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RAPORTUL PRIMARULUI ING. MEZDREA VILUŢ, ASUPRA 
STĂRII ECONOMICE, SOCIALE ŞI DE MEDIU A COMUNEI 

POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA, ÎN ANUL 2021

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, întocmirea raportului 
cu privire la starea economico-socială şi de mediu reprezintă o obligaţie şi o 
necesitate în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a 
instituţiei noastre.

Administraţia publică locală în comuna Poiana Stampei se organizează şi 
funcţionează în temeiul:

principiilor autonomiei locale;
descentralizării serviciilor publice;
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
legalităţii;
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 

deosebit.
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, 

dispun de resursele finaciare, precum şi de bunurile proprietate publică sau 
privată a comunelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale au 
competenţa stabilirii impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii. Legea 
finanţelor publice locale stabileşte resursele financiare ale unităţilor 
adminitrativ-teritoriale, precum şi competenţele şi responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice locale.

Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, structurat pe 
activităţile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, colaborează

ce - revin-autorităţilor - administraţiei- publicc ~dinpentru- rcalizarea-atribuţiilor-
comună.

Numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2021:
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2 funcţii de demnitate publică;
9 funcţii publice din care:
- 11 funcţii publice de execuţie;
- 2 funcţii de conducere;
11 posturi de natură contractuală.

A

In privinţa persoanelor încadrate într-un grad grav de handicap şi care au 
dreptul la un asistent personal, la finalul anului 2021, au fost angajaţi 17 
asistenţi personali.

A

In spiritul transparenţei şi respectul faţă de cetăţeni redau mai jos 
activitatea desfăşurată pe compartimentele funcţionale.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
A

In anul 2021, activitatea secretarului general al comunei s-a desfăşurat în 
conformitate cu prevederile art. 242-243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 
normative în vigoare şi a constat în:
I. Redactarea unui număr de 169 de dispoziţii şi contrasemnarea pentru 
legalitate a acestora. Dispoziţiile eu fost emise în următoarele domenii:

- Resurse umane (încadrare personal, salarizare, acordare gradaţii, 
stabilire şi calculare salarii, încetare contracte individuale de muncă/ 
rapoarte de serviciu, suspendare contracte individuale de 
muncă/rapoarte de servciu, promovare, delegare atribuţii, etc).

- Asistenţă socială (ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
alocaţii pentru susţinerea familiei, persoane cu handicap, tichete 
sociale, etc).

- Constituire diverse comisii;
- Convocări şedinţe CL;5 5 "

- Comisii situaţii de urgenţă, apărare, evidenţă militară;
- Buget local.

Redactarea unui număr de 119 de proiecte şi hotărâri de consiliu local şi 
avizarea pentru legalitate a acestora;

Asigurarea.procedurilor de_convocare_a consiliului _ 1 ocal - şi - efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, consemnarea în condica de 
prezenţă a consilierilor locali.
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Participarea la un număr de 18 şedinţe ale consiliului local (6 şedinţe 
extraordinare şi 12 şedinţe ordinare) şi redactarea proceselor verbale de şedinţă;

Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de 
specialitate ale acestuia;

Toate proiectele au fost elaborate de secretarul general al comunei, la 
iniţiativa primarului comunei, fiind însoţite de rapoartele de specialitate şi 
avizate de către comisiile de specialitate ale Consiliului local.

Ţinerea evidenţei participării consilierilor locali la şedinţele consiliului
local;

întocmirea a 18 dosare de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, 
semnarea şi ştampilarea acestora;

Atât dispoziţiile emise de către primar, cât şi hotărârile adoptate de către 
Consiliul Local au fost înaintate către Instituţia Prefectului judeţului Suceava, în 
termenul prevăzut de lege şi publicate pe site-ul www.poianastampei.ro.

Principalele domenii în care s-au adoptat hotărâri de către Consiliul local
sunt:

- Obiective de investiţii, proiecte în derulare, aprobare documentaţii 
tehnice şi economice;

- Buget local- aprobare şi rectificări, cont de execuţie trimestrial şi 
anual, impozite şi taxe, taxe speciale;

- Asistenţă socială, venit minim garantat, strategie servicii sociale, plan 
anual de acţiune servicii sociale;

- State de funcţii, organigrame, modificări;
- Situaţii de urgenţă- planuri anuale actualizate;
- Inventarul public şi privat al comunei;
- Reţea şcolară, burse şcolare, navetă cadre didactice;
- Valorificare fond forestier prin licitaţie, stabilire volum masă 

lemnoasă, preţuri de referinţă;
- Numire preşedinţi de şedinţe;
- Regulamente, planuri, strategii.

în cursul anului 2021, toate dispoziţiile emise de primar şi hotărârile 
adoptate de către Consiliul local au fost transmise în termenul prevăzut de lege 
către Instituţia Prefectului judeţului Suceava în vederea efectuării controlului de 
legalitate.

C a u rin a re  a e fe c tu ării c o n tr o lu lu i  d e  le g a lita te  _nu-a_fost_solicitată- 
revocarea, reanalizarea sau modificarea dispoziţiilor sau hotărârilor emise/ 
adoptate la nivelul comunei Poiana Stampei şi nici nu au fost contestate în 
instanţă.
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A fost asigurată transparenţa dispoziţiilor emise de către primar şi a 
proiectelor de hotărâri, a hotărârilor adoptate de către consiliul local, precum şi a 
proceselor verbale ale şedinţelor prin publicarea în Monitorul Oficial Local 
disponibil pe site-ul www.poianastampei.ro, afişarea la sediul Primăriei Poiana 
Stampei şi comunicarea către persoanele, instituţiile şi autorităţile interesate.

/\
II. In cursul anului 2021 au fost eliberate 22 Sesizări pentru deschiderea 
procedurii succesorale (anexa 24), urmare a solicitărilor depuse de către 
persoanele îndreptăţite (moştenitori), acordându-se asistenţă în completarea şi 
depunerea cererii.

III. Au fost înregistrate 21 de declaraţii de avere şi de interese şi înaintate în 
termenul prevăzut de lege către Agenţia Naţională de Integritate. Declaraţiile de 
avere şi de interese au fost Scute publice pe site-ul www.poianastampei.ro.

IV. Au fost completate dosarele profesionale ale salariaţilor Primăriei comunei 
Poiana Stampei, în situaţia modificării salariului sau a fişei postului.

V. S-au evaluat performanţele profesionale ale salariaţilor Primăriei comunei 
Poiana Stampei, întocmindu-se Rapoartele de evaluare, în formatul prevăzut de 
lege, un exemplar al acestuia fiind depus la dosarul profesional iar un exemplar 
fiind înmânat salariatului.

/\

VI. In domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost convocate 6 şedinţe ale 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Stampei, fiind 
întocmite 6 procese verbale şi adoptate 6 Hotărâri, acestea fiind publicate pe 
site-ul www.poianastampei.ro.

VII. S-au efectuat lucrările prevăzute de legislaţia în vigoare în sarcina 
Comisiei pentru probleme de apărare şi mobilizarea la locul de muncă.

VIII. A fost întocmit Raportul privind Stadiul implementării Strategiei 
Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020 la nivelul Comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în anul 2020 şi Inventarul măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare.

IX. Au fost înregistrate şi soluţionate 18 oferte de vânzare teren situat în 
extravilan, conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
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268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului.

X. Pregătirea economiei pentru apărare, mobilizare la locul de muncă, 
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă.
- îndeplinire atribuţii în calitate de secretar al Comisiei pentru Probleme de 
apărare;
- verificarea planului de apărare şi planului de mobilizare la locul de muncă, 
pregătire plan nou;
- gestionarea documentelor specifice;
- asigurarea evidenţei persoanelor mobilizate, a livretelor militare, a persoanelor 
fără obligaţii militare, înaintare documentaţie către centrul militar.
- îndeplinirea atribuţiilor de membru în CLSU;

XI. Au fost eliberate 2 Autorizaţii de funcţionare.

XII. Responsabil desemnat pentru relaţii cu publicul, obiectivul principal 
în relaţia cu publicul a fost aplicarea reglementărilor legale din acest domeniu, 
respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, precum şi aplicarea prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică.

