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În vederea asigurării transparenței instituționale și pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite
de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 544/2001 cu privire la liberul acces la
informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă supun atenției Raportul
anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Șaru Dornei, județul Suceava,
pentru anul 2021.
Raportul conține informații despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Șaru Dornei,
a aparatului de specialitate al primarului, precum şi o dare de seamă privind starea economică
și socială a satelor care formează comuna Șaru Dornei.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor comunei o imagine generală
asupra activității noastre în anul 2021, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor
comunității locale.
Principala preocuparea a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primariei
comunei Șaru Dornei, a Consiliului Local Șaru Dornei, în anul 2021 a fost gospodărirea eficientă
a comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând bunăstarea cetățenilor vizând: dezvoltarea
infrastructurii comunei Șaru Dornei, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării
obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Șaru Dornei”, atragerea
de investitori, repararea și întreținerea drumurilor din comună, eficientizarea serviciilor
aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, cât și în relațiile cu
cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii; organizarea de festivaluri, manifestări culturaldistractive, cu scopul de a dezvolta componența culturală și socială a vieții cetățenilor din
comuna Șaru Dornei.
SECRETAR COMUNĂ
1) Activitatea de înregistrare și comunicare către servicii și persoanele fizice și juridice a
dispoziţiilor primarului comunei Șaru Dornei, precum și a hotărârilor de consiliu local.
Această activitate s-a materializat prin:
 avizarea proiectelor de hotărâre ale consiliului local şi contrasemnarea pentru legalitate
a dispoziţiilor primarului,
 înregistrarea în Registrul de evidenţă dispoziţii a unui număr de 187 dispoziţii ale
Primarului comunei Șaru Dornei;
 înregistrarea în Registrul de evidență hotărâri a unui numar de 59 hotărâri ale Consiliului
Local Șaru Dornei, asigurarea pregătirii sedinţelor consiliului local și a sedinţelor
comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din
activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de
hotărâre cu caracter normativ;

 asigurarea comunicării acestora Instituţiei Prefectului judeţului Suceava pentru
exercitarea controlului de legalitate și comunicarea dispoziţiilor birourilor,
compartimentelor și persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a
acestora, precum și comunicarea către persoanele fizice sau juridice nominalizate în
fiecare dispoziţie;
2) S-a aprobat
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Șaru Dornei nr. 8 din 26 martie 2021
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud.
Suceava;
3) Activitatea de înregistrare în registrul special a contractelor de arendă;
4) Conform Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea
nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei coordonează, verifică
și răspunde de modul de completare și de ținerea la zi a registrului agricol;
5) Întocmirea răspunsului la adrese, petiții, sesizări, etc;
6) Efectuarea de operațiuni în sistemul informatic al Registrului Electoral.
În anul 2021 au avut loc 12 ședinţe ordinare și 4 ședințe extraordinare, fiind adoptate un
total de 59 hotărâri.
S-a efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii din cadrul unității administrativ-teritoriale Comuna Șaru Dornei și s-a
constituit comisia de inventariere prin Dispoziția nr. 138 din 25.11.2021.
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
În cursul anului 2021 s-au elaborat și depus la Direcția Generală a Finanțelor Publice
Suceava bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual.
Bugetul local a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șaru Dornei nr.
13 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șaru
Dornei pentru anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024.
De asemenea, s-au intocmit un numar de 4 bugete rectificate de venituri și cheltuieli.
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI:
VENITURI
Nr. crt.

Indicatori

Sume în lei

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

843.008

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 404.950
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
1.417.681
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
municipiului Bucureşti

4

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale

2.728.000

5

Subvenţii

1.094.226

6

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţării aferente
cadrului financiar 2014-2020

238.739

7

Alte venituri

186400

TOTAL

8.413.143
CHELTUIELI

Nr. crt.

Indicatori

Sume în lei

1

Servicii publice generale

3.209.702

2

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

4.165

3

Învăţământ

380,778

4

Sănătate

51.358

5

Cultură, recreere şi religie

222.841

6

Asigurări şi asistenţă socială

1.369.643

7

Locuinte, servicii şi dezvoltare publică

1.795.096

8

Protectia mediului

1.452

9

Transporturi

1.377.711

TOTAL

8.413.143

Achiziții publice:
Achizițiile publice în cursul anului 2021 au fost realizate în conformitate cu prevederile
Legii nr. 98 din 19 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.
În anul 2021 au fost efectuate un numar de 187 achiziții directe prin SEAP, din care:
-147 contracte furnizare produse, în valoare totală de 432.099 lei;
- 11 contracte lucrări, în valoare totală de 832.116 lei;
- 29 contracte servicii în valoare totală de 1.199.800 lei,.
Pe lângă achizițiile directe, s-au organizat în conformitate cu reglementările în vigoare
proceduri simplificate, atribuindu-se contracte în valoare totală de 50.366 lei.
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR, URBANISM ȘI
REGISTRATURĂ
· Registrul agricol:
În cursul anului 2021 au fost eliberate un număr de:
- 78 atestate de producător;
- 93 carnete de comecializare;

familiei

- 920 adeverințe APIA;
- 60 adeverințe AFP;
- 100 adeverințe în vederea eliberării actului de identitate;
- 98 adeverinte pentru completarea dosarului pentru ajutor încălzire;
- 200 adeverințe medic, AJOFM, școală;
- 72 adeverințe pentru completarea dosarelor de ajutor social și alocația de susținere a

