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RAPORT
privind starea economică socială şi de mediu a comunei Prundu Bârgăului pe anul 2019
(elaborat conform prevederilor art. 155 alin (3) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ )
In baza prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ activitatea noastra a vizat
cresterea permanenta a calitatii muncii si a urmarit instituirea unor modalitati de lucru in deplina
concordanta cu legalitatea si cu eficienta .
Situatia teritoriului administrativ al comunei si a constructiilor se prezinta astfel:
-suprafata totala 4750 din care suprafata agricola 2464
-arabil 552
-livezi 176
-pajisti si fanete 1846
-numar locuinte existente 1835
-numar apartamente 295
ORGANIZAREA INTERNA –RESURSE UMANE
STRUCTURA PERSONALULUI
Structura actuala a personalului are urmatoarea configuratie
Numar total posturi: 79
• Posturi ocupate : 53 din care
-demnitari : 1
-functionari publici: 20
-personal contractual: 15
-asistenți personali : 17
• Posturi vacante: 26 (13 as.personali ,2 f.p ,10 pers. contractual + 1 demnitar )
In cazul structurii organizatorice si functionale a UAT Prundu-Birgaului –aparatul de specialitate
este organizat in 2 servicii si 12 compartimente:
-Serviciul financiar contabil impozite si taxe- 8 persoane
-Serviciul gospodarire comunala, salubrizare ,intretinere drumuri si administrare piete -9 persoane
-compartimentul agricol cu 2 functionari publici
-compartimentul politie locala cu 6 persoane din care 4 functionari publici, 2 contractuali
-compartimentul asistenta sociala :- 33 persoane , din care :
2 functionari publici , 1 personal
contractual și 30 asistenți personali
-compartiment stare civilă și arhivă -2 funcționari publici
-compartiment SVSU- 1 persoana
-compartiment auxiliar -1 persoana
-compartiment urbanism -1 persoana
-compartiment audit – 1 persoană
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-compartiment achiziții publice -1 funcționar public
-compartiment cultura-2 personal contractuali
-compartiment registratură ,relații publice și monitorizare proceduri administrative – 1 funcționar
public
-compartiment medicină școlară -4 personal contractual
Dispozitii emise de Primarul comunei:
Nr. total: 231
Hotarari adoptate de Consiliul Local: 135
Total acte administrative: 366
Nu au fost formulate proceduri prealabile. In ceea ce priveste clauzele procesuale au fost
inregistrate in lucru un numar de 78 dosare cauze pe rol .
Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
S-a intrunit intr-un numar de 4 sedinte de lucru ale comisiei unde au fost prezentate dosarele
respinse in baza Legii 247/2005 si contestatiile inregistrate in acest sens, discutandu-se si un nr. 23 de
dosare inscrise pe anexa 40.Au fost înaintate Instituției Prefectului Bistrița Năsăud dosarele soluționate în
baza Legii 247/2005 și dosare cu propuneri de invalidare a unor poziții din anexele validate de către
Comisia Județeană .Au fost analizate un număr de 4 doare depuse în baza legii nr.213/2018 .
Serviciul financiar contabil impozite si taxe
Consiliul Local al comunei Prundu-Birgaului in anul 2015 a avut un buget initial in suma de
19.175.000 lei la partea de venituri si de 2.047.000 lei la partea de cheltuieli si un buget definitiv la sfarsit
de an in suma de 23.034.000 lei la partea de venituri si de 39.906.000 lei la partea de cheltuieli cu
rezultand un deficit de de 872 lei care se acopera din excedentul anului 2014.
Excedentul bugetar la sfarsitul anului se prezinta astfel:
-incasari realizate 13.864.687 lei, plati efectuate 14.251.960 lei cu un excedent din anul precedent
de 872 lei astfel in contul de excedent la sfarsitul anului 2015 se afla suma de 484.000 lei, suma ce va fi
folosita conform necesitatilor in anul 2016.
Veniturile bugetului local s-au incasat in proportie de 59,8 %.
INCASAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN ANUL 2019
In cursul anului 2019 veniturile totale la bugetul local al comunei Prundu Birgaului au fost de
21.892.758 lei
- sume defalcate din impozit pe venit , diverse venituri ,subventii si venituri fiscale 2.153.685,25 lei din
impozite si taxe locale .
Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost :
Nr.

Venituri

Suma –lei

Crt.
I.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.

Impozit pe cladiri persoane fizice

1.284.697,44
237.340,94
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2.

Imp. si taxe cladiri per. juridice

709.104

3.

Impozit pe teren persoane fizice

73.249

4.

Impozit si taxa pe teren pers. juridice

5.

Impozit pe teren extravilan

6.

Taxe judiciare de timbru

69.392,7

7.

Alte imp. si taxe pe proprietate

102.988

II

TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR

491.806,23

1.

Impozit mijl. transp. pers. fizice

390.454,08

2.

Impozit mijl. transp. pers. juridice

3.

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

4.

Alte imp si taxe

III.

VENITURI DIN PROPRIETATE

169.415

1.