A

XIII. In materie de stare civilă, în registrul general de intrare-ieşire, în anul 
2021, au fost înregistrate un număr de 308 fapte şi acte de stare civilă.

Pe parcursul anului 2021 la starea civilă au fost înregistrate:
3 transcrieri certificate de naştere;
1 întocmire ulterioară a unui act de naştere în baza hotărârii judecătoreşti;
5 căsătorii;
12 decese;
au fost eliberate, la cerere, duplicate ale certificatelor de stare civilă;
S-a efectuat, în termenul prevăzut de lege, radierea persoanelor decedate 
din Registrul Electoral.

XIYL. Activitate juridică.
S-a realizat corespondenţa cu instanţele de judecată, organele de poliţie.
S-a oferit sprijin/consultanţă cetăţenilor pe probleme juridice.
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S-au întocmit şi eliberat adeverinţe şi adrese pentru instanţe la solicitarea 
avocaţilor si cetăţenilor.

9 9 9

XV. Control intern managerial.
- Au fost întocmite dispoziţiile privind activitatea de control intern 

managerial.

XI. Anticorupţie, probleme de integritate
- Atribuţii în calitate de meembru în grupul de lucru pentru îndeplinirea 

procedurilor de aderare la strategie şi elaborarea planului de integritate;

XII. Recensământ RGA 2021
-atribuţii în calitate desecretar al comisiei comunale de recensământ;
- corespondenţă cu Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava;

XIII. Alte atribuţii.
Soluţionare corespondenţă repartizată.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL ŞI ADMINISTRATIV

• S-a organizat şi condus contabilitatea cronologic şi sistematic, atât 
sintetic, cât şi analitic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi s-a avut in 
vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;
• S-a întocmit şi depus lunar declaraţia unică 112 privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate;
• S-au întocmit dispoziţii bugetare pentru ordonatorii secundari de credite 
Respectiv Şcoala Gimnazială Poiana Stampei;
• S-a elaborat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 precum şi 
estimări pentru anul 2022-2024 astfel:

I. VENITURI!LE BUGETULUI LOCAL;
categorie
venituri prevederi venituri totale procent
\7 priituri

T V JL

proprii 6316936 9595186, 51,9
venituri 8236936 9595186 85,84
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curente
venituri fiscale 3001000 9595186 31,28
TOTAL
VENITURI 17414820

VENITURI 2021
[CATEGORY 

NAME]
3001100

[CATEGORY
NAME]

8236936

denumire
venit suma prevăzută total venituri procent
impozit pe 
venit transf. 
Imob 4000 9595186 0,04
cote defalcate 
din impozitul 
pe venit 344000 9595186 3,59
Sume alocate 
din cote 218000 9595186 2,27
Sume
repaerizate de 
CJ 100000. 9595186. 1,04.
impozite si 
taxe pe 
proprietate 270400 9595186 2,82
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impozite si 
taxe pe bunuri
si servicii 2064600 9595186 21,52

Venituri fiscale 3001000 9595186 31,28
venituri
nefiscale 5235936 9595186 54,56
TOTAL
VENITURI
CURENTE 8236936
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impozit si taxa pe clădiri pf 35000 9595186 0,36

impozit si taxa pe clădiri pf 41000 9595186 0,43

impozit si taxa pe teren pf 68500 9595186 0,71

impozit si taxa pe teren pj 7800 9595186 0,08
impozit pe terenul 
extravilan 103500 9595186 1,08

taxe judiciare de timbru 14500 9595186 0,15
alte impozite si taxe pe 
proprietate 100 9595186 0,00
total 270400
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impozite si taxe pe proprietate 2021

venituri din concesiuni si 
inchirieri 191400 9595186 1,99

venituri din prestări servicii 
si alte activitati 4839710 9595186 50,44

taxe extrajudiciare de timbru 9800 9595186 0,10

venituri din amenzi si alte 
sancţiuni aplicate 87000 9595186 0,91
diverse venituri 38000 9595186 0,40

varsaminte din sect de funct 
pentru dezvoltare -2710666 9595186 -28,25
varsaminte din sect de 
funcţionare 2710666 9595186 28,25
TOTAL 5165910
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subvenţii incalzire 3000 9595186 0,03

subvenţii buget stat pentru 
finanţarea sanatatii 55500 9595186 0,58

subvenţii buget stat fonduri 
europene 175426 9595186 1,83
subvenţii cheltuieli de 
carantina 5000 9595186 0,05
TOTAL 238926
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M M M

:• •: : 

:
:

subvenţii
sanatate

subvenţii incaîzire
subvenţii buget stat pentru finanţarea sanatatii 
subvenţii buget stat fonduri europene

SUBVENŢII 2021
l ubvcu tM  .1)7

subvenţii buget stat 

pentru finanţarea_

îiiLv.-

subvenţii cheltuieli de carantina

cheltuieli de personal 1959920 9595186 20,43
bunuri si servicii 2885520 9595186 30,07
dobânzi 32000 9595186 0,33
fonduri de rezerva 5000 9595186 0,05
asistenta sociala 216830 9595186 2,26

proiecte finanţare externa 1294750 9595186 13,49
alte cheltuieli 415000 9595186 4,33

cheltuieli de capital 2710666 9595186 28,25
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ELTUIELI 2021
........... I "jl X I  I. I

(Millipi!

' m  niMJiiii *

I  
■

salarii de baza 1657054 9595186 17,27

indemnizaţii consilieri 99840 9595186 1,04

drepturi de delegare 350 9595186 0,00

indemnizaţii de hrana 139726 9595186 1,46
alte drepturi salariale in 
bani 16000 9595186 0,17

contribuţie asiguratorie 
pentru munca 46950 9595186 0,49
TOTAL 1959920

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEJUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei^ vahoo.com 

www.poianastampei.ro

■ cheltuieli de personal 
« bunuri si servicii
' dobânzi : • ••
* fonduri de rezerva
■ asistenta sociala
■ proiecte finanţare externa
* alte cheltui®!! V
■ cheltuieli de copita!

cheltuieli de personal 21%

cheltuieli 2021

proiecte finanţare 
. externa 14%
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furnituri de birou 1000 9595186 0,01

materiale de curăţenie 2905 9595186 0,03
incalzit, iluminat 283970 9595186 2,96

carburanţi si lubrifianţi 83016 9595186 0,87
piese de schimb 1000 9595186 0,01
transport 5000 9595186 0,05

posta, telecomunicaţii, radio, 
tv, internet 79000 9595186 0,82

materiale si prestări servicii cu 
caracter functional 10000 9595186 0,10

alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si funcţionare 1033538 9595186 10.77
reparaţii curente 451741 9595186 4,71
obiecta de inventar 10500 9595186 0,11
deplasări interne 1800 9595186 0,02
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deplasări in străinătate 2500 9595186 0,03
alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 920000 9595186 9,59
TOTAL 2885520

Din situaţiile financiare întocmite trimestrial respectiv la sfirsitul anului 
2021 rezulta următoarele date:

Situaţiile financiare au fost intocmite conform Normelor Metodologice 
elaborate de Ministerul Finanţelor Publice privind intocmirea si depunerea 
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pe anul 2021, in moneda naţionala, 
fara subdiviziunile leului.

Bilanţul contabil incheiat la 31 DECEMBRIE 2021 a fost intocmit, in 
baza balanţelor de verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente la sfârşitul perioadei rd 15 a fost de 
192.748.165 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalaţii 
tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si clădiri.

Totalul activelor curente la sfârşitul perioadei a fost de 9.009.742 lei si se 
compune din stocuri, creanţe bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banei.

