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J1JDETITL BOTO~ANI 


CONSILlUL LOCAL AL COMUNEI HILI,EU-HORIA 
C.P.717200, Tel: 0231621052jFax: 0231621152 

~]IoTARARE
Nr.~din c/jl1 a3 12019 

Privind infiintarea unei comisH speciale de analizi~i verificare a unititilor 
comerciale de alimentatie publici precum~i a unititilor destinaterecreerii ~i 

divertismentului din comuna HiIi~eu-Horia, judetul Boto~ani . 

Consiliul Local al comunei HiIi~eu-Hotia, judetul Boto~ani, intrunit in 
~edinti ordinarii in data de 

LUilnd in discutie proiectul de hotarare inaintat de primarul comunei Hili~eu
Horia, domnul loan Butnaru, privind constituirea unei comisii .speciale de analiza ~i 

verificare a unitatilorcomerciale de alimentatie publica pre cum ~i a unitatilor destinate 
recreerii ~i divertismentului din comuna Hili~eu-Horia; 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului coml,mei Hili~eu-Horia, judetul Boto~ani, 

inregistrata la nr.M-din 011 j t:1.5 12019; 
- raportul de specialitate into emit de viceprimarul comunei Hili~eu-Horia, judetul 

Boto~ani, inregistrat la nr.~din 011 1#3 12019; . 
- avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Hili~eu-Horia; 
In baza: 

- art. 8 alin. (l) lit. "a" ~i art. 9 din O.G. nr 2112002 privind gospodarirea localitatilor 
urbane ~i rurale; 

- O.G. nr. 35/2002, art. 29, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare ~i 
functionare a consiliilor locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederilor art. 54 alin. (7) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu. mo.dificarile ~icompletarile ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot 
organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de 
analiza ~i verificare, pe perioada determinata; 

- dispoziliile art. 28 din Regulamentul de organizare ~i functionare al consiliului loca 
al comunei Hili~eu-Horia, aprobat prin Hotararea consiliului local nr. 16 din 16.08.2016 
potrivit caruia: ,,(1) Consiliul local poate hotm otganizarea unor comisii speciale de 
analiza ~i verificare la propunerile consilierilor sau a primarului". 

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin 1, obiectivele ~i tematica 
activitatii acestora, perioada in care vor lucra ~i mandatul lor se stabilesc prin hotarare a 
consiliului local. 

(3) Comisiade ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, 
raportulintocmit in urma analizelor ~i verificarilor efectuate. Ra ortul va cu rinde, daca 



este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau 

verificarii; 

Tinand cont de: 
- prevederile art. 12 alin.(I) din D.D.G. nr. 9912000 privind comercializarea 

produselor ~i serViciilor de piata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin (2) punctul ,,1", art. 10,11,12, punctele ,,6",,8" ~i ,,9" din H.G. 

nr. 333/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a D.U.G. nr. 99/2000 
privind comercializarea produseloqi serviciilor de piata; 

- capitolulu;i II "obligatiile agentilor economici ~i institutiilor publice", din Drdinul 
Prefectului judetul Boto~ani nr. 13511 1.03.2019 cu privire la declararea perioadei 1 aprilie 

- 30aprilie 2019;"LUNACURATENIEI"; 

in temeiul; 
- art.? din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia publica, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 36 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicata, cu 

modificarile ~i completarile \llterioare; 
- art. 45 alin. (l) ~i art. 115alin. (1) lit. "b" din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Consiliullocal al comunei Hili~eu-Horia, adoptaprezenta 
HOTARARE 

Art. 1. Se constituie comisia de analiza ~i verificare a unitatilor comerciale de 

alimentatie publica precum~i a unitatilor destinate recreerii~i divertismerttului din comuna 

Hi1i~eu-Horia, judetul Boto~ani, av§nd urmatoarea componenja: 

1. - MAXIM MIHAI-CONSTANTIN- viceprimar 
2. -PASARE DUMITRU-GABRIEL- ,ef S.V.S.U. 
3. - SANDU ANCA - consilier principal 

Membri supleanti: 

1. - BULIGA ALIN-OVIDIU- administrator public 
2. - P ADURARIU ALINA --- consilier asistent 

Art. 2. Comisia speciala de analiza ~i verificare prevazuta la art. 1,va avea ca obiectiv 
verificarea urmatoarelor aspecte: 

a) - respectarea cu strictete a normelor igienico~sanitare, mentinerea calitatii bunurilor 
agroalimentare depozitate; 

b) - desIa.~urarea activitatii in mod civilizat cu respectarea conditiilor de protectie a 
vjetii, sanatatii ~i securitatii consumatorilor ~i a vecinatatilor; 

c) - functionarea unitatilor de alimentatie publica ·~i a unitajilor destinate recreerii 
astfel incat sa se asigure lini~tea ~i ordinea publica, conform normelor legale in viguare; 

d) - respectarea programului defunctionare aprobat de Consiliul local al comunei 
Hili~eu-Haria; 

e) - existenta ~i curateniagrupurilor sanitare; 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HILISEU HORIA 

JUDETUL BOTO$ANI 


TEL/FAX 0231 621052 

E-mail primariahiliseu@yahoo.com 


/ HOTARAREA . 


Nr. j!l din rig rll3 /2019 


privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli provizoriu al comunei HiIi$eu


Horia, secliunea de dezvoltare pentruluna martie, anul2019 


in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

. Luand act de: 

- expunerea de motive a primarului comunei HiIi~eu-Horia, in calitate sa de initiator, 

i'nregistrat sub nr. 113;.0 din ctJ. tJ,3 .2019 calitate acordata de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul ale~ilor locali, cu modifidirile ~i completarile ulterioare, raportate la cele 

ale art.45 alin.(6), teza a II-a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,cu 

modifidirile ~icompletarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al comonei 

Hili~eu-Horia, judetul Boto~ani, inregistrat sub numarul 1;17' din J'f. &73.2019. 

Avand in vedere: 

- Legea nr. 273/2006, privind finantelepublicelocale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

- Raportul comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Hili~eu-Horia; 

- Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

- Prevederile aUG 28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala; 

- Scrisoarea de informare privind aprobareacererii de prefinantare nr. 17586 din 

25.03.2019; 

- Hotararea nr. 994/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetaraaflat 

la dispozitia Guvernului, prevazut inbugetul de stat pentru anul 2018,· pentru unele unitati 

administrativ-teritoriale; 

in conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din Legea administratiei publice locale lir. 