- 50 adeverințe cu istoric de rol al unor imobile din comună;
Au fost întocmite 39 dosare preemțiune – oferte vânzare terenuri agricole situate în
extravilan;
S-au deschis 150 roluri noi.
S-au înregistrat în registrul de intrare-ieșire 9483 numere;
Comisia locala de fond funciar:
În anul 2021 au fost convocate 2 ședințe de fond funciar în care s-au analizat 2 dosare,
înscrise pe ordinea de zi.
Au fost emise 2 titluri de proprietate.
Comisia locală Şaru Dornei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor a emis 6 hotărâri, dintre care:
- 2 de înaintare la ANRP;
- 1 de invalidare;
- 2 de validare, una de invalidare și una de modificare titlu de proprietate;
- 1 modificare titlu de proprietate nr. 1218/12.05.2011.
S-a acordat sprijin cetățenilor la identificarea corectă a parcelelor în vederea obținerii
subvenției pe suprafață.
Urbanism, în anul 2021:
● s-au emis:
- 29 autorizații de construire;
- 120 certificate de urbanism;
- 120 certificate de atestare a edificării constucțiilor și anexelor;
● au fost întocmite:
- 16 procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;
- 60 de răspunsuri la cereri/sesizări către diverși petenți;
- 16 adeverințe intravilan/extravilan;
- 5 avize către Consiliul Județean Suceava (2 pentru autorizații și 3 pentru certificate de
urbanism);
- 12 referate pentru sedințele de Consiliu Local.
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În anului 2021 existau un număr de:
- 11 dosare tichete pentru grădiniță;
- 30 dosare ajutor social
- 42 beneficiari ajutor social;
- 95 cereri pentru acordare ajutor de încălzire aprobate pentru sezonul rece;
- 4 cereri ajutoare de îmormâtare;
- 537 anchete sociale la cerere și în diverse alte cazuri;
- 38 alocaţii pentru susținerea familiei;
- 11 indemnizații persoane cu handicap;
- 31 asistenți personali;
- 43 dosare indemnizații creștere copil;

- 41 dosare alocații de stat pentru copii;
- 18 rapoarte de monitorizare.
Stare civilă, anul 2021:
● au fost înregistrate urmatoarele acte de stare civilă:
- 10 acte de naștere;
- 28 acte de căsătorie;
- 51 acte de deces.
● au fost eliberate:
- 29 certificate de naștere;
- 44 certificate de căsătorie;
- 67 certificate de deces;
● au fost operate în registrele de stare civilă și expediate la Consiliul Județean Suceava
208comunicări de mențiune privind modificările intervenite în starea civilă a persoanelor;
● au fost completate și expediate 124 extrase de stare civilă;
● au fost solicitate 20 certificate de stare civilă din alte localități, 19 naștere și de 1
deces.
● au fost întocmite:
- 99 buletine statistice de naștere,căsătorie,deces și divorț;
- 10 comunicări de naștere pentru evidența persoanei;
- 51 adeverințe de înhumare;
● au fost completate:
- 28 dosare de căsătorie;
- 10 dosare de transcriere a unor extrase de naștere căsătorie și deces din alte țări;
- 3 dosare schimbare nume pe cale administrativă.
● au fost eliberate 2 adeverințe Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea
actelor de stare civilă.
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Au fost întocmite:
- Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării
situaț
situațiilor de urgenț
urgență pe anul 2021 al Comitetului Local al comunei Șaru Dornei, județul
județul
Suceava;
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021;
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase
având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al comitetului local pentru situații de
urgență Șaru Dornei 2022 - 2025
S-a intervenit cu echipa SVSU la localizarea și stingerea a trei incendii survenite la
imobile situate în satele Neagra Șarului și Sărișor.
S-a ținut evidența comunicărilor și s-a dat curs solicitărilor Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Suceava;
S-au luat măsuri cu privire la prevenirea populației referitor la fenomenele
meteorologice periculoase;
S-au afișat și s-au adus la cunoștință populației informările primite de la Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Suceava;
S-a informat populația privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară, pe durata stării de alertă.