Totalul datoriilor la sfârşitul perioadei rd 79 a fost de 2.042.760 lei si se 
compun din imprumuturi pe termen lung, datorii către furnizori si datorii către 
bugete, respectiv din provizioane privind plata unor diferente salariale câştigate 
prin instanţa la învăţănt.

O alta categorie de datorii este cea a salariilor angajaţilor si a 
contribuţiilor aferente, care la sfârşitul trimestrului rd 63.1si72 a fost in suma de 
161.757 lei şi a imprumutului din excedentul anului precedent de 0 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârşitul perioadei rd 90 de 
199.715.147 lei si este rezultatul diferenţei dintre totalul activelor si totalul 
datoriilor. S-a înregistrat o diferenţă faţă de bilanţul lunar la rd.22 de 152042 lei, 
l a rd 61 o diferenţă~de^5105 lei.
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Primăria Poiana Stampei, are in derulare proiecte cu finanţare externa 
nerambursabila, plăţile efectuate in anul curent in suma de 1152710 lei din care 
plaţi efectuate cota parte FEN 1126556 lei.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI
ELEMENTE 

DE ACTIV

VALOAREA
BRUTA

Sold la 
31.12. 
2020

Creşteri Reduce
ri

Sold la 
31.12.2021

Terenuri 138564795,
35

648482 139213277,5
9

Construcţii 46079206,2
3

6925584 53004790,54

Instalaţii tehnice si maşini 
213

3075088,82 505141 3580230,31

Alte inst,utilaje si mobilier 
214

708676,34 2039,68 710716,02

Active fixe in curs de 
execuţie 231

5676764,48 486925
3,48

807511

TOTAL ACTIVE 
IMOBILIZATE

194104531,
22

797865,56 194902396,7
8

LE
I

ELEMENTE 

DE PASIV

DEPRECIERI 
(amortizare si provizioane )

Sold la 
31.12.2020

Creşteri Reduceri Sold la 
30.09 
.2021

Construcţii 212 1629181,35 443433,99 2072615,34
Instalaţii tehnice si 2055819,43 282452,89 2338272,32

~  U  i  â  Ş  H T i ^  X  J j

Alte inst, utilaje si 
mobilier 214

332615,39 449078,11 377523,50

http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

TOTAL ACTIVE 
IMOBILIZATE

4017616,17 770794,99 4788411,16

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA 
OPERAŢIONALA

4.1 Venituri operaţionale Lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.rd ANUL CURENT LA 
31.12.2021

Venituri operaţionale 01 14464316

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

02 3660368

Venituri din activitati economice 03 8556058

Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii, 
bugetare cu destinaţie speciala

04 1820174

Alte venituri operaţionale 05 427716

TOTAL VENITURI 
OPERAŢIONALE.

06 14464316

4.2. Cheltuieli operaţionale Lei
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DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.rd ANUL CURENT LA 
31.12.2021

Salariile si contribuţiile sociale aferente 
angajaţilor

08 1984047

Subvenţii si transferuri 09 861384

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii 
executate de terţi

10 4118297

Cheltuieli de capital, amortizări si 
provizioane

11 8031821

Alte cheltuieli operaţionale 13 171802

Total cheltuieli operaţionale 15167351

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI 01.01-31.12.2021

Total venituri operaţionale 14464316

Total cheltuieli operaţionale 15167351

Rezultatul patrimonial al exerciţiului 704777

NOTA NR.5. SITUAŢIA CREANŢELOR SI DATORIILOR
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Creanţe LEI
TIP CREANŢA ANUL CURENT LA 

31.12.2021

Creanţe din operaţiuni comerciale, 
avansuri si alte decontări

3749832

Creanţe comerciale, avansuri 3641809

Creanţe din operaţiuni cu fonduri 
externe nerambursabile si fonduri de la 
buget

13824

Creanţele bugetului general consolidat 713279

Creanţe bugetare 1233622

TOTAL CREANŢE CURENTE 4997278

Datorii LEI

TIP DATORIE ANUL CURENT LA 
31.12.2021

Datorii comerciale si avansuri 55262

Datorii către bugete 73584

Datorii comerciale, avansuri si alte 
decontări

1043530

Salariile angajaţilor si contribuţiile 
aferente

161757

Total datorii 2042760
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NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

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

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile(metode 
detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru general 
acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere 
o imagine fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor 
sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operaţiile economice şi financiare s-au înregistrat în contabilitate 
pe baza unor documente justificative(prevăzute de lege pentru diferite 
operaţiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat in contabilitate, 
fiind utilizate principiile contabilităţii pe angajamente.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico- 
financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre şi formulare care se 
utilizează este: Registru-jumal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanţa de 
verificare.

3.Situaţiile financiare utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, 
situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, 
contul de execuţie bugetar şi alte anexe la situaţiile financiare.
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4.Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, 
înaintea situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu 
ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită 
valoarea de inventar.

5.Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în 
patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabileşte:

-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

-la cost de producţie-pentru bunurile produse în instituţie;

-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

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

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. Stocurile 
cuprind materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea 
activităţii curente a instituţiei (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale 
cu caracter funcţional, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionar), precum şi 
cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se 
înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului 
acestora, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost 
se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.
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8. Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea 
nominală.

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

- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, 
rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituţiei se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de 
venituri- finanţări şi a conturilor de cheltuieli. La începutul exerciţiului, soldul 
contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra 
rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor 
financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza 
metodelor şi procedurilor de evaluare şi conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege 
sau au ca rezultat informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această 
modificare va fi menţionată în notele explicative care însoţesc situaţiile 
financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA 
ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate
Situaţiile 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 situaţiilor financiare
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Situaţiile financiare au fost întocmite in lei si prezentate in lei .
Situaţiile financiare cuprind: bilanţul, contul de rezultat patrimonial; 

situaţia fluxului de trezorerie; situaţia modificărilor in structura 
activelor/capitalurilor; anexe la situaţii financiare, care includ: politici contabile 
si note explicative; contul de execuţie bugetara..

Conturile instituţiei sunt evidenţiate conform cu prevederile Legii 
contabilităţii 82/1991 si a O.M.F.P. 1917/2005.

c) Tranzacţiile in moneda străina
Contabilitatea operaţiunilor economico-financiare se tine in limba romana 

si in moneda naţionala. Contabilitatea operaţiunilor efectuate in valuta s-a tinut 
in moneda naţionala.

d) Date comparative
Elementele prezentate in situaţiile financiare se evalueaza in conformitate 

cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Nu s-au 
făcut compensări intre elementele de activ si de datorii, sau intre elementele de 
venituri si cheltuieli.

Informaţiile contabile prezentate in situaţiile financiare sunt credibile, 
respecta realitatea economica a evenimentelor.

e) Venituri
Potrivit contabilităţii de angajamente, veniturile incasate reprezintă 

impozite, taxe, contribuţii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si preţul 
bunurilor vândute si a serviciilor prestate. Veniturile au fost inregistrate in 
contabilitate pe baza declaraţiilor fiscale, documente care atesta crearea 
dreptului de creanţa.

f) Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, 

după cum urmează:
Construcţii: 10-50 ani;
echipamente tehnologice : 3 -  15 ani;
aparate si instalaţii 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 
funcţiune conform normelor legale .
g) Conturile de creanţe sunt evidenţiate in bilanţ la valoarea lor 

realizabila.
h) Stocuri
Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale 
de natura obiectelor de inventar.

http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei » vahoo.com 

www.poianastampei.ro

NOTA NR.7. ACŢIUNI SI OBLIGAŢIUNI

Nu este cazul
NOTA NR.8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII SI 
MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI

Numărul mediu de salariaţi ai instituţiei la data de 31.12.2021 este de 18 
salariaţi.

Primăria Comunei Poiana Stampei este condusa in anul 2019 de dl 
Mezdrea Viluţ primar din 25.06.2012.