215/2001; 
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sTAToe PLATA * 

cupersonaiu/tliilaadk·NAYFJA - Lu.ir.a l:E.1i.II.O.1I1U& 1019 
Nr Nume si prenume cadru Ruta Nr. zile Pret Ruta Nr. Pret Nr. zile lucrate*2*!ei TOTAL 

didactic ( dus-intors) Abon. (dus-intors) zile lei primit 
Cit • lei • 

1 Cujba llie Dorohoi- Crisan 15 3,00 15*2*3,00 90 
,--

.
2 Danila Gheorghe Mirel Dorohoi - Ezer 15 3,00 15*2*300, . 90 

3 Bancu D.Mihaela Dorohoi- Ezer 15 3,0 - - 15*2*3,00 90 

-----

4 Tomniuc V.Daniela Dorohoi- Horia 15 3,0 15*2*3,00 90 . 
..

5 Istrati Catalin Dorohoi·Closca 3 3.00 - 3*2*3,00 18 

6 Nechifor G.lulian-Catalin Dorohoi- Horia 17 3,00 Dorohoi-Crisan 3 3,00 20*2*3,00 120. 
7 Viziteu Gabriela Dorohoi-Crisan 9 3,00 Dorohoi-Ezer 6 3,00 15*2*3,00 90 

/ 
8 CuJba E.Cristina Dorohoi-Crisan 15 3,00 - - " 15*2*3,00 90-

" 

---

9 Astefanesei Daniela Dorohoi-Horia 3 3,00 Dorohoi-Ezer 6 3,00 15*2*3,00 90 
Dorohoi-Crisan 6' 3.00 .. 

W Aostacioae M.Roxana~Mihaela Dorohoi-Crisan - 3.00 - - -
11 Andrei Daniel Marian Braesti - Crisan 15 5.00 15*2*5,00 150 

Corjauti 

I 12 Dumitru Ramona Catamarasti Deal - 13 9.5 .' 13*2*9.5 247 
Crisan-Corjauti 

I 13 Temneanu Viprica Dersca-Horia 9 4.00 9*2*4,00 72 

14 Temneanu Bogdan Dersc<:i-Horia 3 4.00 Dersca-Crisan 3 3,00 9*2*4.00 72 
Dersca- Ezer 3 

15 Leonti Anca-Corne/ia Dersca-Cri~an 15 4,00 15*2*4.00 120 

16 Macovei Raluca Dorohoi-Horia 6 3,00 Dorohoi-Ezer 9. 3,00 15*2*3,00 90 I-_....._---- .._ ---





AL .. 
PRIVIND STAREA ECONOMICA., SOCIALA. ~I DE MEDIU A COMUNEI HILI~EU


HORIA,JUDETUL BOTO~ANI, pENTRU ANUL 2018 


Doamne ~i domnilor consilieri, . 

Stimali cetiileni ai comunei Hil4eu-Horia, 


Din dorinta de a irnbunatati in fiecare an calhatea ~i eficienla muncii noastre in folosul 
comunim.tii ·incare trrum, precum ~i in corelalie eli exercitarea atribuliilor care 1mi revin in 
terneiul art. 63 ali. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 2015/2001~i Legea nr. 
544/20Ql, privind liberul acces la in formatiile de interes public, va prezint raportul privind 
starea economica, sociala~i de mediu a comunei Hili~eu,.Horia, pentru anul 2018. 

Din punct de vedere legal, dar mai ales moral, am obligatia de a raporta, celor care m.,.au 
ales sa-i reprezint in fruntea comunitalii, activitatea desIa~urata in anul 2018 de fiecare 
compartiment din cadrul institutiei pe care 0 conduc, astfel incat, dumneavoastra, parcurgandu-i 
randurile sa· constatati daca prin intreaga activitate am raspunsa~teptarilor ~i necesitalilor 
comunitatii noastre. 

De~i .anul 2018 a fost un an plin de framantari ~i schimbari in societatea romaneasca pe 
toate planurile, pentrunoi a fost un an al provocarilor ~i pregatirilor pentru perioada 2018-2020 

. "in ceea ce privesc oportunitalile oferite atat de posibilitatea atragerii. de fonduri europene cat ~i 
guvemamentale pentru continuarea proiectelor dedezvoltare a localitatii noastre. Anul trecut a 
fost anul unei mund sustinhe in ceea. ce prive~te pregatirea proiectelor pentru comunitatea 
noastra, Ipotiv pentru care va multumesc dumneavoastra, locuitori ai comunei Hili~eu-Horia 
pentru sus!inere, implicare dar mai ales pentru rabdare. 

In acest mandat mi-ampropus ~i am promis, ca impreuna Cli echipa din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, alaturi de consiliullocal ~i sustinuti de colaboratori profesioni~ti, sa 
identificam noi modalitati de a aduce bani la bugetul comunei, nu prin cre~tere de taxe ~i 

impozite, ci prinatragere de investhori ~i investi!ii, creare de locuri de munca astfel incat sa ne 
evidenliem ca 0 comuna a caroi exemplu sa fie demn de urmat. Pentru ca toate aceste proiecte sa 
poata 1i_.x~"alizate, este necesar ca, toti angajalii din administratiapublica sa dea dovada ,de 
profesionalism ~i etica la cele mai ridicate standarde~ saaiba transparen!a in actul administrativ, 
sa fie flexibili ~i adaptabili cerinlelor individuaie ale cetatenilor, sa aiba responsabilitate fata de 
cetatean ~i comunitatea locala deoarece, misiunea Primariei Hili~eu..;Horia este aceea dea fi in . 
slujba nevoilor comunitatii locale, furnizandservicii laun inalt standard de calitate in context 
nationa.l~ijntemational, respectand valori ptecum:respect fata de lege ~i cetatean, performanta, 
disciplina, integritate, onestitate, spirit de echipa,capacitate de inovare, egalitate de ~anse ~i 
responsabilitate sociaIa. 



Raportul de fata reprezintao sinteza a activitatilor des~uratede aparatul de specialitate, 
serviciile publice precum ~i institutiile subordinate Consiliului Local Hili~eu-Horia. Desigur, mai 
sunt multe de facut deoarece in comuna Hili~eu..Horia convietuiesc oameni de toate fe1urile, cu 
diverse nevoi ~i interese, pot spune ca, a schimba un lucru in bine are mai muita valoare deciit a 
Incerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt a~a cum ar trebui sa fie. Datoria mea este ca totceea 

ce intreprindem sa fie in beneficiul intregii comunita!i. 
De fiecare data in luarea deciziilor in activitatea mea incerc sa rna transpun in calitatea de 

simplu cetatean, responsabil care i~i plate~te taxele ~i impozitele dar care in acel~i timp are 
doleante ~i ~teptari din partea ce10r pe care i-a ales sa h~ faca realizabile. Numai prin depunerea 
efortului comun, fie ei simpli cetateni, ale~i locali sau angajali ai Primariei, yom putea asigura 
copiilor ~i nepoti1or no~tri conditiile unuitrai decen.t intr-o comuna modema ~i bine dezvoltata . 

. Primaria functioneaza in baza legii 215/2001, cu modificari Ie ~i completarile ulterioare, 
avfuld 0 activitate de interes public, este institutia publica cu activitate permanenta, care duce la 
indeplinire, hotararile Consiliului Local, solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale 
~i este constituita din: primar, viceprimar, secretar ~i aparatulpropriu al Primarului. 

I
~,

l Obiectivul nostru major este lucrul in interesul cetatenilor, cu respectarea stricta a 
legalitatii; utilizfuld in acest scop toate resursele materiale ~i umanedisponibile, ale Consiliului 
Local ~i ale aparatului de specialitate al primarului, un aparat de lucru specializat in majoritatea 
domeniilor de activitate. In acest sens existao stransa colaborare intre compartimentele de 
specialitate, sub coordonarea primarului ~i a viceprimarului astfel incat cetatenii din comuna 
Hili~eu-Horia sa aiba 0 reala reprezentare ~i cu institutiile publice locale, judetene, cu societatea 
civil a ~i intreprinzatorii privati. 

In ceea ce prive~te dezvoltarea economica a comunei, acest lucru presupune, inainte de 
toate, rezolvarea problemelor de infrastructura locala, in special modemizarea drumurilor, 
asigurarea utilitatilor de stricta necesitate in toata aria locuita ~i locuibila, apa $i canalizare, 
iluminat public, salubrizare, modemizarea unitatilor de invaplmant ~i cultura, asigurarea unor 
facilitati potentialilor investitori economici in domeniul productiv ~i a altor domenii care au 0 
contributie majora la crearea locurilorde munca ~i.a dezvoltarii economice a comunei. 