Venituri din concesiuni

169.415

IV.

VENITURI DIN TAXE ADMIN. ELIB.

48,95

1.

Taxe extrajudiciare de timbru

48,95

2.

Alte ven. taxe administrative

-

V.

AMENZI ,PENALITATI SI CONFISCARI

207.717,63

1.

Venituri din amenzi si alte sanctiuni

180.486,63

2.

Alte amenzi

15.001,8
77.621

72.133,15
23.115
6.104

27.231

Veniturile din incasarile de la piete targuri in anul 2019 sunt in suma totala de
69.102 lei si
sunt structurate astfel :
- venituri bilete piata - 69.102
lei
- venituri taxe spatiu piata –
0
lei
- -venituri din inchirieri litre si cantare - 0 lei
Veniturile –Camin Cultural Prundu Birgaului in anul 2019 au fost in suma de 0 lei .
Procentul incasarilor realizate pe principalele categorii de venituri fata de prevederile
definitive se prezinta astfel :
mii lei
Nr. Denumire indicator
Prevederi Incasari Procent realizari %
definitive

Crt.
VENITURI

IMPOZITE

SI

TAXE

-

realizate
1646.79

TOTAL
I.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

961

1.

Impozit pe cladiri persoane fizice

181

2.

Imp. si taxe cladiri per. juridice

522

3.

Impozit pe teren pers. fizice

92
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4.

Impozit si tx pe teren pers. juridice

15

5.

Impozit pe teren extravilan

64

6.

Taxe judiciare de timbru

33

7.

Alte imp. si taxe pe proprietate

54

II

TAXE

PENTRU

UTILIZAREA

306

BUNURILOR
1.

Impozit mijl. transp. pers. fizice

261

2.

Impozit mijl. transp. pers. juridice

3.

Taxe si tarife pt. eliberarea de licente

III

VENITURI DIN PROPRIETATE

163

1.

Venituri din concesiuni

163

IV.

VENITURI DIN TAXE ADMIN. ELIB.

0.79

1.

Taxe extrajudiciare de timbru

0.09

2.

Alte ven. si taxe administrative

V.

AMENZI ,PENALITATI SI CONFISCARI

1.

Venituri din amenzi si alte sanctiuni

2.

Alte amenzi

45
-

0.7
216
191
25

In cursul anului 2019–serviciul impozite si taxe a inregistrat :
-145 declaratii de impunere pentru terenuri si cladiri detinute de persoanele fizice
- 700 declaratii de impunere a mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
- 255 radieri MTA persoane fizice
-42 declaratii de impunere a mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
- 18 radieri MTA persoane juridice
- 12 declaratii de impunere pt. pers. juridice –cladiri si teren
S-au eliberat 620 certificate fiscale pentru persoane fizice si juridice in vederea reglarii unor
probleme legate de notariatul public, banca, radiere mijloace de transport etc.
In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 , personalul din cadrul compartimentului de urmarire si
incasare a distribuit in teren pentru persoane fizice cu restanta la plata impozitelor si taxelor locale ce fac
venit la bugetul local un numar de 371 somatii si s-au intocmit un numar de 115 dosare executionale si
s-au efectuat 115 popriri pe venituri (salarii , pensii ) contribuabili persoane fizice si juridice .
Principalele persoane juridice care au inregistrat debite restante la 31.12.2019 la plata impozitelor
si taxelor locale au fost urmatoarele :
- SC MARCELA COMPANY SRL – 23.500 lei
- ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE SI CAPRINE – 11.815 LEI
- SC AQUASPA CLUB SRL – 16.527 LEI
Urmatoarele persoane juridice care au inregistrat debite restante la 31.12.2019 la plata impozitelor si
taxelor locale si supuse procedurii reglementate de legea nr. 85 /2006 privind procedura insolventei , cu
modificarile si completarile ulterioare
- SC HICART S A - 274.483,98 lei
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- SC REGNA FOREST SA - 17.411 lei
- SC ADRIANO SRL 20.248 lei
- SC AUSROM IMPEX SRL – 45.277 lei
- SC EURO SIV RECICLING SRL- 1.562 LEI
- SC VALEDEI&EMA SRL – 3.914 LEI
La finele anului 2019 s-au inregistrat debite restante in suma de - 523.207
fizice , 71.284

lei

la persoane

lei la persoane juridice si 362.895 lei –persoane juridice aflate in insolventa .