NOTA NR.9 ALTE INFORMAŢII

Prezentarea generala a instituţiei
Primăria Comunei Poiana Stampei, si-a desfăşurat activitatea in 

baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local 
nr.25/2020 .

Din punct de vedere economico-financiar, situaţia se prezintă astfel:

lei
Venituri totale, 14464316
din care:
- venituri operaţionale 14464316
- venituri financiare
- venituri extraordinare
Cheltuieli totale, 15167351
din care:
- cheltuieli operaţionale 15167351
- cheltuieli financiare 16
Excedent 704777
Deficit

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezintă situaţia veniturilor, 
finanţărilor si"cHeItuieIilor din cursul exerciţiului curent. Veniturile, finanţările si 
cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinaţia lor indiferent daca 
au fost incasate sau nu si plătite sau nu.
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In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in 
următoarea structura:

- Venituri operatianale
- Cheltuieli operaţionale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situaţia fluxurilor de trezorerie -  prezintă existenta si mişcările de 
numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operaţionala, din 
activitatea de investiţii si din activitatea de finanţare. Formularul s-a completat 
cu informaţii privind incasari si plaţi efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont 
de la trezorerie sau banei.

Contul de execuţie bugetara -  cuprinde toate operaţiile financiare din anul 
2021 cu privire la veniturile incasate si plăţile efectuate, in structura in care au 
fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finanţele publice locale 
acesta conţine la partea de venituri:

- prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat la partea de chetuieli
- credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plaţi efectuate
- angajamente legale de plătit
- cheltuieli efective ( costuri, consumuri)

La data de 31.12.2021, Contul de execuţie al bugetului se prezintă astfel:

A. la partea de venituri
-lei-

Preveder Preveder
Drepturi constatate

Incasari Dreptur
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•1
bugetare
iniţiale

•î
bugetare
definitive

Total
Din anii

precedent
•î

Din anul 
curent

realizate •î
constate
de
încasat

9595186 12758168 1540121
5

1648674 1375254
1

1171528
8

94018

B. la partea de cheltuieli
- lei-

Credite bugetare Angajament 
e bugetare

Angajament 
e legale

Plaţi
efectuate

Angajament 
e legale de 

plătitIniţiale Definitiv
e

959518
6

12758168 11606288 11387542 1137932
3

8219

Situatia incasarii veniturilor se prezintă astfel:

Denumire indicator Prevederi
bugetare

Incasari
realizate

Procent
%

VENITURI TOTAL: 12758168 11715288

91,83%

Impozit clădiri persoane 
fizice

35000 39678

Impozit clădiri persoane 41000 48876
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juridice

Impozit teren persoane 
fizice

68500 88814

Impozit teren persoane 
juridice

7800 20850

Taxe judiciare timbru 14500 17502

extravilan 103500 116597

Alte imp si taxe 100 105

Taxe mijloace transport 
pers.fizice

81000 115365

Taxe mijloace transport 
pers.jurid.

35500 65447

Taxe eliberare licenţa 12100 14295

Alte impozite si taxe fiscale 16000 20727

Restit. finanţare ani 
precedenţi

Excedentul
anului
precedent

Venituri din concesiuni 191400 297082

Venituri din prestări servicii 4909736 6242859

Taxe extrajudiciare timbru 9800 15635

Amenzi 87000 87486

Diverse venituri 38000 24394
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Cote si sume def. din 
imp .pe venit 110202

635000 780684

Cote defalcate din 
T.V.A110206

1285000 1585000

Subvenţii cheltuieli de 
carantina

5000 0

Subvenţii pentru lemne 3000 365601

Sume primite de la alte 
administraţii

105400 132729

Sume primite de la UE 1189350 867844

Sume pentru finanţarea 
sanatatii

55500 40652

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plăţile 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 destinaţia aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei 
economice, după natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei 
funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi obiectivele ce au definit 
necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind 
modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole 
ale clasificaţiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de 
Trezoreria Statului.
/V
In perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar 
organizarea şi conducerea contabilităţii s-a făcut în baza Legii contabilităţii
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nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a OMFP 
nr. 1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru 
legalitate, realitate, regularitate şi oportunitate a operaţiunilor înscrise în 
documentele justificative certificate.

Situaţia plaţilor efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator Prevederi bugetare Plaţi efectuate

CHELTUIELI TOTAL:

Autoritati Executive 5102 3823708 3402249

Fond de rezerva 5402 5000 0

Tranzacţii privind datoria publica 5502 32000 27664

Invatamant 6502 1630750 1431798

Sanatate 6602 55500 48401

Cultura recreere religie6702 804012 980450

Asigurări si asistenta sociala 675557 758752

Servicii de dezvoltare publica 1262000 1320685

Acţiuni economice 3224041 3180346

TOTAL CHELTUIELI 12758168 11379323
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VENITURI CURENTE
■  VALORI

Venituri fiscale

venituri nefiscaie

denumire venit
suma
prevăzută total venituri procent

impozit pe venit transf. 
Imob 4000 9595186 0,04
cote defalcate din 
impozitul pe venit 344000 9595186 3,59

Sume alocate din cote 218000 9595186 2,27

Sume repaerizate de CJ 100000 9595186 1,04
impozite si taxe pe 
proprietate 270400 9595186 2,82

impozite si taxe.pe_____
bunuri si servicii 144600 9595186 1,51
venituri nefiscaie 5235936 9595186 54,56
Venituri proprii 6316936
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COMPARTIMENTUL AGRICOL

Activităţile prestate în cadrul compartimentului în anul 2021, au fost:

Conform ’’Normelor tehnice de completare a registrului agricol”, 
acesta se constituie ca document oficial de evidenţă primară în care s-a 
înscris date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără 
personalitate juridică, terenuri aflate în proprietate, identificate pe parcele, 
pădurile, modul de utilizare a suprafeţelor agricole ,privind suprafaţa 
arabilă cultivată in sere , solare şi suprafaţa cultivate cu legume în grădinile 
familiale,animale domestice,păsări domestice,evoluţia efectivelor de animale 
în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără 
personalitate juridică cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea 
unităţilor cu personalitate juridică,cu activitate pe raza 
localităţii,utilajele,instalaţiile pentru agricultură ,aplicare de
fertilizând,construcţiile existente la începutul anului,înregistrarea privind
contractele de comodat,menţiuni speciale.

sursă administrativă de date privind sistemul informaţional 
statistic,respectiv:statistica curentă, pregătirea recensământului agricol.

- baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de 
calcul,cum ar fi fişa de calcul pe venit,pentru întocmirea dosarelor a 
diferitelor tipuri de bursă a elevilor şi studenţilor, a întocmirii dosarelor 
pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale 
si/sau băneşti.
5 5

- baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor ,cum ar fi: 
eliberarea documentelor privind utilizarea suprafeţelor de teren ,pe categorie 
de folosinţă (adeverinţă pentru întocmire dosar la APIA),a diferitelor tipuri 
de adeverinţă cum ar fi: adeverinţe de spaţiu,adeverinţe bunuri, pentru 
deschiderea procedurii succesorale,adeverinţă cu număr de animale 
deţinute,adeverinţe cu adresa ,în vederea stabilirii domiciliului/ reşedinţei 
/actului de identitate, adeverinţe depozitare autoturisme,
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adeverinţe cu domiciliul stabil (Serviciul de Probaţiune,Registru Comerţ,E- 
ON,E-NEL,CASA VERDE,împrumuturi bancare ,etc.) cereri pentru marcări 
arbori răzleţi.

5

- sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în 
domeniile:fiscal, agrar, edilitar-urbanistic.

-baza de date ,privind calitatea de producător agricol,în vederea vânzării 
produselor vegetale şi de origine animală, la piaţă şi unităţi procesatoare.

-furnizare de date către , Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Agricolă 
a judeţului sau alte instituţii.