Misiunea institutiei consta in deservirea cetatenilor, cu responsabilitate, transparenta, 
impaqialitate, eficienta ~i profesionalism, prin furnizarea de servicii orientate catre cetateni care 
sa asigure indeplinireain bune conditii a tuturor ~tributiilor cu privire la aplicarea ~i respectarea 
legilor. 

Viziunea: Institutia i$i propune sa devina partenerul de incredere al cetatenilor, persoane 
fizice ~i juridice, prin asigura.rea unui serviciu public care sa raspunda nevoilor reale ale 
locuitorilor comunei Hili~eu-Horia, sa devina un model in ceea ce prive~te transparenta 
administrativa in relatia cu cetalenii, astfel incat, sa fie privita cu incredere ~i respect, avfuld 
certitudinea aplicarii legii in mod corect, egal ~i eficient. Un angajator exemplar, care recuno~te 
ca principalul sau atu consta in competenta $i motivatia personalului sau, care i$i sprijina 
angajatii $i Ie ofera posibilitati de perfectionare, printr-o· formare profesionala continua, 0 
atitudine.de incurajare $i prin stimulente corespunzatoare. 

Valorile institutiei. 
Pentru realizarea obiectivelor pentru care institutia, a fost creata, activitatea angajatilor 

din aparatul de specialitate al primarului se intemeiaza pe urmatoarele valori: 
Legalitate - functionarii au indatorirea de a respecta Constitutia ~i legile tarii; 

http:atitudine.de


Impaqialitate ~i obiectivitate - functionarii sunt obligati sa aiba 0 atitudine obiectiva, 
neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea 
funqiei publice, in conformitate cu codul de conduita a functionartdui public; 
Transparenta - capacitate a de. a furniza la timp informatia obiectiva ~i corecta despre 
activita!ile noastre; 
Profesionalism - functionarii au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu 
responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine ~i con~tiinciozitate; 
Orientare catre cetateni - functionarii au indatorirea de a considera interesul public 
mai presus dedit interesul personal, in exercitarea functiei publice; 
Responsabilitate - activitaWe desIa~urate de catre functionari inexercitarea functiei 
lor sunt publice ~i pot fi supuse monitorizarii cetatenilor; 
Egalitate - functionarii au indatorirea de a aplica acelati' regim juridic in situatii 
identice sau similare, eliminarea oricarei forme de discriminare privind na!ionalitatea, 
convingerile religioase ~i politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte 
aspecte; 
Integritate morala - functionarilor Ie este interzis sa solicite sau sa accepte, directsau 
indirect, pentru ei sau pentru altH, vreml avantaj sau beneficiu in considerarea functiei 
publice p~ care 0 detin sau sa abuzeze invreun fel de aceasta functie; 
Lucrulin echipa - angajatii institutiei au obligatia sa colaboreze intre ei cu 
solicitudine ~i amabilitate, rara sa aduca atingere onoarei, reputatiei ~i demnitatii 
persoanelor din cadrul institutiei pentru crearea unui climat de munca favorabil 
dezvoltarii personale dar ~i a institutiei insa~i. 

Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2018 ale compartimentelor 
functionale ale aparatului de specialitate al primarului,· evidentiind cu precadere . obiectivele .de 
activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la indeplinire a 
hotararilor consiliului local ~i a dispozitiilor emise de primar. 

In cele ce urmeaza 0 sa prezint pe scurt activitatea fiecarui compartiment dinaparatul de 
specialitate al primarului pentru a va putea face 0 impresie asupra muncH pe,~are 0 desIa~oara 

fiecare in parte. 

BIROUL SECRETAR DELEGAT 

In anul 2018 s-a urmarit ducerea la indeplinire a atributiilor autoritatilor deliberative ~i 
executive prevazute in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ~i cele din 
actele normative aparutein cursul anului 2018, prin care s-au stabilit sarcini pentru consiliul 
local siprimar. 

In anul 2018 p:dmarul comunei Hilisel,l-Horia a emis un numar de 486 dispozitii, Care au 
cuprins urmatoarele domenii; 

La compartimentul resurse umane au fost emise dispozitii de: 'incadrare in munca, 
acordare gradatii, salarizare, recalculare salarii, promovare, acordare indemnizatiede 
hrana, incetare contract de munca; 



La compartimentul asistenta sociala au fost emisedispozitii de: acordlife, modificare, 
suspendare, incetare, repunere in plata ajutoare sociale, dispozitii (lcordare ajutoare 
pentru indilzirea locuintei, dispozitii de acordare, modificare, suspendare, incetare, 
repunere in plata a alocatiei pentru sustinerea familiei, dispozilii de acordare ajutoare 

de urgenta; 
Dispozitii constituire diverse cornisH; 
Dispozitii convocare ~edinte consiliu local; 
Dispozitii de aprobare a Planului de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe 
tritoriul comunei Hili~eu-Horia; 
Dispozitii privind completarea programului anual de achizitii pub lice din casrul 
strategiei anuale de achi~ilii pub lice; 

. Dispozitii numire diriginte de ~antier; 
Dispozitii numire expert tehnic cooptat; 

In cursul anului 2018 s-au propus 88 proiecte de hotarari, concretizate in tot atatea 
hotarari ale Consiliului Local, Hiliseu-Horia, judetul Boto~ani; 

S-au comunicat in termen la Institutia Prefectului, toate hotararile adoptate de Consiliul 
Local ~i dispozitiile emise de primar pentru realizarea controlului in ceea ce prive~te Iegalitatea 
emiterii acestora. 

S-au Iuat masuri de aducere Ia cuno~tita publica, prin afi~area pe pagina de imtemet a 
comunei ~a intocmirea procesului verbal de afi~are, a tuturor hotararilor Consiliului Local ~i a 
dispozitiilor primaruIui, care au caracter de interes general pentru comunitate . 

. De asemenea fiecare dosar de ~edinta a fost inchis in termenul prev8.zut de lege ~i s-au 
intocmit procese verbale pentru fiecare ~edinta a Consiliului Local. 

In cursul anului 2018 nici 0 hotarare emisa de catre Consiliul Localal comunei Hili~eu
Horia sau dispozitie a primarului ~i vizate pentru legalitate de secretar, nu aufost atacate la 
instante1e de contencios administrativ. 

Conform Legii noului Cod Civil cu modificarile ~i completarile ulterioare cu privire la 
contractele de arenda, in anul 2018 au fost inregistrate in registrul de evidenta a contractelor de 
arenda un numar de 308 contracte. Informatiile au fost descarcate in pozitia de rol a fiecarui 
arendator ~i arenda~ in parte, activitate ce implica corelarea informatiilor din documentele 
anexate la fiecare contract in parte cu documentele existente in registrul agricol. 

In cursul anului 2018, s-au intocmit un numar de 42 sesizari pentru deschiderea 
procedurilor succesorale ca urmare a solicitarilor depuse de catre persoanele indreptttite 
(mo~tenitori) impreuna cu intreaga documentatie. 