Din totalul pozitiilor de rol la persoane fizice respectiv 3592 au ramas restante la 31.12.2019
un numar de

650

pozitii de rol , iar la persoane juridice din totalul de 270 pozitii , restante sunt un

numar de 32 pozitii .
In acest sens a recuperarii debitelor restante serviciul financiar Prundu Birgaului pentru anul 2019
si-a propus cresterea numarului de somatii emise si distribuite , cat si a numarului de propriri pe cont
curent , intr-o stransa colaborare cu organele bancare si unitatile competente.
Totodata si-a propus intensificarea controalelor in teren atat la persoane fizice cat si juridice in
vederea identificarii bunurilor supuse impozitarii care in prezent nu sunt declarate de catre contribuabili ,
fapt ce va duce la cresterea materiei impozabile si in final la cresterea veniturilor bugetului local.
In urma reglementarilor legale respectiv Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala care
sa ateste achitarea obligatiunilor fiscale datorate de contribuabili la instrainarea drepturilor de proprietate
asupra cladirilor , terenurilor si mijloacelor de transport auto si in urma actiunilor intreprinse pe teren in
vederea verificarii constructiilor noi si celor care au fost modificate ,se prefigureaza o crestere

a

incasarilor debitelor restante in cursul anului 2018 si deci cresterea a veniturilor fiscale. In conformitate
cu prevederile art.9 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
,se prefigureaza intensificarea actiunilor privind sesizarea instantei de judecata pentru inlocuirea amenzii
cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pentru debitele provenind din
amenzi .
Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii
VENITURI 01.01.2019-31.12.2019 =

8.259.556 lei

Din care :
-Incasari piete (30.10.05.30 )

74.369 lei

-Taxe si alte venituri in invatamant (33.10.05)

1.040 lei

-Venituri propri UMS ( 33.10.13)

1.594.456 lei

-Venituri Agenti Masa lemnoasa ( 33.10.50 )

5.538.800 lei

-Amenzi penalitati (35.10.50)

0 lei

-Donatii si sponsorizari (37.10.01) UMS

0 lei
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-Subventii (43.10.09, 43.10.10)

1.050.891 lei

CHELTUIELI 01.01.2019- 31.12.2019 =

7.839.063 lei

Din care :
-Invatamint ( 65.10 )

28.362 lei

-Unitatea medico sociala ( 66.10 )

1.683.845 lei

-Camin cultural (67.10)

210.891 lei

-Unitatea medico sociala (68.10.12)

887.124 lei

-Piate targuri (70.10)

50.133 lei

-Activitate economica ( 83.10 )

4.978.708 lei

BUGET LOCAL

1. Total venituri

21.892.758 lei

2. Cheltuieli

23.279.308 lei

Din care :
a. Autoritatea publica(51.02)

8.334.200 lei

b. Transfer intre unitati (56.02)

108.694 lei

c. Politia locala (61.02)

347.715 lei

d. Invatamant ( liceu Prund) (65.02)

4.897.902 lei

e. Unittaea Medico Sociala ( subventii ) (66.02)

894.666 lei

f. Biblioteca comunala (67.02.03.02)

57.521 lei

g. Camin cultural ( subventie ) (67.02.03.07)

210.891 lei

h.

198.596 lei

Activitati sportive (67.02.05.01)

i. Sustinerea cultelor religioase ( 67.02.06 )
j. Alte servicii cultural (67.02.50)

74.978 lei

k. Asistenti personali si ind., Incalzirea locuintei (68.02)
l.

209.496 lei

Iluminat public (70.02.06)

1.469.050 lei
749.289 lei

m. Alte activitati gospodarire com. ( parc auto ) (70.02.50)
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2.464.833 lei

n.

Salubritate ( 74.02 )

o.

Intretinere strazi, drumuri ( 84.02)

184.030 lei
3.077.447 lei

CHELTUIELI CAPITAL ( INVESTITII) 2019

1. Infintare si modernizare infrastructura rutiera forestiera
2. Spatiu camping Susenii Bargaului

140.655 lei
90.136,83 lei

3. Cadastru general

24.038 lei

4. Amenajare rau Secu

16.768,05 lei

5. Modernizare strazi secundare

2.374.853,92 lei

6. Construire centru cultural

16.220,49 lei

7. Modernizare si amenajare parcaje zona Raal

1.350.405,28 lei

8. Modernizare si amenajare parcaje zona Balta

1.072.987,51 lei

9. Construire scoala generala

5.015.837,65 lei

10. Construire,reabilitare si eficientiz sc generala
11. Dispensar medical

29.988 lei
3.834.720,66 lei

12. Extindere retea de apa si apa uzata

3.880.741,17 lei

13. Adaposturi muncitori Colibita

319.118,96 lei

14. Modernizarea infrastructurii rutiere locale
15. Modernizare gradinita cu program prelungit Suseni
16. Plan cadastral PUG

4.778.515,79 lei
78.438,72 lei
210.901 lei

17. Modernizare iluminat public

453.583,73 lei

7

PROIECTE FINALIZATE IN 2019
IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Nr.c
rt

DENUMIRE PROIECT

VALOAREA PERIOADA
SURSA DE
TOTALA A
DE
FINANTARE
INVESTITIEI DERULARE
A
A
PROIECTUL
PROIECTUL
UI
UI

1

Infiintare si amenajare parc, in comuna 1.627.414,353l 2017-2019
Prundu-Birgaului, sat Prundu-Birgaului, ei
jud. Bistrita-Nasaud”