- efectuarea de activităţi privind relaţii cu publicul,consiliere, acordare de 
sprijin celor care s-a adresat cu diferite probleme agricole.

-colaborarea cu celelalte servicii ale primăriei în rezolvarea unor probleme 
curente şi colaborarea cu diferite instituţii (poliţie,prefectură,serviciul finanţelor 
publice,serviciul de evidenţa populaţiei),în limita competentelor stabilite de 
conducerea Primăriei.

Registrul agricol,atât cel pe suport de hârtie cât şi cel în format 
electronic, s-a deschis pentru o perioadă de 5 ani,realizându-se corespondenta 
la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale, atât cu poziţia 
din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi numărul nominal unic

• Ace îl priveşte pe contribuabilul respectiv.In situaţia în care în perioada 
anterioară,gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol,s- 
a făcut menţiunea „poziţie nouă”.Aceste informaţii s-au înscris în continuare 
,casetei care cuprinde „Poziţia numărul”.

- toate datele din registrul agricol,atât pe suport de hîrtie ,cât şi în 
format electronic,au caracter de interes public şi sunt corecte din punctul
de-------vedere al— proprietăţii— termenilor------- utilizaţi— ;sub — aspect
gramatical,orografic,ortoepic şi după caz sub aspectul punctuaţiei,conform
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normelor academice în vigoare ,potrivit prevederilor Legiii nr.500/2004 
privind folosirea limbii române în locuri ,relaţii şi instituţii publice.

- programul informatic pentru registrul agricol respectă întocmai 
prevederile Legii nr 183/16.05.2006,privind utilizarea codificării 
standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

-verificarea documentelor celor două asociaţii ce au concesionat 
suprafeţele de teren (păşuni) , privind administrarea şi exploatarea pajiştilor.

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

In vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are 
înfiinţat un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor care, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi 
Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
compartiment care întreprinde demersurile necesare pentru:

înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP 
sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; elaborează şi, după caz, 
actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale 
autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 
publice; elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a 
documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport în cazul organizării unui 
concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise 
de compartimentele de specialitate; îndeplineşte obligaţiile referitoare la 
publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; aplică şi finalizează 
procedurile de atribuire; realizează achiziţiile directe.

La nivelul compartimentului se pregăteşte documentaţia_necesară 
dosarului de achiziţie publică, strategia de contractare, anunţul de intenţie şi 
dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul, anunţul de 
participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, documentaţia de
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atribuire, DUAE şi documentele pentru clarificări la documentaţia de atribuire, 
atunci când acestea au fost solicitate, solicitările de clarificări, precum şi 
clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă, raportul procedurii de 
atribuire, precum şi anexele la acesta, dovada comunicărilor privind rezultatul 
procedurii,anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, 
publicarea in SEAP a documentului constatator care conţine informaţii 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.

In anul 2021, la nivelul UAT Poiana Stampei au fost demarate un număr de 2 
proceduri simplificate, finalizate prin încheierea de contracte de achiziţie 
publică:

- 1 contracte de furnizare
- 2 contracte de prestări servicii

1. Prestări servicii de exploatare forestiera in comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava

2. Furnizare echipamente de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor 
echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului 
„ÎMBUNĂTĂŢIREA CONŢINUTULUI DIGITAL ŞI A 
INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE ÎN DOMENIUL E-EDUCATIE ÎN 
COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, Cod SMIS 2014+ 
145301

Asigurarea fondurilor necesare finanţării investiţiilor în perioada 01.01.2020 - 
31.12.2020 s-a realizat din surse de la bugetul local, fonduri europene: 
Programul Operational Competivitate

De asemenea, pe parcursul anului 2021, au fost iniţiate un număr de 147 
achiziţii directe online şi un număr de 34 achiziţii directe offline. în urma 
acestor achiziţii directe s-au încheiat un număr de 26 de contracte de achiziţie 
publică, contracte prin care s-au asigurat lucrări, servicii şi produse care au 
contribuil_la_ asigurama—dezvoltării—comunei, -  având— în -  centru—necesităţi le 
cetăţenilor comunei Poiana Stampei, realizarea acestor achiziţii publice 
contribuind, de-a lungul anului 2021 la dezvoltarea infrastructurii economice şi
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sociale, furnizarea de servicii publice, la sporirea încrederii în instituţiile 
statului.

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

In anul 2021, s-au desfasurat următoarele activitati:

- au fost emise 56 Certificate de urbanism;

- au fost emise 25 Autorizaţii de construire / desfiinţare;

- au fost incheiate 25 de Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

- au fost emise 62 Certificate de atestare a edificării construcţiei;

- au fost emise 50 de Adeverinţe pentru notarea posesiei terenurilor

- au fost emise 3 Avize / Autorizaţii de branşament la reţeaua de canalizare;

- au fost emise 7 Autorizaţii de branşament la reţeaua de energie electrica;

-113 răspunsuri la diverse adrese, cereri şi sesizări;

- au fost emise numeroase adeverinţe privind atestarea unor imobile la
intravilan/extravilan sau privind categoria de folosinţa a terenurilor;

De asemenea:

- Au fost efectuate raportări lunare / trimestriale către Institutul National 
de Statistica privind evidenta lucrărilor din cadrul compartimentului de 
urbanism,

- Au fost efectuate raportări lunare / trimestriale către ANPM -  privind 
emisiile in atmosfera, precum si informaţii legate de gestionarea 
deşeurilor:

- A fost organizata si susţinuta licitaţia publica privind vanzarea unui 
teren din domeniul privat al comunei Poiana Stampei;
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- Au fost instrumentate cererile / dosarele existente - in curs de 
soluţionare - in materie de fond funciar la nivelul comisiei locale de 
fond funciar Poiana Stampei;

- Au fost intocmite materiale specifice susţinerii proiectelor de hotarare 
adoptate de către Consiliul Local Poina Stampei pe parcursul anului 
2021 care au avut drept scop promovarea unor investiţii noi sau in curs 
de implementare / documentaţii tehnice / topografice / actualizări din 
punct de vedere juridic al unor imobile apartinanat domeniului public 
sau privat al comunei, etc.;

- Au fost depuse documentaţii specifice pentru obţinerea unor avize 
(conform certificatelor de urbanism) pentru mai multe obiective 

derulate in corn. Poiana Stampei;

BIBLIOTECA COMUNALĂ POIANA STAMPEI 

Misiunea bibliotecii

Biblioteca este o instituţie de cultură cu rol de informare, studiu, educaţie, 
lectură şi recreere ale utilizatorilor din localitatea Poiana Stampei, oferind acces 
liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi 
colecţiile proprii. Despre biblioteci se vorbeşte puţin în lumea şi în vremea 
noastră, iar atunci când se întâmplă acest lucru este pentru a prezenta anumite 
activităţi petrecute în bibliotecă sau a lansa o carte nouă. Cu toate acestea ea a 
aparţinut şi aparţine in continuare comunităţii, intrând de-a lungul timpului în 
tradiţia culturală.

9

Obiectivele Bibliotecii pe anul 2021

-Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă pentru asigurarea continuităţii 
colecţiilor—păstrarea- caracterului enciclopedic,-  menţinerea- echilibrului- între 
cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.
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- Asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr- o ofertă de 
educaţie continuă şi prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.

- Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei 
game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente 
informaţii, accentuând rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional.

A

- îmbunătăţirea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între 
bibliotecă şi utilizatori.

- Perfecţionarea continuă a bibliotecarului prin forme modem de pregătire.

- Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii 
comunităţii prin organizarea manifestărilor culturale de valorificare a 
patrimoniului local.

- Realizarea de parteneriate cultural- educaţionale cu instituţii de cultură şi 
educaţie din localitate, judeţ, precum şi cu instituţii similare din ţară şi 
străinătate.

-Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass- media.

Raportul de activitate este instrumentrul de lucm necesar pentru 
desfăşurarea unei activităţi organizate şi eficiente şi dovedeşte că activitatea 
bibliotecii reflectă nevoile membrilor comunităţii.