Tot in cursulanului 2018, pana la data de 31.12.2018 s-au eliberat, la cerere un numar de 
95 ate state de producator ~i un numar de 95 carnete de comercializare, aceasta activitate 
presupunand intocmirea unei documentatii specifice ~i dep1asarea in teren pentru verificarea 
existentei in gospodariia produ~ilor ~i produselor destinate comercializarii in piete ~i oboare. 

S-au acordat, prin dispozitia primarului, dupa intocmirea dosarului ~i efectuarea anchetei 
sociale, un numar de 17 ajutoare de urgenta pentru persoane aflate in dificultate. 

S-au eliberatun numar de 12 autorizatii privind lucrarile de racorduri ~i bran~ament la 
retelele de energie electrica. 

S-au intocmit un numar de 4 procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru 
constructii de locuinta. 



COMPARTIMENTUL AGRICOL 


Incursul anului 2018 s-au eliberat un numar de 175 adeverinte rol agricol pentru 
beneficiarii ajutoarelor pentru'incalzirea locuintei cu lemne. 

Pentru alocatia de sustinere a familiei s-au eliberat un numar de 97 de adeverinte rol 

agricol. 
In ceea ce prive~te colaborarea cu serviciul teritorial de evidenta a populatiei pentru a se 

putea elibera carti noi de identitate sau luarea 'in spatiu a diferitelor persoane, s-au intocmit un 
numar de 263 adeverinte. In cursul aceluia~i an, au fost completate ~i eliberate.la cerere un 
numar de 17 adeverinte de venit necesare pentru obtinerea burselor de merit la diferite facultati ~i 
universitati din tara. 

Pentru beneficiarii Ordonantei nr. 33/2001privind acordarea de rechizite ~colare 'in anul 
2018 s-au intocmit ~i eliberat un numar de 189 adeverinte de venit agricol care ulterior au fost 
depuse lasecretariatul ~colii din cadrul comunei. La. solicitarea persoanelor, pentru schimbarea 
abonatului la energie electrica,s-a eliberat un numar de 20 de adeverinte pentru E-ON Moldova. 

In cadrul Prograrnului National « Bani de LicclJ. » s-au eliberat adeverinte de venit pentru 
un numar de 66 de familii care au copii inscri~i la diferite colegii ~i licee din judet sau din tara. 

De asemenea, pentru a beneficia de ajutorul acordat pentru incalzirea locuintei in sezonul 
rece, s-au intocmit ~i inregistrat un numar de 28 de contracte de comodat, pentru acele persoane 
care nu au locuinta proprietate personala. 

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, societati1e agricole comerciale au 
solicitat eliberarea adeverintelor de rol agricol in care era specificata suprafata de terenutilizata 
pe terit9riul comunei pentru a beneficia de subventia pe litru de motorina pe trimestrul I, II ~i III 
a1 anului 2018, pentru care s-au eliberatin numar de 6 adeverinte,depuse ulterior la Centrul 
Judetean APIA. 

Pe parcursul anului 2018, incepand cu luna ianuarie, pentruo evidenla clara a registrului 
agricol ~i stabilirea corecta a impozitelor, s-au 'intocmit un numar de 800 declaratii pe propria 
raspundere pentru completarea registrului agricol pe sate, cat ~i pentru persoanele care au 
domiciliulin alte 10calitati din judet sau din tara. 

Hiliseu Clo~ca 195 

Corjauti 50 

Iezer 50 

Hili!?eu Cri~an 150 

Straina~i 220 

In cursul anului 2018 s~au inregistrat acte notariale in numar de 47, contracte de viinzare
cumparare, contnlcte de donatie, hotarari judecatore~ti definitive, s-au inregistrat in registrul 

http:eliberate.la


agricoI, ~i unde a fost cazuI, au fost deschise pozitii de rol pentru mo~tenitorii de drept, stabiliti 
in urma partajelor notariale sau 'in urma hotarilrilor judecatore~ti rarnase definitive ~i irevocabite. 

Amavut 0 striinsacolaborare cu Agentia Nationala de Administrare FiscaIa, cu diver~i 

executori judecatore~ti din judetul Boto~ani ~i Suceava, care au solicitat date privind anumiti 
debitoricare nu ~i.,.au achitat obligatiile fata de anumite institutii, intocmindu-se in acest sens un 

numar de 25 de. situatii ~i adrese pentru fiecare caz in parte, care ulterior· au fost transmise· prin 

po~ta sau e-mail. 
Tot in cursul anului 2018 au fost un numar de 115 de solicitari la registrul agricol pentru 

eliberarea adeverintelor de rol agricol pentru completarea dosarului privind alocatia de sustinere 
a fruniliei, venitul minim garantat ~i Registrul Comertului Boto~ani. S-au intocmit ~i un numar de 
308 contracte de arenda, majoritatea fiind beneficiari ai platilor pe suprafata, SAPS, in special 
fermieri noi care au depus cereri la Centru Local APIA Dorohoi. 

In luna aprilie, mai ~i iunie 2018 s-a. procedat la informarea fermierilor cu privire la 

Intocmirea ~i depunerea documentatiei pentru plati privind fondurile europene pe suprafata, plati 
nationalecompensatorii pe suprafata, cat ~i subventia pe cap de animal la speciile bovine, ovine 
~icaprine. La nivelul comunei noastre, compartimentul Registru Agricol a colaborat in 
permanenta cu biroul taxe ~i impozite locale pentru eliberarea unui numar de 565 adeverinte rol 
agricolln care s-au specificat categoria de teren detinuta, pe blocuri fizice. Beneficiarilor Ii s-au 
Intocmit dosarele complete pentrudepunerea la Centrul Local APIA Dorohoi. 

Hi1i~eu Horia 116 

Hili~eu Cri~an 130 

Hili~eu Clo~ca 70 

! Iezer 6 

COIjauti 40 

Straina~i 121 

LI.;P.F.A. 42 

. ji 

Trimestrial, la nivelul compartimentului registru agricol, am Intocmit darile de seruna 
statisticeRAGR lA, lB, RAGR 2A ~i 2B privind balanta terenurilor agricole pe categorii de 
folosinta ~i productia estimata a principalelor culturi agricole, situatia parcului de tractoare ~i 
utilaje agricole la nivelul comunei pe detinatori de teren ~i animale, persoane fizice, persoane 
fizice autorizate, intreprinderi individuale ~i societati agricole cu personaIitate juridica. 

De asemenea, trimestrial, se intocme$te situatia efectivelor de animale pe specii, categorii 
de vilrsta,· cat ~i principalele productii obtinute, efective1efiind stabilite de comun acord cu 
medicul veterinar. 

Amintreprins impreuna eu personalul sanitar veterinar actiuni de identifieare ~i crotaliere 
, .a animalelor la speciile bovine,ovine ~i caprine , la detinatorii unor efective mai marl ( Tudosa ! ; 



Ilie Iustin - 42 cap. bovine, caprine 530 cap.; MoisaVasile - 36 cap, caprine, 40 cap. Ovine, 30 

cap. bovine; Stredie Petrea - 75 cap. ovine ~i 9 cap. bovine). 
La finele anului 2018, 'in comuna Hili~eu Horia, existau urmatoarele specii ~i categorii de 

animale, dupa cum urmeaza : 
- 981 cap. bovine, din care 730 vaci lapte, 51 juninci gestante, diferenta fiind tineret 

bovin de varste diferite ; 
- 250 cap. ovine , din care 150 oi marne, 5 berbeci ~i 95 mioare ; 
La capito lui ovine, facem mentiunea ca figuram cu efective foarte mici la nivelul 

comunei Hili~ieu $i chiar la nivelul judetului Boto~ani, cauza principal a fiind !ipsa personalului 
calificat ~i lipsa ciobanilor, iar alta cauzaar fi lipsa unitatilor specializate pentru preluat ~i 

prelucrat laptele ~i Hina. 
- 130 cap. caprine, din care 100 capre adulte ~i 30 tineret ; 
- 200 cap. porcine, din care 20 scroafe, 10 scrofite, diferenta fiind tineret de diferite 

varste ; 
. - 3840 de pasari de curte, din care 1850 reprezentand matca- gaini ouatoare ; 

".--" 	 - 158 cap. cabaline, din care 35 de iepe , diferenta fiind manzi ~i cai de munca ; 
- 290 de familii de albine ; 
- 180 buc. animale de blana. 

COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE, TAXE ~I IMPOZITE 

Pentru anul fiscal 2018 impozitele si taxele locale au fost stabilite conform Hotararii 
Consiliului Local Hiliseu Horia nr. 64 din 28.11.2017. In cursul anului, activitatea acestui birou 
s-a concretizat in principal in organizarea si asigurarea actiunii de constatare, stabilire, impunere 
si executare silita incasare a impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabili persoane 
fizice si juridice. 

Biroul taxe si impozite locale, prin serviciile sale, asigura colectarea impozitelor si 
taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturo! contribuabililor 
persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea 
obiectiunilor, cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata. 

I.Prezentarea activitatilor desfa~urate in anul2018 

1. Informarea contribuabililor si preluarea· declaratiilor si docutnentelor depuse de 
acestia; Pe tot parcursul anului au fost completate 1126 declaratii de impunere pentru stabilirea 
impozitului pe teren si cladiri pentru contribuabili persoane fizice si juridice , ale caror roluri au 
fost modificate conform declaratiei, iar pentru declararea mijloacelor de transport s-au prezentat 
139 de contribuabili. 

2. Analizarea, solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea scutirii de la 
plata impozite1or si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care se incadreaza in 
prevederile legislatiei in vigoare , aceste operatiuni efectuandu-se in timp real; au fost 
inregistrate un numar de 41 de cereri. Au fost generate borderouri de scadere pentru acestia in 
suma de 7120 lei. 

3. La solicitarea contribuabililor au fost eliberate 364 de certificate de ate,stare fiscala si 

adeverinte fiscale, ocazie cu care s-au recuperat obligatii de plata restante fata de bugetul'local, 
deoarece eliberarea certificatelor presupune achitarea integrala a acestor debite. 



4. Efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de 

catre contribuabili ; 
5. Au fost operate si inregistrate in rolurile fiscale un numar de 14 interdictii de vanzare 

ale contribuabililor care au datorii si detin bunuri pe raza unitatii administrativ teritoriale ; 

6. Au fost inregistrate si operate un numar de 57 modificari in rolurile fiscale ca urmare a 

depunerii unor acte de vanzare cumparare, sentinte civile, certicate mostenitor etc. 
7. S-au inregistrat un numar de 21 de contracte de inchiriere pentru pasunea comunala, 

aducand un venit la bugetullocal de 59265 lei; 
8. Ca urmarea controlului efectuat de Camera de Conturi Botosanj s-au inregistrat debite 

in suma de 134464 lei, reprezentand : 
~27404 lei concesiune datorata de Cabinet Medical Individual Dr. Popovici Corina, debit 

care a fost incasat in totalitate ; 
-15345 lei reprezentand taxa pe cladiri pentru Corina Farm si eMI Dr. Popovici Corina, 

din aceasta fiind incasata in momentul de fata 3646 lei, diferenta fiind supusa masurilor de 
executare silita ; 

-91712 lei reprezentand impozit datorat de Liceul Teoretic Anastasie Basota Pomirla 
pentru suprafata de padure detinuta pe raza teritoriala a comunei Hiliseu~Horia. In uma masurilor 
de executare silita, s-a incasat in totalitate debitul datorat. 

9. Au fost intocmite un numar de 93 angajamente de plata pentru contribuabilii cu debite 
restante; 

10. Intocmirea unui numar de 217 raspunsuri la diverse adrese, in conformitate cu 
legislatia fiscala, in termen legal, la toate cererile depuse de catre contribuabili sau alte institutii; 

11. Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi 
necesar, s~au into emit bordetouri de debite si/sau scaderi ; au fost intocmite 4755 borderouri de 
debite in suma de 105701 lei si 569 borderouri de sCGlderi cu suma de 202577 lei ; 

12. S-au inregistrat in evidentele fiscale un numar de 149 autoturisme si autoutilitare ; s-a 
inregistrat in evidenta fiscala un numar de 55 de radieri si s-au efectuat transferuri de dosare ale 
mijloacelor de transport pentrucontribuabilii care si-au mutat domiciliul de pe raza administrativ 
teritoriala a comunei Hiliseu Horia ; 

I~ 	 13. S~au intocmit un numar de 311 de instiintaride plata pentru impozite, taxe si amenzi 
datorate de catre contribuabili catre bugetullocala in suma de 133583 lei ; 

14. S-au intocmit un numar de 212 somatii de plata in suma de 543755 lei si s-a asigurat 
comunicarea acestora contribuabililor , prin metodele prevazute de legislatia in vigoare ; 

15. S~au intocmit un numar de 212 titluri executorii in suma de 543755 lei si s-a asigurat 
comunicarea acestoracontribuabililor ; 

16. In vederea recuperarii debitelor restante, s-au transrnis diferitelor institutii cereri de 
informatii in ceea ce priveste datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificare 
veniturilor, conturilor bancare si Iocurilor de munca a acestora, precum si consultarea periodica a 
aplicatiei P A TRIMVEN; 

17. Din sumele somate si din titlurile executorii emise s-au incasat din debitele restante 
din anii anteriori suma de 184895 lei. 

18. Formele de executare silita au fost continuate prin infiintarea popririlorasupra tertilor 
sau conturilor bancare detinute de contribuabili iar in situatia in care s-a constatat ca anumiti 
contribuabili si -au mutat domiciliul, s-au intocmit dosarele de executare si s-au transferat catre 
organele competente. In anul fiscal 2018 s-au infiintat 31 de popriri insuma de 143242 lei. 



19. A fost gestionata baza de date privind amenzile contraventionale. In acest sens, pot fi 

mentionate mai multe activitati in cursulanului fiscal 20 18 : 
- au fost inregistrate in evidentele fiscale un numar de 157 de procese verbale de 

contraventie, fiind debitate cu. sume in cuantum de 97165 lei, iar un numar de 87 de procese 
verbale aufost achitate in termen de 48 de ore de la dataemiterii/primirii de catre contribuabili, 

acestea fiind inregistrate intr-o evidenta separata. 
- au fost emise unnumar de 142 confirmari de primire si adrese de luare in debit pentru 

procesele verbale de contraventie debitate pe parcursul anului ; 
- au fost operate chitante pentru arnenzile platite de catrecontribuabili la alte institutii ; 
.. 3 procese verbale au fost restituite agentilor constatatori , datorita incalcarii prevederilor 

legale; 
- au fost anulate un numar de 8 procese verbale de contraventie, in valoare de 1960 lei, 

pentru unnumar de 4 persoane decedate, conform HCL nr. 83 din 21.12.2018; 
- pentru recuperarea debitelor provenite din arnenzi contraventionale au fost emise 185 

somatii si au fost instituite un numar de 31 popriri asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti , 
'pentru arnenzile neachitate la data de 31.12.2018, in suma de 143242 lei ; 

- au fost emise un numar de 118 borderouri de scadere privind veniturile din arnenzi in 
suma totala de 202577 lei; 

- pentru debitorii care si-au schimbat domiciliul fiscal in raza teritoriala a altor 
administratii locale au fostefectuate un transferur dedosar de executare, in valoare de 212 lei; 

o actiune importanta in stingerea creantelor bugetare de plata a fQst transformarea 
arnenzilor in ore de munca in folosul comunitatii. In anul fiscal 2018 au fost scazute arnenzi in 
valoare de 202577 lei si continuandu-se cu aceasta actiune, s.,.au mai intocmit si transmis catre 
JudecatoriaDorohoi unnumar de 73 de dosare cu sume in cuantum de 87247 lei, acesteaurrnand 
a fi scazute in cursul acestui an. 