Buget local

2

Furnizare echipamente de incalzire – 392.850,12 lei
Pompe de caldura AER-APA, montare si
punere in functiune pentru Liceul RADU
PETRESCU din Prundu Birgaului,
Judetul Bistrita – Nasaud

2018-2019

Buget local

3

Construire adapost muncitori in
localitatea Colibita

343.791

2018-2019

Buget local

4

Construire Parking Auto-blocuri Balta

885.235,14

2018-2019

Buget local

5

’’Înlăturarea efectelor produse de
inundații pe râul Bistrița la Prundu
Bîrgăului

1.300.000 lei

2019-2019

Guvernul
Romaniei

6

Modernizarea infrastructurii rutiere
4.337.758,54lei 2017-2019
locale in comuna Prundu Bargaului , jud.
Bistrita Nasaud -25 strazi modernizate

8

PNDR-fonduri
europene

PROIECTE AFLATE IN EXECUTIE IN
COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Nr.c
rt

DENUMIRE PROIECT

VALOAREA
SURSA DE
FAZA IN CARE
TOTALA A FINANTARE
SE AFLA
INVESTITIEI
A
PROIECTUL
INCLUSIV PROIECTUL
TVA
UI

1

Construire scoala generala in comuna 4.938.306,06lei PNDL-fonduri Executie-95%
guvernamentale finalizat
Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud

2

Construire centru cultural in Prundu
Birgaului

2.848.280lei F Compania
Nationala de
Investitii

3

Extindere retea de apa si apa uzata in
Comuna Prundu Birgaului

5.455.818,99

PNDR- fonduri Executie-80%
europene
finalizat

4

Modernizare strazi secundare din
com,Prundu Bargaului jud bn

3.561.093,4

PNDL-fonduri Executie-70%
guvernamentale finalizat

5

Construire dispensar medical in comuna
Prundu Bargaului,jud.BN

3.046.817,9

PNDL-fonduri Executie-95%
guvernamentale finalizat

6

Modernizare si amenajare acces
pietonal,acces rutier,spatii de parcaje si
parking auto in zona blocurilor RAAL in
com.Prundu Bargaului

1.283.027,06

BUGET
LOCAL

7

. Extinere si modernizare iluminat public in 1.201.225,02
com.Prundu Bargaului,jud BN

PNDL-fonduri Executie-90%
guvernamentale finalizat

8

Construire adapost muncitori in localitatea 509.255,19
Piatra Fantanele

Buget local

9

Reabilitare si eficientizare energetica
clasele I-V in comuna Prundu Birgaului ,
jud. Bistrita Nasaud

2.719.942

PNDL-fonduri executie
guvernamentale

10

Servicii de inregistrare sistematica a
imobilelor in sistemul integrat de cadastru
si carte funciara in comuna Prundu
Bargaului , jud. Bistrita Nasaud

645.000

Buget local

executie

11

Submăsura 15-’’Servicii de silvomediu,
4.680.000
servicii climatice și conservarea pădurilor’’
(Asigurarea de zone de liniște)+ Submăsura
15.1-’’Plăți pentru angajamente de
silvomediu’’

AFIR

executie

12

. Infiintarea si modernizarea infrastructurii 6.808.500
rutiere forestiere si agricole in comuna
Prundu Birgaului , jud. Bistrita Nasaud

PNDR-fonduri executie
europene

9

Executie-95%
finalizat

Executie-70%
finalizat

executie

PROIECTE CE URMEAZA SA FIE IMPLEMENTATE IN
COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Nr.c
rt

DENUMIRE PROIECT

VALOAREA
SURSA DE
Faza in care
TOTALA A FINANTARE A
se afla
INVESTITIEI PROIECTULU
proiectul
I

1

REABILITARE,EFICIENTIZARE
6.197.261,29 lei PNDL+buget
ENERGETICA
SI
MANSARDARE
local
SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA
PRUNDU
BARGAULUI,
JUDETUL
BISTRITA NASAUD

-urmeaza
licitatie
proiectare+exe
cutie

2

Supraetajare corpuri B si C,
recompartimentari interioare ,refacere
imprejurime si amenajare curte in
com.Prundu Bargaului,Unitatea Medico
Sociala,Susenii Birgaului,jud.BN

2.948.857,40lei

-

Solicitre
finantare

3

. Modernizare Gradinita cu program
prelungit ,inclusiv dotare,Prundu
Bargaului.jud.BN

2.682.818 lei

PNDR-fonduri
europene

-urmeaza
licitatie
executie

4

Amenajare rau Secu zona amonte DN17 in
localitatea Prundu Birgaului

1.241.812,73 lei PNDR-fonduri
europene

-urmeaza
licitatie
executie

5

Modernizare
si
amenajare
aces 1.795.720,3
pietonal,acces rutier si spatii de parcaje in
zona blocurilor LA BALTA
in comuna Prundu Birgaului , jud. Bistrita
Nasaud

6

Asfaltare strazi secundare in comuna Prundu 1.807.947,04 lei Buget local
Bargaului-5strazi