A. Activităţi cu caracter permanent

1. Dezvoltarea colecţiei de docum ente de bibliotecă

Anul 2021 nu a fost un an al achiziţiilor, ne-am ocupat de conservarea şi 
recondiţionarea materialelor avute în dotare.
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2. Evidenţa ş i organizarea colecţiilor ş i a cataloagelor

- Cărţile au fost prelucrate conform CZU(Catalog Zecimal Universal):

- Conform conţinutului, au primit cote şi au fost întocmite fişe de catalog 
(alfabetic şi sistematic)

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

3. Relaţiile cu publicu l

A

In anul 2021 Biblioteca Comunală Poiana Stampei a avut un total de 128 
utilizatori active, dată fiind situaţia epidemiologică, după cum urmează:

-4 utilizatori nou înscrişi;

- 124 utilizatori reînscrişi (vizaţi)

Utilizatorii au fost înscrişi în Registrul de înscriere al utilizatorilor, au fost 
întocmite fişe - contract de împrumut,

Zilnic a fost completat R egistrul de evidenţă zilnică pentru evidenţa 
publicaţiilor consultate din bibliotecă şi a frecvenţei zilnice.

/V

In 2021 au fost efectuate un număr de 158 vizite la bibliotecă şi au fost 
împrumutate un număFie"218 unităţi de bibliotecă.
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4. Pregătirea profesională

A

In iulie 2021 am participat la Consfătuirea anuală cu bibliotecarii din 
bibliotecile publice din judeţul Suceava: „Activitatea bibliotecii publice în 
condiţii de criză pandemică. Exemple de bune practici”.

/\
In luna august, cu prilejul desfăşurării Proiectului „Luna Diasporei” am 

particupat la Biblioteca Bucovinei "I.G,.Sbiera" Suceava la Dezbaterea „Copiii 
suceveni din diaspora: Protecţie-Educaţie-Realităţi”, unde am prezentat un 
material. Participare la proiectul internaţional „Comuna mea, comuna ta”, iniţiat 
de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila şi desfăşurat la nivelul judeţului 
Suceava, cu implicarea Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”

Am participat la sesiuni de instruire şi pregătire profesională şi seminarii 
în sistem online organizate de Biblioteca Bucovinei "I.G,.Sbiera" Suceava, 
Biblioteca Naţională a României şi alte instituţii de cultură: simpozionul online 
„Puterea resurselor din comunităţi şi bibliotecile publice” organizat de EduCaB, 
invitat John McKnight; Conferinţa ANBPR online -  „Bibliotecile în pandemie -  
de la izolare la adaptare”.

5. Inform atizarea

Biblioteca Comunală Poiana Stampei beneficiază de informatizare 
(automatizare), necesară bunului mers al activităţii, procedându-se la preluarea 
cărţilor în sistem informatic cu ajutorul ptogramului Bibliophil. Are în dotare un 
număr de 4 calculatoare conectate la internet.

6. Relaţiile cu celelate instituţii ş i organizaţii
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Biblioteca are relaţii de colaborare bune cu primăria, consiliul local, unde 
găseşte sprijin şi ajutor în desfăşurarea activităţii şi pentru a se putea implica şi a 
putea răspunde la nevoile comunităţii, precum şi cu şcolile din localitate şi cu 
Biblioteca Bucovinei.

Parteneriatele, activităţile desfăşurate împreună cu şcoala şi grădiniţă, fac 
din aceste instituţii pilonii de susţinere pentru activităţile bibliotecii şi pentru 
activităţile culturale, ambasadori ai promovării bibliotecii în comunitate.

Biblioteca Bucovinei reprezintă un partener important pentru evaluarea, 
îndrumarea activităţii, cât şi pentru implementarea activităţii în faţa 
administraţiei locale.

7. Activităţile culturale şi de prom ovare ale bibliotecii

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

15 ianuarie - „Ziua Culturii Naţionale, Z iua M ihai Em inescu” a deschis 
seria evenimentelor culturale. Sub genericul; „Cultura ne poate adduce mai 
aproape, poezia, cîntecul, pot micşora distanţe, frumosul înnobilează'1 s-a 
desfăşurat un recital on-line de poezii şi cântece, pe versuri Eminesciene, cu 
participarea unui număr impresionant de copii de la Şcoala Gimnazială Poiana 
Stampei, dar şi dinafara şcolii. înregistrările au fost postate pe Pagina Bibliotecii 
Poiana Stampei. Toţi participanţii au fost răsplătiţi cu cărţi pentru implicarea şi 
dăruirea lor.
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Din bunăvoinţa domnului primar am participat la Bucureşti - Cimitirul 
Bellu -  la un eveniment organizat cu prilejul Zilei Eminescu la mormântul 
marelui poet, la invitaţia distinsului eminecolog şi om de cultută, preotul Teofil 
Bradea.

Tot în sistem on-line a fost marcată şi ziua de 24 ianuarie. Sub genericul: 
,Jn unire e p u terea ”, cu mic, cu mare, copiii clasei I de la Şcoala Gimnazială 
Poiana Stampei, împreună cu profesorul lor, şi-au dat mâna într-o frumoasă 
Horă a unirii, printr-un frumos recital de poezii şi cântece patritice. Biblioteca i- 
a răsplătit şi de această data cu cărţi şi a postat înregistrările pe pagina sa de 
facebook.

In 9 februarie, cu prilejul Z ilei Internaţionale a Cititului îm preună, am 
participat la Şcoala Gimnazială Poiana Stampei la o întâlnire de poveste în 
sistem on-line.

Tot în luna februarie, în cadrul campaniei demarate de Universitatea 
Ştefan cel Mare Suceava, în colaborare cu alţi parteneri, privind nevoia de 
protejare a patrimoniului construit, am participat şi noi la dezbateri, vorbind 
despre eforturile făcute pe plan local în direcţia păstrării arhitecturii tradiţionale 
a Bucovinei. Aceste acţiuni au dus la includerea Primăriei Poiana Stampei în 
categoria meritorie a „OAMENILOR PATRIMONIULUI”.

23 aprili -  Ziua bibliotecarului a căpatat în acest an o altă semnificaţie. 
Se spune că „o bibliotecă fără bibliotecar este ca o casă nelocuită.” La asta 
putem adăuga că o bibliotecă fără copii este la fel de pustie.

Luna iulie a fost luna p r ie te n ie i . . .  p e . . .  o sfoară”. Aflat la a IX-a ediţie,
Proiectul-EdueaţiGnal-Naţional-imţiat-de-Biblroteca-Judeţeană—George^Bariţi” 
Braşov şi-a găsit aplicabilitate şi la noi, cu participarea copiilor de la Grădiniţa şi 
Şcoala Gimnazială Poiana Stampei.
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, A

16 octombrie - In săptămâna "Şcoala altfel" ne-am bucurat de vizita 
copiilor din cl. I şi a IlI-a de la Şcoala Gimnazială Poiana Stampei.

Biblioteca a desfăşurat activităţi şi în incinta sa, prin organizarea 
expoziţiilor de carte şi albume, audiţii musicale, cu ocazia zilelor de 8 Martie, 1 
Iunie, Caragiale, Alecsandri, Păunescu, a Zilei Internaţionale a Cărţii, a Zilei 
Mondiale a Educaţiei, a Zilei Limbii Române, a Zilei iei, şi a pus la dispoziţie 
logistica necesară desfăşurării activităţilor ce s- au derulat în cursul anului.

8. Servicii noi de bibliotecă

Diversificarea serviciilor în cadrul Bibliotecii Poiana Stampei dovedeşte 
impactul şi importanţa acestei instituţii în cadrul comunităţii.

/V

In acest subcapitol vor fi meţionate activităţi de genul: club de vacanţă, 
cercuri, cluburi de lectură, alte activităţi cu caracter permanent sau 
semipermanent, precum şi activităţile online.