Munca specifica de executare silita presupune tinerea unei evidente analitice a tuturor 
debitelor pe roluri, intocmirea pentru fiecare debit restant a dosarului de executare silita conform 
prevederilor legale si urmarirea in fiecare moment a stadiului in care se afla debitorii urrnariti. 

Executarea silita se va continua prin toate metodele legale, pana la recuperareadatoriilor 
pe care Ie au contribuabilii fata de bugetullocaL Acolo unde se vor identifica locuri de munca al 
persoanelor cu datorii se va continua actiunea de executare sHita prinpoprire, iar unde vor fi 
identificate bunuri detinute de rau-platnici si care pot fi executate, se vor intocmi procese verbale 
de sechestru pe bunuri , in vederea valorificarii prin vanzare la licitatie. 

II.Modul de realizare a obiectivului privind cresterea incasarilor si a gradului de 
colectare a creantelor bugetului local in anul2018 

. As.acum mentionarn mai sus, unul dintre obiectivele generale ale compartimentului 
buget, contabilitate, taxe si impozite i1 reprezinta cresterea gradului de colectare a creantelor 
bugetului local. 

Un indicator viabil al cresterii gradului de colectare a creantelor bugetului local. il 
reprezinta incasarile realizate la nivelul institutiei, observandu-se 0 crestere a acestora fata de 
anii anteriori. 

Astfel, in cursul anului fiscal 2018 au fost emise un numar de 5282 chitante si 132 ordine 
de plata, rezultand suma de 599441 lei incasari totale , in acestea incluzandu-se si debitele 
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restante (ramasite) in suma de 184895 lei. De asemenea, au fost acordate bonificatii in cuantum II 

de 15077lei pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili. II 
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Sitnatie incasariin anii 2014- 2018 -,;1 

Annl fiscal Incasari realizate (lei) 
2014 388316 
2015 442406 i 

2016 458581 
12017 524741 

2018 599441 
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Inanul fiscal 2018 drepturile constatate au fost in suma de 918092 lei, iar incasarile si 
scaderile in sUlha de 667679 lei, rezultand un grad de colectare al veniturilor aferente anului 
20181a bugetuliocal de 73%. 

I Natura veniturilor Program 2018 . Realizat 2018 Procent de realizare 
(incasari) in lei (%) 

, Impozitul pe cladiri 33052 28897 87% 
! persoane fizice 
Impozit pe cladiri 6857 5311 77% 
persoane juridice 

,Impozit pe terenuri 110019 97866 89% 
I persoane fizice 
i Impozit pe terenuri 1377 1373 100% 
persoane juridice 
Impozit pe teren 270155 196662 47% 
extravilan 
Impozit pe mijloace de 70281 58044 83% 
transport persoanefizice 

1 Impozit pe mijloace de 10933 7410 68% 
i transport persoane juridice 
Alte impozite si taxe 124081 93956 -75% 
fiscale 

I Venituri dinconcesiuni si 152583 78521 51% 
inchirieri 

! Venituri din pr~stari 41589 38677 93% 
i servicii (paza) 
Venituri din amenzi si aIte 97165 60962 63% 
sanctiuni aplicate de catre 
alte institutii de 
specialitate 
TOTAL 918092 667679 73% 

I 

! 
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In anul2019, pentru reducerea soldului creantelor si incasarea in procent multmai mare a 
creantelor curente se va actiona in UIJUatoarele directii: 

-extinderea actiunii de verificare a realitatii datelor din declaratiiledepuse de persoanele 
fizice si juridice si punerea de acord a acestora eu situatia din teren ; 
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-pentru cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor locale se va parcurge 
intreaga procedura de executare silita, inclusiv prin instituirea sechestrului asupra bunurilor 
mobile sau imobile si scoaterea lor la vanzare ; 

-folosirea pe scara Jarga a instituirii popririlor asupra veniturilor din salarii si pensii si 
alte surse de venituri ale persoanelor fizice. 

COMPARTIMENT BmLIOTECA COMUNALA ~I PERSOANA 

DESEMNATA CU ATRIBUTII DE CASlER 


bibliotecar cu atribul;; de easier, responsabil cu circuitul,inregistrarea fjirepartizarea corespondenlei 

fji persoanii desemnatii cu instruirea personalului din cadrul primiiriei in domeniul securitiilii fji 


siiniitiilii in muncii, conform legii 31912006 


Principalele obiective ale activitatii Bibliotecii Comunale Hili~eu-Horia, s-au subordonat 
necesitatilor ~i interesdor utilizatorilor sai. Am dorit saextindem ~i sa modemizam serviciile 
oferite,sporind ~i eficacitatea activitatilor desIa~urate in concordanta cu cerintele actuale. Drept 
urmare am asigurat egalitatea accesului la documentele necesare informarii, educatiei 
permanente, petrecerii timpului liber ~i dezvoltarii personalitatii utilizatorilor lara deosebire de 
statut social sau economic, varsta,sex, apartenenta politica. sau religioasa. 

La sf'ar~itul anului 2018, fondul de carte al Bibliotecii Comunale Hili~eu-Horia se 
prezinta astfel: 

. '" 	Numarul de documente existent in biblioteca la 31 decembrie 2018 este de 19107 
volume carti, clasificate pe domenii conform C.Z.U.(Clasificarii Zecimale 
Universale) in funclie de subiectele pe care Ie trateaza. 

'" 	 In cursul anului 2018, in biblioteca, au intrat un numar de 50 documerite care au fost 
achizitionate cu bani din bugetul repartizat Bibliotecii Comunale Hili~eu~Horia, 

pentru achizilii de documente in vederea completarii fondului de carte, de catre 
'Consiliul Local al Comunei Hili~eu-Horia ~i nu am avut nici un document ie~it din 
biblioteca. 

'" La sfar~itul anului, pe fi~ele de inscriere la biblioteca, sunt Inscri~i un numar de 374 
utilizatori iar in cursul anului nu s-au Inregistrat utilizatori noi. 

Toate colectiile de documente achizitionate, au fost inregistrate In evidenta globala 
R.M.F (Registrul de Mi~care a Fondului) la prima parte care reprezinta intrarile documentelor in 
biblioteca, dar ~i in evidenla individuala R.L (Registru Inventar), dupa ce au fost ~tampilate pe 
pagina de control cu ~tampila bibliotecii comunale. 