-in licitatie
proiectare+exe
cutie

7

Modernizare strazi in comuna Prundu
Bargaului-22 strazi

-urmeaza
licitatie
executie

8

Construire Baza Sportiva de tip 1 in comuna Prundu Bargaului

Buget local

3.228.714,27 lei Buget local

10

Compania
Nationala de
Investitii

-urmeaza
licitatie
executie

Solicitare
finantare

9

Amenajare arhitecturala si peisagistica,
refacere trotuare accese,amenajare zona
pietonala in centrul comunei Prundu Bargauli

Buget local

Proiectare
studiu de
fezabilitate

10

Domeniu Schiabil Valea Bargaului

-

Buget
locl+Consiliu
Judetean BN

Proiectare
studiu de
fezabilitate

11

Infintare distributie gaze naturale in comuna Prundu Bargaului

Buget
locl+Consiliu
Judetean BN

Proiectare
studiu de
fezabilitate

Activitatea compartimentului de stare civila
În cursul anului 2019 au fost întocmite un număr de acte de stare civilă din care : 7 naşteri , 39
căsătorii , 48 decese.
Au fost eliberate un număr de 296 certificate de stare civilă din care: certificate naştere 153 ,
certificate căsătorie 75 , certificate deces 68 .
Transcrieri - 7 din care 7 naşteri, 0 căsătorii 0 decese
Extrase pentru uz oficial eliberate : 79 din care 30 naşteri, 39 căsătorie şi 10 deces .
Livrete de familie eliberate la cerere sau ca urmare a căsătoriilor 40 . Hotărâri de divorţ operate în
registru de stare civilă 15 .
Menţiuni operate pe marginea actelor de naştere, căsătorie şi decese în exemplarul numărul 1 –
registrul de stare civilă al comunei Prundu Bârgăului – 460 .
Rectificări ale actelor de naştere – 6 , rectificări aleactelor de căsătorie -2 şi rectificări ale actelor de
deces -2 .
RAPORT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA
Compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitatea de protectie sociala la nivelul intregii
comune, oferind servicii de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale si de grup, consiliere a
familiei si a grupurilor vulnerabile si are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii acestor servicii,
tinand cont de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a
persoanei in mediu propriu de viata, familial si comunitar.
Strategia compartimentului asistenta sociala prevede ca obiectiv prioritar- reorganizarea sistemului
de protectie sociala existent la nivel local, tocmai pentru a include toate categoriile de beneficiari,
respectiv persoanele aflate situatii de risc, dependente de servicii sociale, persoane abuzare emotional,
fizic, sexual, femei abuzate fizic si practic victime ale violentei domestice, copii si tineri cu probleme de
integrare, precum si diversificarea servicii de asistenta sociala oferite tuturor categoriilor sociale.
Conform legislatiei in viguare compartimentul de asistenta sociala are o mare responsabilitate in
aceea a private servicii sociale existente la nivel local avand urmatoarele atributii si responsabilitati:
-asigura furnizarea beneficiilor sociale cu titlu permanent ori social
-desfasoara activitate de informare despre drepturile si obligatiile beneficiarilor
-masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor aflate in dificultate
-actiuni de consiliere
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-acordarea de beneficii de asistenta sociala
-masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor aflate in dificultate
-masuri si actiuni de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea
participarii si solidaritatii sociale
Servicii pe categorii de beneficiari
Consiliere pentru beneficiarii de prestatii sociale, ajutoare sociale 11 cazuri in suma totala de
18.744 lei, ajutoare incalzire locuinte –beneficiari venit minim garantat 11 familii cu suma de 3190,
ajutoare incalzirea locuintei alte persoane 4 dosare (1 membru), cu suma de 972 lei, alocatii de stat 61 ,
alocatii pentru sustinerea familiei 10, burse scolare 5, indemnizatii acordate persoanelor cu handicap 62.
Instrumentare cazuri sociale :
-prevenire abandon 0 cazuri
-plasamente in familii 0
-minori care au savarsit fapte penale 0
-persoane aflate in dificultate 0
-familii in divort 10
-persoane incadrate in grad de handicap 208
-copii cu parinti plecati in strainatate 58
-ajutoare inmormantare 1
-asistenti personali 18
Infrastructura școlară
Liceu 1
Scoli invatamant primar 1
Scoli invatamant gimnazial 1
Gradinite 2
Copii gradinite 204
Elevi inscrisi total 1264- invatamant primar-366 invatamant gimnazial 286 , liceal 324,
profesional 84
Personal didactic total-80 , personal didactic preșcolar 14, personal didactic primar 14, personal
didactic gimnazial 16, personal didactic liceal 33 personal didactic professional 3.
Sali clase si cabinete 54, laboratoare școlare-3 , sala gimnastica 1,
ACTIVITATEA BIBLIOTECII
Biblioteca comunala Prundu-Birgaului a desfasurat in anul 2017 o activitate diversificata in servicii
cum ar fi:
-imprumut de carte la biblioteca si domiciliu, informatii cu caracter comunitar referinte
bibliografice, parteneriate de activitati cu caracter cultural
Indicatorii din anul 2017 sunt urmatorii:
-utilizatori total inscrisi 778
-utilizatori activi 660
-majoritatea utilizatorilor inscrisi sunt din comuna Prundu-Bârgaului
-numarul de vizite a fost de 2840
-carti total 146484 volume din care intrate in 2019 - 35 volume
-cari imprumutate 957 volume