Activitatea generală pe anul 2021 a fost puternic influienţată de starea 
pandemică actuală, biblioteca încercând să rămână în continuare o instituţie 
importantă în comunitate. Ea s-a desfăşurat foarte mult la nivel online în cadru 
grupurilor organizate între bibliotecile sucevene dar şi la nivel national, în 
funcţie de proiectele derulate. S-a încercat menţinerea legăturii cu copii şi şcoala 
prin iniţierea unor acţiuni la distanţă şi acordarea unor recompense pentru 
participant, cu scopul de a nu rupe legătura cu biblioteca şi nici cu lectura, 
răspiataefortului4or-Eind-0-eărticieă^deci-leeturadusălaeiacasă.
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9. Alte atribuţii în cadrul Primăriei

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

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA (SPAS)

Asistenta sociala reprezintă ansamblul de masuri prin care se asigura 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale 
unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor 
persoane.

Serviciul public local de asistenta socială are rolul de a identifica şi 
soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copiilor, 
adulţilor, vârstnicilor si familiei. Având in vedere activitatea desfăşurata în anul 
2021 de către SPAS Poiana Stampei, judeţul Suceava, se desprind următoarele 
tipuri de activităţi întreprinse:

A o (

întocmirea şi transmiterea următoarelor dosare lunar, către Agenţia 
Judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Suceava

• In temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 
copii, republicată, modificată şi completata ulterior, SPAS a primit si verificat 
26 de dosare de la solicitanţii 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 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificările şi 
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 alocaţia pentru susţinerea familiei cu 
modificările şi completările ulterioare, SPAS a primit, verificat, monitorizat şi 
luat in evidenţa iar ulterior au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Suceava pe baza 
de borderou;

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampeifa vahoo.com 

www.poianastampei.ro

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare, SPAS a primit, verificat, monitorizat şi luat în evidenţă 
iar ulterior au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Suceava pe baza de borderou. 
Acordarea ajutoarelor financiare conform legii, întocmind un număr de 12 
dispoziţii ale primarului comunei Poiana Stampei, vizate de secretarul general al 
comunei:

• Acordarea unui număr de 2 dispoziţii ajutoare deces pentru beneficiarii 
ai VMG, pentru fiecare caz în parte s-a întocmit documentaţia necesară acordării 
acestei forme de ajutor;

• Acordarea unui număr de 12 ajutoare de urgenţă în bani şi 88 ajutoare 
de urgenţă în natură, pentru fiecare caz în parte se întocmeşte documentaţia 
necesară acordării acestei forme de ajutor: primirea, verificarea documentaţiei si 
efectuarea anchetelor sociale. Eliberarea de adeverinţe şi documente privind 
prestaţii sociale;

• Un număr de 12 adeverinţe referitoare la Legea 416/2001 fiind necesare 
in diferite situaţii;

• Un număr de 85 adeverinţe extras de PATRIMVEN şi anchete sociale 
pentru diverse tipuri de bursă şcolara

• Pregătirea documentaţiei in vederea emiterii dispoziţiilor primarului 
privind încadrarea în gradul de handicap: beneficiari de indemnizaţie lunară de 
însoţitor în număr de 9 beneficiari;

• primirea si verificarea documentaţiei beneficiarilor de indemnizaţii de 
handicap grav, accentuat si mediu;

• întocmirea dispoziţiilor;

• 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 judecătoreşti sau la cererea 
Posturilor de Politie:

5
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•anchete sociale cu privire la încredinţarea minorului in urma divorţului 
dintre părinţi;

• monitorizare program de vizitare minor;

• anchete sociale cu privire la monitorizarea minorilor aflaţi in plasament;

• rapoarte de monitorizarea copilului cu handicap;
/V _______ _ _

• In conformitate cu OUG nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază 
de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 
acordate din fonduri externe nerambursabile, SPAS a întocmit documentaţia de 
centralizare a acestora solicitată de către instituţia prefectului;

• în conformitate cu OUG nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de 
sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, SPAS a întocmit 
documentaţia şi anchetele sociale;

• în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, SPAS a 
întocmit documentaţia şi anchetele sociale în vederea acordării acestui drept 
beneficiarilor eligibili;

Participarea la campania anuala POAD;

• Crearea tabelelor diferenţiate pe tipuri de persoane beneficiare in 
vederea acordării alimentelor POAD;

• Distribuirea alimentelor către beneficiari:

• 118 pachete;

• 118 de persoane;

• întocmirea anchetelor sociale pentru beneficiarii persoane defavorizate
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Efectuarea de anchete sociale si consilierea in vederea prezentării in 
cadrul comisiei judeţene de expertiza medicala:

• anchete sociale efectuate pentru persoane adulte;

• anchete sociale efectuate pentru minori;

Efectuarea de verificări si rapoarte statistice prezentate D.G.A.S.P.C. 
Suceava:

• număr copii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate;

• persoane fără adăpost;

• copii aflaţi in situaţie de risc;

• acorduri de primire indemnizaţii de însoţitor;

întocmire documentaţie si monitorizare beneficiari prestaţii sociale:

Alocaţii de susţinere a familiei:5 9

• 25 dosare in evidenta, dintre care 19 dosare înregistrate si aflate in plata 
in anul 2011-2021;

• pregătirea documentaţiei pentru emiterea de dispoziţii si referate 
necesare prestaţiei sociale Ajutorul social:

• 29 dosare in evidenta, dintre care 6 dosare înregistrate si aflate in plata 
in anul 2011- 2021;

• pregătirea documentaţiei pentru emiterea de dispoziţii si referate;

• Dosare ajutoare încălzire primite si înregistrate in anul 2021,

• pregătirea documentaţiei pentru emiterea de dispoziţii si referate;

Efectuarea verificărilor in vederea eliberării la cerere a caracterizărilor 
necesare"in”instanţă sau la posturile de poliţie care au solicitat acest document.
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Pe tot parcursul anului 2021, SPAS Poiana Stampei a asigurat zilnic 
informarea si consilierea cetăţenilor din comuna Poiana Stampei, iar acest lucru 
a fost făcut chiar şi în afara orelor de program cu publicul, având in vedere 
nevoile speciale ale comunităţii şi problemele generate de pandemia cu virusul 
SARS COV-2.

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Asistenţa medicală comunitară, astfel cum este definită la art. 4 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, 

cuprinde programe, activităţi şi servicii medicale, furnizate în sistem integrat cu 

serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.

In evidenţa şi monitorizarea efectuată pe parcursul anului 2021 sau aflat un 

număr de 500 de beneficiari pentru care s-au efectuat 944 vizite la domiciliu. 

Am asigurat asistenţă medicală pe perioada competiţiilor sportive ale echipei de 

fotbal ASC Tinovul Poiana, desfăşurate pe Stadionul Arena Poiana, din Comuna 

Poiana Stampei.

Cu prilejul deplasărilor în teren la persoanele care prezintă risc major în 

ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de sănătate au fost întocmite, Rapoarte de 

vizită în număr de 51, Procese verbale în număr de 6, Rapoarte descriptive 15, 

Procese verbale de constatare în număr de 7. în Campania de vaccinarea 

împotriva virusului SARS COv2, au fost imunizate un număr de 155 persoane 

prin _ intermediul-CaravuneUmobile -fiind- astfel- eliberate-un—număr-de~240, 

Certificate verzi, acestea fiind dobândite în urma vaccinării sau a trecerii prin 

boală. Un număr de 60 documente trimise în vederea co-asigurării, emiterii
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cârdului de sănătate, emiterii cârdului de sănătate duplicat, la CAS Suceava. Un 

număr de 146 copiii luaţi în evidenţă, cu vârsta cuprinsă între 2 luni -14 ani, 

privind efectuarea vaccinului la medicul de familie.