Am Incercat sa achizitionezdocumente din literatura roman~, literatura straina dar ~i din 
alte domenii, cum ar fi: istorie, geografie, medicina etc., iar pentru a mentine un echilibru 
tematic corespunzator colectiilor, care sa asigurecaracterul encic10pedic ~i omogen al fondului 
de carte existent, am tinut cont ~i de lista cererilor de carte care venite din partea utilizatorilor 
care nu au putut fi onorate datorita faptului ca nu existau in colectiile bibliotecii. 

Un plus de valoare ~i 0 imbunatatire a imaginii bibliotecii se datoreaza ~i Programului 
National" BIBLIONET ", program prin care s-au achizitionat un numar de patru calculatoare, 0 
imprim<;lnta xerox, un scanner ~i un projector, patru monitoare .prevazute cu camere web ~ica~ti 
cu microfon. 



Prin acest program, toti locuitorii comunei, indiferent de varsta sau etnie, au acces gratuit < 

la internet cu toate activitatile care deriva din acest lucru: invatal'e, alfabetizare tehnologica, 
mentinerea legaturii eu prietenii ~i familia, petrecerea timpului liber. 

Pe langa atributiile care sunt prevllzute in fi~a postului, prin dispozitia primarului, din 

anul 2013, am primit ~i atributiile de casier la compartimentul bug~t, contabilitate, taxe ~i 

impozite. Activitatea mea la acest compartimenta constat in: 
./ 	Incasarea impozitelor ~i taxelor locale de la persoane fizice ~i juri dice ~i depunerea lor 

la casieria Trezoreriei Dorohoi. 
./ 	Am intocmit lazi registrul de casa conform regulamentului operatiunilor de casa . 
./Am ridicat in numerar de la Trezoreria Dorohoi salariile angajatiJor, ajutoare pentm 

incalzirea locuintei,< ajutoare de urgenta, a sumelor privind cheItuielile materiale ~i a 
celor de deplasare . 

./ 	Am efectuat inchiderea lunara a dosarului incasari ~i plati. 
Incalitate de persoana desemnata cu instmirea personaluluidin primarie in domeniul 

Securitatii ~i Sanatatii in Munca, conform Legii 31912006, in anul 2018 am efectuat instmirea 
periodic a a unui numar de 47 angajati din cadml primariei, functionari publici, contractuali ~i 

asistenti personali pentm persoane cu handicap, pentm fiecare post de lucmin parte.. 
Potrivit Legii 319/2006, Cap. 5, Art. 24 care se refera la masurile prin care se asigura 

supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscul privind securitatea ~i 
sanatatea in munca, Art. 25 (1) care specifica: masurile prevllzute la art. 24 vor fi stabilite astfel 
incat fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la interval regulate.(2) 
Supravegerea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncH. 

Pentru a respecta prevederile Legii 319/2006, in luna Martie a anului 2018, toli 
lucratoriiau efectuat controlul medical periodic care a constat Intr~un set de analize specific 
fiecarui post de lucru in parte. 

Pentm persoanele apte de munca care au intocmit dosar de ajutor social conform legii 
416/2001, am efectuat instruirea la locul de munca, pentru fiecare lucrare in parte, la un numar 
de 94 persoane. 

COMPARTIMENT S~V.S.U. 

La nivelul Comitetului Local pentru Situatii deUrgenta a comunei Hili~eu-Horia, 

activitatile de protectie civila in anul 2018 ~i situatiLde urgenta s-au desfii~urat Inconformitate 
cu prevederile urmatoarelor legi,hotarari de guvern, instmctiuni ~i ordine ale Ministerului 
Administratiei ~i Intemelor: 

o 	 Legea nr. 481 12004 privind protectia civil a, modificata ~icompletataprin Legea 
nr.212/2006; 

o 	 Legea nr. 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor ; 
o 	 Legea nr. 446/2006 privind pregatireapopulatiei pentru aparare ; 

o 	 Legea invatamantului nr. 84 1995,republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

o 	 Ordinul ministru1ui administratiei ~i intemelor nr. 606/2005 privind pregatirea 
personalului din compunerea comitetelor pentm situatii de urgenta in centrele 
zonale de pregatire; 



o 	 Ordinul ministrului administratiei ~i internelor nr. 71212005 pentru aprobarea 
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de 
urgenta, modificat ~i completat de Ordinul ministrului administratiei §i interne lor 
nr.786/2005; 

o 	 Ordinul ministrului administratiei ~iinternelor nr. 718/2005pentru aprobarea 

Criteriilor de performanta privind structura organizatorica ~i dotarea serviciilor 
voluntare pentru situatii de urgenta; 

o 	 Ordinul ministrulai administratiei ~i internelor nr' 1474/2006 pentru iprobarea 
Regulamentuluideplanificare, organizare, pregatire §i desla§urare a activitatii de 
prevenire a situatiilor de urgenta; 

o 	 Ordinulministrului administratiei ~i internelor nr. 163/ 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 

o 	 Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de 
Urgenta nr. 629 I.G./ 13.12.2006 privind organizarea ~i desIa§urarea pregatirii 
pentruprotectia civila in anu12007 . 

. 0 	 Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania; 
o 	 Ordinul ministrului administratiei ~i internelor nr, 96dinI4.06.2016 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrtarea ~i dotarea 
serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pemrusituatii de urgenta; 

. 	0 Ordinul ministrului administratiei ~iinternelor nr. 162 din 29 decembrie 2017 
privind prorogarea; termenului prevazut ta art. 2 alin. 2 din Ordinul ministrului 

. 	 . 
afacerilor interne ill. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind 
constituirea, incadrarea ~i dotarea serviciilor voluntare ~ia serviciilor private' 
pentru situalii de urgenta; 

o 	 Ordinul ministrului internelor ~i reformei administrative ~i ministrului agriculturii 
~i dezvoltarii nr.60S din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozitiilor 
generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la. 
arderea de miri~ti,ivegetatie uscata ~i resturi vegetale, publicat in M. Of. nr. 661 
din 22 septembrie 2008; 

La nivelul comunei activitatea s-a desla§urat pe baza hotararilor Consiliului Local, 
dispozitiilor primarului in calitatede pre~edinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta 
~i hotararilor Comitetului Local :ptmtru Situatii de Utgenta lu.ate cu votul a 2/3 din membrii 
prezenti la adunarile acestuia. 

CAP. L OBIECTIVE PROPUSELN ANUL 2017 SI MODUL DE LNDEPLINlRE A 
ACESTORA 

Principalele activitati pe linia situatiilor de urgenta au urmant in principal: 

• 	 PERFECTIONAREA in toate structurile organizate pe linia situatiilor de urgenta a 
principiilor managementului situatiilor de urgenta 

modde fndeplinire : corespunzator, persoanele desemnate participand la instruirile organizate de 
ISU Boto~ani ~i de CLSU Hili§eu-Horia; 

• 	 MENTINEREA capacitatii de organizare ~i conducere a interventiei de catre CLSU ~1 a 
operatorilor economici . 

mo.d de fndeplinire : 

- bine la nivelul institutiilor publice, operatorilor economici ~i salarlatilor; 



- bine la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, interventia ~i activitatea de prevenire 

desI~urandu~se organizat; 
• 	 DESFASURAREA in bune conditiuni a activitatilor cuprinse in Planul de activitati al 

Comitetului Local pentru, Situatii de Urgenta ~i in Planul de pregatire a populatiei si a 
serviciului voluntar pentru situaW de urgenta de la nivelul comunei Hili~eu-Horia. 

mod de indeplinire : 

• 	 bine s- au desfii~urat urmatoareleactivitati : 
o 	 actualizarea conventiilor cu operatorii economici care pun la dispozitie utilaje ~i 

fofta de munca pentru interventia la producerea unor situatii de urgenta ; 
o 	 interventia la producerea situatiilor de urgenta a SVSU Hi1i~eu-Horia; 
o 	 verificarea aplicabilitatii documentelor operative ale Comitetului Local cu 

ocazia desfii~urari~ antrenamentelor, aplicatiilor ~i exercitiilor ; 
o 	 intocmirea documentelor de planificare ~i evidenta pregatirii pentru situatiile de 

urgenta; 
o 	 functionarea mij loacelor de alarmare. ; 
o 	 dotarea ~i functionarea mijloacelor depri1lla interventie la incendiu ; 
o 	 imbunatatirea dotani interventiei proprii a CLSU. 

