetelor junior;

Pe tot parcursul anului 2019, SPAS Poiana Stampei a asigurat zilnic informarea si
consilierea cetățenilor din comuna Poiana Stampei, iar acest lucru a fost făcut chiar si în afara
orelor de program cu publicul, având, in vedere nevoile speciale ale comunității.

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Asistența medicală comunitară, astfel cum este definită la art. 4 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, denumită în
continuare ordonanță de urgență, cuprinde programe, activități și servicii medicale, furnizate
în sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.
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Scopul asistenței medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate,
medicale și sociale, flexibile și adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care
aceștia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate în cadrul pachetului de bază,
punerea accentului pe prevenție și continuitate a serviciilor.
în evidența și monitorizarea asistenților medicali comunitari s-a aflat un număr de 500 de
beneficiari pentru care s-au efectuat 1155 vizite la domiciliu.
Educarea comunității pentru sănătate: informare și consiliere asupra necesității
vaccinărilor; informare/consiliere privind administrarea corectă a tratamentelor conform
prescrierii medicului de familie/specialist; consiliere privind îngrijirea corectă (igiena
corporală) a sugarului în special a copilului în vârstă de până la 7 ani, precum și a igienei
personale; educarea mamelor pentru măsurarea temperaturii la sugari.
Promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale: informarea, consilierea

asupra bolilor cu transmitere sexuală și însoțirea persoanelor vulnerabile la medicul de
familie/specialist; consilierea și însoțirea femeilor însărcinate la medicul de familie/specialist
în vederea efectuării analizelor medicale precum și a controlului periodic.
Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață
sănătos: informarea asupra igienei alimentației, precum și alimentația la sân; identificarea

nivelului de cunoștințe și a nevoilor de educație referitoare la o viață sănătoasă.
Educație și acțiuni pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos: informarea asupra
igienei locuinței și a spațiilor comune (aerisirea corectă a încăperilor, încălzirea locuinței,
igienizarea și stoparea instalării igrasiei) precum și asupra riscurilor expunerii la temperaturi
scăzute sau foarte ridicate, în special a copiilor, vârstnicilor, dar și a celor suferinzi de boli
cardiovasculare.

Activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară: informare privind

riscurile la boală, mobilizarea și însoțirea membrilor comunității la acțiuni de sănătate publică
(campanii de vaccinare, campanii de informare, educare și conștientizare din domeniul
promovării sănătății); distribuirea de pliante cu privire la bolile cardiovasculare, hepatită,
diabet zaharat, gripă și viroze respiratorii, toxiinfecții alimentare, fumat, prevenirea
tuberculozei, etc; acțiuni de informare a populației privind riscurile expunerii la soare în zilele
caniculare.
4
Alte activități: identificarea familiilor cu risc socio-medical din cadrul comunității;
monitorizarea copiilor reintegrați în familie; identificarea copiilor de vârstă școlară care nu
frecventează cursuri de învățământ; informarea familiilor cu copii de vârstă școlară asupra
necesității frecventării cursurilor școlare și a cursurilor de grădiniță, în special a copiilor care
pot fi înscriși în clasa 0; sprijinirea persoanelor în vederea obținerii asigurării de sănătate.

Campanie de screening pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin prin
efectuarea testării Babeș Papanicolau pentru 39 de femei.

Primar
Ing. Mezdrea’ Vifof