In teren au fost informate persoanele despre următoarele aspecte:

• Activitate de informare, consiliere şi mobilizare privind eficacitatea 

vaccinării împotriva virusului SARS COv2;

• Educarea comunităţii pentru sănătate:

- informare şi consiliere asupra necesităţii 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 şi a igienei personale; educarea mamelor pentru măsurarea 

temperaturii la sugari.

• Promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale:

informarea, consilierea asupra bolilor cu transmitere sexuală şi însoţirea 

persoanelor vulnerabile la medicul de familie/specialist; consilierea şi 

însoţirea femeilor însărcinate la medicul de familie/specialist în vederea 

efectuării analizelor medicale precum şi a controlului periodic.

• Promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de 

viaţă sănătos:

- informarea asupra igienei alimentaţiei, precum şi alimentaţia la sân; 

identificarea nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor de educaţie referitoare la o 

viaţă sănătoasă.
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• Educaţie şi acţiuni pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos:

- informarea asupra igienei locuinţei şi a spaţiilor comune (aerisirea corectă a 

încăperilor, încălzirea locuinţei, igienizarea şi stoparea instalării igrasiei) precum 

şi asupra riscurilor expunerii la temperaturi scăzute sau foarte ridicate, în special 

a copiilor, vârstnicilor, dar şi a celor suferinzi de boli cardiovasculare.

• Activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară:

- informare privind riscurile la boală, mobilizarea şi însoţirea membrilor 

comunităţii la acţiuni de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de 

informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii); 

distribuirea de pliante cu privire la bolile cardiovasculare, hepatită, diabet 

zaharat, gripă şi viroze respiratorii, toxiinfecţii alimentare, fumat, prevenirea 

tuberculozei, etc; acţiuni de informare a populaţiei privind riscurile expunerii la 

soare în zilele caniculare.

A lte  activităţi: identificarea familiilor cu risc socio-medical din cadrul 

comunităţii; monitorizarea copiilor reintegraţi în familie; identificarea copiilor 

de vârstă şcolară care nu frecventează cursuri de învăţământ; informarea 

familiilor cu copii de vârstă şcolară asupra necesităţii frecventării cursurilor 

şcolare şi a cursurilor de grădiniţă, în special a copiilor care pot fi înscrişi în 

clasa 0; sprijinirea persoanelor în vederea obţinerii asigurării de sănătate.

CONSILIERUL SECRETAR DACTILOGRAF
A

In anul 2021, activitatea consilierului secretar dactilograf a constat în 
următoarele

activitati:
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- A preluat corespondenţa (poştă, poştă electronic, fax, etc.) ;

- A intregistrat şi întocmit mapa primarului;
- A răspuns în termen la adresele care i-au fost repartizate;
- S-a ocupat de gestionarea cererilor de lemn venite din partea cetăţenilor 

comunei;
- A asigurat afişarea la avizier a adreselor şi afişelor ce prezintă interes 

public;
- A repartizat corespondenţa pe compartimentele de specialitate, notând şi 

în registrul intrări/ieşiri;
- A expediat corespondenţa (mail, fax, poştă, etc);
- A primit vizitatori şi a organizat audienţele primarului;
- A asigurat informarea directă a persoanelor cu privire la domeniile de 

competenţă ale unităţii administrativ teritoriale ale comunei Poiana 
Stampei;

- A furnizat informaţii în legătură cu activitatea şi programul instituţiei;
- A executat fotocopii la solicitarea cetăţenilor şi a colegilor instituţiei;
- S-a ocupat în mod implicit de promovarea Comunei Poiana Stampei, 

asigurând publicitatea locală, naţională, internaţională a obiectivelor care 
aduc plus valoare comunităţii, aparand întotdeauna imaginea comunei şi a 
activităţii acesteia;

- A redactat lunar ziarul local ’’Gazeta de Poiana Stampei”, preluând 
informaţii de la fiecare birou de specialitate din cadrul primăriei şi a 
instituţiilor descentralizate;

- A invatat si aprofundat programul COREL si a creeat diplome, afişe, etc.;
- A asigurat publicitatea comunei prin toate mijloacele (electronice, 

media: tv, gazeta , radio);
- A redactat la solicitarea primarului/viceprimarului, colegilor, documente;
- A asigurat protocolul (cafea, apă, sucuri, etc) şi a coordonat intrarea lor în 

biroul primarului;
- A primit vizitatorii şi i-a coordonat în instituţie conform solicitării lor;
- A primit informaţii de la colegii instituţiei referitoare la plecări/ învoiri/ 

deplasări pe perioadele scurte/ lungi, pentru a putea transmite mai departe 
persoanelor care vin în audienţă la acestea;
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- A preluat referate de necesitate privind achiziţionarea produselor de 
birotică necesare funcţionării şi se ocupă de achiziţionarea acestora şi 
repartizarea lor pe compartimente;

- A pastrat şi operat în registrul cu evidenţa delegaţiilor din cadrul 
primăriei.

- A ţinut evidenţa timbrelor poştale;
- A asigurat legăturile telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei;

RAPORTUL ACTIVITATILOR LA CASA DE CULTURA 
“ELISEI TODASCA “ POIANA STAMPEI PE ANUL 2021

C a in  fieca re  an  si in  anul 2021 C asa  d e  C u ltu ra  “ E lisei T o d asaca” P o ian a  S tam pei a 
av u t p ro g ram a te  , co n fo rm  C alen d aru lu i d e  ac tiv ita ti cu ltu ra le  ap ro b a t d e  că tre  C onsiliu l 
L ocal, o serie  d e  activ ita ti spec ifice  rep a rtiza te  p e  fieca re  lu n a  , m a jo rita tea  d in tre  e le  avand  
sta tu tu l d e  ev en im en te  a ju n se  la  p es te  20  d e  ediţii.

IA N U A R IE
6 ian . S arb a to a rea  B obo teze i- m o m en t re lig io s

IA N U A R IE  -  D E C E M B R IE . S tare  de  a lerta  p e  te rito riu l R om ân iei. T o a te  activ ită ţile  
cu ltu ra le  sun t a n u la te .

In  p e rio a d a  stării d e  a le rta  au  fost anu la te  ev en im en te  im p o rtan te  cu m  a r fi: “Jo ia  M are  
la  P o ian a  S tam p ei” , F estiv a lu l N atio n al “  F lo ri d e  p e  D o m a ” , S p ec taco lu l-ex trao rd in ar de 
S ărbăto ri “  S fan ta  S eara  d e  C răc iun” .

S in g u re le  ac tiv ita ti o rg an iza te  in  cadru l C asei d e  C u ltu ra  au  fost n u n ţile  in  p erio ad a  
cân d  co m u n a  n o as tra  n u  a  fo st in  zo n a  roşie .

C u  to a te  acestea  so liş tii voca li, in s tru m en tişti si G ru p a  m ica  d in  A n sam b lu l 
P O IE N IŢ A  au  d esfasu ra t cu rsu ri in d iv id u a le  cu  p ro feso rii co labora to ri ai C ase i d e  C ultura.

S per ca  in  anu l 2022  sa p u tem  o rg an iza  to a te  m an ife s tă rile  co n fo rm  agende i cu lturale .

S copu l ace sto r m an ifestă ri este:
-p ăstra rea  şi p ro m o v area  fo lc lo ru lu i, a  d a tin ilo r şi o b ice iu rilo r sp ec ifice  p o p o ru lu i 

ro m ân ,d ezv o lta rea  sen tim en tu lu i d e  ap arten en ţa  la  n eam  p rin  cu ltiv a rea  trad iţie i rom aneşti.
-p ro m o v area  C o m u n e i P o ian a  S tam pei ca  S ta ţiu n e  tu ris tica  d e  in te res  local;

-p ăstra rea  o b ice iu rilo r şi r itu a lu rilo r străvech i, a  g ra iu lu i v o rb it de  o am en ii locu lu i, a 
po rtu lu i p o p u la r si g astro n o m ie i locale .
/

Primar.____

Ing. Viluţ M EZDRII
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