Biblioteca dispune de 5 calculatoare prin Programul Biblionet (defecte) necesita inlocuire sunt din
2004.
In prezent biblioteca functioneaza in localul cladirii Posta Veche cu 3 încaperi.
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Activităţile culturale pentru anul 2019 pe plan local:
aparte deoarce nu am avut o locație exactă ,întrucât lucrările efectuate la Centrul Cultural sunt în
curs de finalizare , de aceea am organizat evenimentele mai importante si reprezentative pentru comună .
Aceste activități au debutat cu sărbătorirea și semnificația actului istoric înfăptuit la 24 ianuarie
1859 , în acest an fiind 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.
-14 aprilie 2019 am susținut un concert de pricesne la Biserica Sf Ilie din comuna Prundu
Bârgăului , cu solistele Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,,
-29 aprilie 2019 membrii Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,, ,împreună cu ,,Micii instrumentiști,,
ai ansamblului au susținut un spectacol folcloric la Căminul Cultural din satul Tureac , comuna Tiha
Bârgăului.
-6 iunie 2019 la Monumentul Eroilor din localitate ,cu ocazia ,,Zilei Eroilor ,,grupul vocal
instrumental al Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,, a prezentat un moment folcloric dedicat acestui
eveniment.
-16 iunie 2019 la invitația primăriei Noșlac județul Alba ,micii instrumentiști ai Ansamblului
,,Plaiurile Bârgăului,, cu solistele Ancuța Galben, Alexandra Bălan, instrumetistul Florin Sas ,coordonator
Ioana Suciu ,au prezentat spectacol la prima ediție a Festivalului Folcloric intitulat ,,Zilelele Găbudenilor,,
-28 iunie 2019a avut loc Simpozionul Cultural al Văii Bârgăului ediția a 48-a , în cadrul căruia au
fost sărbătorite cuplurile la 50 de ani de căsnicie.
-În data de 13,14,15 august 2019 s-au desfășurat ,,Zilele Comunei,,Prundu Bârgăului,în cadrul
cărora s-a desfășurat și Festivalul Internațional de Folclor ,,Regele Brazilor,,
-29 august 2019 solistele Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,, Florina Bălan, Mariana Condrea,
Anuța Sălăgean au prezentat un moment artistic la Festivalul Folcloric ,,Târgul Mare al Bistriței,, din
Bistrița.
-22 septembrie 2019 Ansamblul ,,Plaiurile Bârgăului,, la invitația Primăriei Sângeorz Băi , a
participat la Festivalul Păstoritului ,, Alesul-coborâtul oilor de la munte,, .
-10 octombrie 2019 am comemorat Eroii Martiri ,, Cei Șapte de sub Heniu,, la 75 de ani de la
masacrul trupelor hortiste , întâmplat în comuna noastră.
-26 octombrie 2019 , la invitația Primăriei din Șieuț și a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița
Năsăud , micii instrumentiști ai Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,,au prezentat spectacol la Căminul
Cultural din localitate alături de alte formații artistice din județ.
-30 octombrie 2019 la invitația moderatorului emisiunii ,,Azi Sărbătorim,, de la postul de
televiziune AS TV Bistrița , împreună cu solistele Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,, l-am sărbătorit pe
dirijorul orchestrei -instrumentistul Dumitru Ciupa la cei 72 de ani de viață .
-3 noiembrie 2019 a avut loc la Căminul Cultural din Susenii Bârgăului ,Festivalul Folcloric ,,
Toamna Bârgăului,, editia a III a
-13 noiembrie 2019, în emisiunea ,,Azi Sărbătorim,, de la AS TV Bistrița împreună cu solistele
:Anuța Sălăgean, Bianca Gâvan, Nicu și Mai Beșa ,Mariana Condrea au adus un omagiu scriitorului
Nicolae Vrăsmaș la cei 80 de ani de viață.
Cu ocazia Zilei Naționale a României am organizat un program artistic dedicat momentului cu
solistele: Florina Bălan, Bianca Gâvan,si instrumentișii: Florin Sas , Vrîncean Cornel, Monda Pavel ,
Tomoroga Mihai , Ionică Hangan.
-14 decembrie 2019 dansatorii Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,,împreună cu grupul de datini și
obiceiuri de iarnă au prezentat spectacol în fața unui public numeros format din reprezentanți ai Agenției
de Turism din întreaga țară ,la pensiunea FISHERMAN din localitatea Colibița .
-17 decembrie 2019 Grupul de Colindători ai Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului,,a participat la
concertul de colinde ,,Slobozâ-ne gazdă-n casă,, organizat la Palatul Culturii Bistrița cu ocazia aniversării
,,Răsunetul 30 de ani,,.
-22 decembrie 2019 Primăria si Consiliul Local , Căminul Cultural din comuna Prundu Bârgăului
a organizat Concertul de datini și obiceiuri de iarnă unde au participat colindători din Ilva Mare , Josenii
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Bârgăului ,Corul Bisericii Orotdoxe Sf Nicolae din localitate și Grupul de datini și obiceiuri de iarnă
,,Plaiurile Bârgăului,,
În data de 26 decembrie 2019 micii instrumentiști ai Ansamblului ,,Plaiurile Bârgăului ,, au
prezentat spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă la Caminul Cultural din Mureșenii Bârgăului .
ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL
In cursul anului 2019 s-a adoptat un numar de 135 hotarari in cadrul unui numar de 21 sedinte
din care 12 ordinare si 1 extraordinare , 8 extraordinare convocate de îndată.
Cei 15 consilieri locali in funcție au raspuns ședințe, au dezbatut proiectele inscrise pe ordinea de
zi a sedintelor exprimandu-si uneori opinii diferite, dar la supunerea la vot a acestora s-a degajat opinia
unanima favorabila.