S-a dispus la informarea cetățeniilor asupra combaterii contaminării cu noul
coronavirus prin afișare de materiale informative în spațiul UAT Comuna Șaru Dornei.
S-au curățat cursurile de apă și s-au efectuat lucrări de decolmatare din zona podurilor
și podețelor, pentru evitarea inundațiilor.
S-a intervenit la curățarea și decolmatarea cursurilor de apă și s-au efectuat lucrări de
îndepărtare a materialelor aduse de viitură în zonele afectate de inundațiile care s-au produs în
urma fenomenelor hidrometeorologice.
COMPARTIMENT CULTURĂ ȘI BIBLIOTECĂ
Acţiuni cultural-artistice și distractive:
Din păcate, din cauza pandemiei sau a accesului limitat pe baza certificatului verde, au
fost organizate puține acţiuni culturale:
- 10 iunie 2021 și 1 decembrie 2021 - Omagiu adus eroilor noștri – Monumentul eroilor
Șaru Dornei;
- 22-23 decembrie 2022 - spectacol de colinde – în parteneriat cu Școala Gimnazială
Neagra Șarului.
S-a aprobat de către consiliul Local al Comunei documentația pentru atestarea comunei
Șaru Dornei ca Stațiune Turistică de interes local și s-a aprobat înființarea unui centru național
de informare și promovare turistică la nivelul comunei Șaru Dornei, județul Suceava
Colecțiile bibliotecii
Cărți și periodice tipărite 8711, din care achiziționate în anul 2021 – 12 (donații)
Utilizarea și utilizatorii bibliotecii
- Utilizatori înscriși : 94 total, din care 88 utilizatori activi și 6 utilizatori noi înscriși
- Tranzacții de împrumut – 236
- Vizite la bibliotecă: - 94
- Număr de referințe electronice/virtuale – 29
- Număr informații oferite –147
- Număr referințe și bibliografii oferite - 8
- Documente imprimate sau copiate pe hârtie – 12
- Număr manifestări și evenimente culturale –4
COMPARTIMENT IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
S-au depus Cereri de finanțare și documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a
devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului prin
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru proiectele:
”Reabilitare drumuri comunale afectate de inundații în comuna Șaru Dornei, județul
Suceava”
”Lucrari de reabilitare la drumul comunal DC 82 din Comuna Saru Dornei, judetul
Suceava”
”Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Saru Dornei, judetul Suceava”
Suceava”
„Extindere rețea de canalizare în comuna Șaru Dornei, județul Suceava”
„DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITERITORIUL COMUNELOR COȘNA, DORNA ARINI, DORNA CANDRENILOR, POIANA STAMPEI
ȘI ȘARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
În anul 2021 s-au efectuat lucrări pentru următoarele obiective de investiții:
- „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Șaru Dornei, comuna
Șaru Dornei, județul Suceava”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală -

valoarea totală a investiției este de 1.924.517,25 lei cu TVA, din care C+M de 1.550.467,23 lei
cu TVA, iar cheluielile de cofinanțare de la bugetul local al comunei Șaru Dornei, în sumă de
360.786,25 lei, cu TVA inclus;
- „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI” finanţat prin
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul
de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/ 7 regiuni - valoarea totală a proiectului este în cuantum
de 7.674.793,52 lei (inclusiv TVA), din care: valoare totală eligibilă = 6.434.271,43 lei (inclusiv
TVA) și valoare totală neeligibilă = 1.240.522,09 lei (inclusiv TVA).;
- ”Eficientizarea energetică a Căminului Cultural Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei, județul
Suceava”
Suceava” finanţat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte 2 - valoarea totală actualizată
este în cuantum de 1.511.020,78 lei (inclusiv TVA), iar contribuția
contribuția proprie în proiect a Comunei
Șaru Dornei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 390.635,78 lei cu TVA (din
care 22.865,00 lei contributia la proiect si 367.770,78 lei cheltuieli neeligibile),
neeligibile), reprezentând
cofinanțarea proiectului;
- Instrumentarea proiectului ,,CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
DIN COMUNA ȘARU DORNEI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENE RATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2" cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute
prin ROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, OBIECTIVUL SPESPECIFIC 9.1 CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19,
valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.199.580,99 lei (inclusiv TVA), din care valoare
totală neeligibilă 0 lei;
lei;
- Instrumentarea proiectului ,,Dotarea unităților de învățământ din Comuna Șaru Dornei
pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online"cu finanțare prin
fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operațional Competitivitate, Acțiunea
2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,
e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, valoarea totala a proiectului
in suma de 587,330.86 lei, susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile
ale proiectului 11,646.62 lei si finantarea cheltuielilor neeligibile in suma de 5,000.00 lei.
Cu stimă,
PRIMAR,
Ioan-Cătălin IORDACHE