Compartiment agricol
Registru agricol
-număr .de adeverințe emise pentru anul 2019: 1766
-numar de poziții pentru persoane fizice cu domiciliul în localitate 2714 cu un nr. populatie de 6584
-gospodarii populatie pozitii noi 42vdeschise în anul 2019
- pozitii pentru persoane fizice cu domiciliul în alte localități (străinasi) : 331
-poziții pentru arendasi: 40
-poziții pentru persoane juridice : 68 poziții
Efectiv de animale la 31.12.2019 :
bovine femele matcă : 784 , ovine femele mame si mioare : 5355 , caprine femele mama si mioare
matcă : 324 reproducători berbeci : 225, reproducători țapi: 712 ,porcine matcă (scroafe și scrofite) : 37 ,
cabaline matcă : 102 , 90 familii de albine, 5000 pasari.
Tractoare si utilaje agricole din care 17 privat si 7 persoane juridice, autoutilitare până la 12 tone : 174
(gospodării fără personalitate juridică ) si 31 (unități cu personalitate juridică ) ,care căruțe: 208
Total cantitate masa lemnoasa aprobata conform Hotararii Consiliului Local 5/12.01.2017
- 31.180 mc
Din care:
- Agenti economici - 22.180 mc
- populatie 9000 mc
-valoare pret mediu 150 lei/mc
-preturi practicate – populatie 120
-agenti economici 180 lei/mc
Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
-instruire periodica a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
-organizarea periodica a unor actiuni de constientizare a populatiei asupra riscului pe care il
prezinta inundatiile si asupra masurilor care trebuie inteprinse de fiecare cetatean pentru diminuarea
pagubelor
-afisarea in locuri publice a semnificatiei codurilor de culori pentrui avertizarea meteorologice si
hidrologice precum si semnificatia semnalelor de alarmare acustica a populatiei
-supravegherea permanenta pe timpul apelor mari a sectiunilor podurilor si podetelor
subdimensionate de pe raza localitatii pentru prevenirea inundatiilor.
-avertizarea si alarmarea populatiei din zonele de risc la inundatii.
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-instituirea serviciului de permanenta cu personal corespunzator la primarie in cazul primirii
atentionarilor privind iminenta producerii unor situatii de urgenta

RAPORT DE ACTIVITATE
POLITIA LOCALĂ
Structura organizatorica a Politiei locale Prundu Birgaului este de compartiment in cadrul Primaria Prundu
Birgaului , infintata prin Hotararea Consiliului Local al comunei Prundu Birgaului nr.7/31.03.2011 aflata
in subordinea directa a Primarului comunei Prundu Birgaului , cu un efectiv de 5 politisti locali dintre
care 3 politisti locali functionari publici cu functii specifice de politist local si 2 politisti locali personal
contractual respectiv paznici, avand ca scop exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanei , a proprietatii publice si private , prevenirea , descoperirea si
sanctionarea contraventiilor in urmatoarele domenii:
-Circulatia pe drumurile publice;
-Ordinea si linistea publica precum si paza bunurilor;
-Activitatea comerciala;
-Disciplina in constructii si afisajul stradal;
-Evidenta persoanei;
Alte domenii stabilite prin Legi , Hotarari de Guvern sau Hotarari ale Consiliului Local.
Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiului legalitatii , increderii , previzibilitatii ,
proximitatii , deschiderii si transparentei , eficientei si eficacitatii , raspunderii si responsabilitatii ,
impartialitatii si nediscriminarii.
Activitatea specifica a Politiei locale se realizeaza in interesul persoanei , al comunitatii , asigurarii
pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat precum si in sprijinul institutiilor statului.
Pe intreaga perioada a anului 2019 politistii locali au intreprins zilnic actiuni de dirijare si fluidizare
a traficului rutier , actiuni de prevenire a producerii de evenimente rutiere si actiuni de depistare si
sanctionare contraventional conform competentelor a participantilor la trafic care incalca normele legale
privind circulatia pe drumurile publice pe raza comunei Prundu Birgaului aplicandu-se un numar de 543
sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza :
-12 sanciuni contraventionale la H.C.L. 117/2017 din care 1 cu avertisment si 11 cu
sanctiune in valoare de 2500 lei.
-449 sanctiuni contraventionale la H.C.L 78/2017 din care 49 cu avertisment si
400 cu sanctiune contraventionala in valoare de 118.200 lei.
Totodata sau executat si actiuni comune cu politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Prundu Birgaului
privind siguranta circulatiei pe drumurile publice printre care amintim actiunile desfasurate cu ocazia
depunerilor de coroane la Monumentul Eroilor si defilarile militare.
In domeniul ordinii si linistii publice sau executat patrulari pe raza comunei pe timp de zi cat si pe
timp de noapte in patrula formata din politisi locali sau patrula mixta fomata din politisti locali si politisti
din cadru Sectiei 2 Politie Prundu Birgaului.
Cu ocazia acestor patrulari de mentinere a ordinii si linistii publice au fost aplicate un numar de 53
sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza:
-16 sanctini contraventionale la Legea 61/1991 Rep. din care 7 cu avertisment si 9
sanctiuni contraventionale in valoare de 2200 lei.
Totodata s-a executat serviciul de paza la sediul Primariei Prundu Birgaului , sau executat actiuni
de control in barurile de pe raza comunei pentru depistarea elevilor care absenteaza de la scola , masuri de
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control pe traseele de deplasare a elevilor spre scoala in vederea prevenirii producerii de evenimente
nedorite.
Au mai fost efectuate actiuni de mentinere a ordinii si linistii publice cu ocazia manifestarilor
cultural – distractive si sportive organizate de Primaria comunei Prundu Birgaului printre care amintim
concursul national de’,, ENDURO 2019’’, ,,Zilele comunei si festivalul international de folclor Regele
Brazilor’’ si altele.
In domeniul activitatii comerciale politistii locali au efectuat o serie de actiuni cu privire la
respectarea normelor legale privind activitatea de comert desfasurata in cele doua piete ( Piata
Agroalimentara si Piata de Animale si produse agricole) cat si pe raza comunei Prundu Birgaului ,
aplicandu-se un numar de 21 sanctiuni din care 4 avertismente si 17 sanctiuni contraventionale la Legea
12/1990 Rep. in valoare de 5200 lei.
In domeniul disciplinei in constructii si afisajul stradal au fost efectuate controale pe raza comunei
Prundu Birgaului pentru depistarea persoanelor care efectueaza lucrari de constructii fara a avea
autorizatie de constructie sau autorizatie de demolare dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter
provizoriu iar nereguluile constatate au fost raportate imediat biroului de specialitate din cadrul primariei
pentru a se lua masurile legale .
Totalul sanctiunilor aplicate pe intreg anul 2019 de catre cei 3 politisti locali cu functii specifice de
politist local se ridica la valoarea de 128.100 lei.
Pe intreg parcursul anului 2019 politistii locali au insotit reprezentantii primariei la un numar de 59
Note de constatare si 20 procese verbale de receptie a lucrarilor si la efectuarea de masuratori de terenuri
cu ocazia actualizarii Cadastrului pentru terenurile cetatenilor comunei Prundu Birgaului.
Totodata in perioada mai sus mentionata au mai fost efectuate deplasari in teren pentru verificarea
cererilor depuse de catre cetatenii comunei pentru obtinerea Certificatului de Producator un numar de 30
certificate , acte necesare in vederea comercializarii produselor agricole obtinute in gospodaria proprie.
Alte aspecte nu mai avem de semnalat.

Ocrotirea sanatatii
Unitatea Medico Sociala Susenii-Birgaului- 60 paturi
Medici total 4
Stomatologi 5
Farmaciști 4
Personal medical farmacie 8
Personal medical sanitar 14
Cabinete medicale individuale 4
Farmacii 4

Biserica
Biserica a jucat intodeauna un rol deosebit de important in viata oamenilor Preotii au fost mereu
alaturi de populatia comunei si de autoritatile comunei.
In comuna functioneaza 4 parohi ortodoxe , una in Susenii-Birgaului si trei in Prundu-Birgaului,
precum și o biserica penticostală, iar structura populatiei dupa religie se prezinta astfel: ortodoxi 98,5%,
romano-catolici 0,3 %, greco catolici 0,3%, reformati 0,2%, penticostali 0,1%.
Impreuna cu dumneavoastra consilieri, administrator,
personalul din aparatul de
specialitate al primarului, am reusit imptreuna ca in anul 2019 sa realizăm multe obiective pe care
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ni le-am propus la inceput de an din care unele le-am finalizat, iar altele vor fi finalizate in cursul
acestui an.
De aceea va multumesc pentru colaborare si de implicarea de care ati dat dovadă.

PRIMAR,
CRISAN DORU TOADER
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