• 	 ASIGURAREA date lor de referinta pentru intocmirea Planului de analiza ~i acoperire a 
riscurilor ; 

• 	 MONITORIZAREA zonelor de risc natural (alunecari de teren) ~i luarea tuturor 
masurilor pentru limitarea~i inlaturarea urmarilor pre cum ~i consc,lidarea zonelor 
afectate prin demararea unor lucran specifice . 

-mod de indeplinire : activitatea ,s-a desfii~urat in conditiuni bune la capito lui monitorizare ~i 
efectuarea unor lucran de explorare ~i cazuistica; 

• 	 INTRODUCEREA unor actiuni specifice in ~coli, Cum ar fi: 
o 	 intocmirea unor planuri simple de reactie la producerea cutremurului, incendiului 

~i dupa caz a inundatiilor in licee ~i ~coli - mod de indeplinire : bine ; 
o 	 parcurgerea uneitematici de protectiecivila in invatamantulprimar ~i gimnazial

mod de indeplinire : corespunzator ; 
o 	 desfii~urarea unor «oncursuri tematice pe Hnia cuno~teriisituatiilor de urgenta ~i 

a interventiei specifice pe tipuri de dezastre ; 

• 	 ACHIZITIONAREA unor materiale informative pe Hnia situatiilor de urgenta ~1 

popularizarea la nivelul structurilor a problematicilor prezentate in aceste lucrari. 
CAP. II. GRADUL DE INDEPLINlRE A PLANULUI DE PREGATIRE 

In anul 2018, activitatile Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta s-au desI~urat in 
conditiuni bune. Au fost planificate activitati care au urmant in principal: 

o 	 actualizarea. planului de: analiza ~i acoperire a riscurilor .in conformitate cu noile 
reglementari cu privire la sistemullocal de management al situatiilor de urgenta; 

o 	 asigurarea interventiei operative prin formatiuni de serviciu la operatorii economICl 
c1asificati din punct de vedere al riscurilor; 

o 	 intretinerea, repararea ~i verificarea mijloacelor de transmisiuni - alarmare; 
o 	 monitorizarea ~i luarea unor masuri de consolidare a zonelor cu risc ridicat de alunecari 

de teren; 



o 	 informarea salariatilor ~i populatiei cu privire la modulin care trebuie sa actioneze sau sa 
se comporte in caz de accidentchimic, biologic ~i nuclear; 

o antrenarea formatiunilor sanitare in vederea acordlirii primului aj\ltor in caz de rliniri. 
CAP. III. CAPACITATEA DE RASPUNS A AUTORlTATII PUBLICE LOCALE 

Reprezinta un ansamblu de masuri organizatorice ~i actiuni graduale luate din timp, 
menite sa ducA la rezolvarea situatiilor de urgente civile, operativ ~i cu pierderi umane ~i 

materiale minime. 
Capacitate a de rAspuns se realizeaZA prin: 

• 	 intocmirea unor document~ operative viabile; 

• 	 conducerea unitarA a interventiei; 

• 	 dotare tehnico-materialA 'in cQnformitate cu ca.tegoriile de riscuri care pot produce situatii 
de urgentA; 

• 	 interventia operativA 'in zonele calami tate; 

• 	 informarea permanentA a p:opulatiei cu privire Ia riscurile la care se pot expune precum ~i 
modul 'in care sA actioneze pentru a supravietui unei situatii de urgentA civila; 

• 	 cooperarea intre institutiile pub lice ~ioperatorii economici; 

• 	 functionarea irepro~abilA a: sistemuIui informational decizional 

• 	 mentinerea in stare de operativitate a spatiilorde adApostire; 

• 	 crearea unor formatiuni de interventie incadrul institutiilor publice ~i operatorilor 
economici, capabile de un rAspuns coerent in sit\latiile de urgentA. 

La niveluI comunei Hili~eu-Horia se PQate aprecia ca, in mare parte, institutiile publice, 
operatorii economici au inteles ~i tespectA prevederile legii in domeniul situatiilor de urgentA. 
CAP.IV. MODUL DE INDEPLrNlRE A ACTIVIT ATILOR 

In anul 2018, au avut loc 3 incendii la gospodarii la care s-a intervenit cu voluntarii de la 
S.V.S.U in cooperare cu Detasam,entul de Pompieri Dorohoi. Prezenta voluntarilor la instruirile 
planificate'in semestrul I anul 2018 a fost buna. 
CAP.V. GRADUL DE ASIGURARE CD TEHNICA ~I MATERlALE DE PROTECTIE 
CIVILA 

Inanul 2018 a fost alocata pentru cheltuieli de capital suma de 9000 lei din Bugetul 
j', Local, distribuitA astfel : 

• 	 2.000 lei pentru accesorii; : 

• 	 4.000 pentru achizitionarea de echipament de prezentare ~i de lucru 

• 	 2.000 tehnica de interventie 

• 	 1000 carburanti 

CAP.VI. DlRECTII DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2019 

In anul 2019 se va actiona pentru: 


o 	 continuarea programului de informare a populatiei ~i salariatilor prin elaborarea 
unor materiale explicative; 

o 	 largirea cadruluide pregatire specifica in ~coli ~i la institutiile publice ~i agentii 
economici; 

o 	 desI~urarea unui program ,de pregatiry dinamic ~i legat de tipurile de dezastre care 
pot afecta comuna Hili~eu-Horia; 

o 	 monitorizarea zonelor de risc ~i luareatuturor masurilor posibile pentru limitarea ~i 
'inlat\lrarea urmarilor acestora; 



o 	 infonnarea pennanenta a Consiliului local cu problemele ce apar 'in acest domeniu 
precum ~i elaborarea unor programe viabile menite sa sporeasca capacitatea de 
reactiea structurilorta calamitati ~i catastrofe. 

Rezultatele protecliei civile din anul 2018 pot fi apreciate ca bune~i ele se datoreaziUn 
principal implicarii factorului de decizie 'in acest domeniu - Consiliul Local Hili~eu-Horia ~i a 
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hili~eu-Horia. 

COMPARTIMENT RESlJRSE UMANE, 

STARE CIVILASIAUTORITATE TUTELARA. 
.. . 

In decursul anului 2018 'in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Stare civila ~i 
Autoritate Tutelara s-au derulat unnatoarele activitati: 

• S-a intocmitstatul de functii al Primariei comunei Hili~eu-Horia, incepand cu 
01.01.2018, pe baza numarului ~i. structurii posturilor repartizate de catre Institutia Prefectului, 
Judetul Boto~ani, iar atunci cand au survenit modificari, acesta s-a transmis catre biroul 
contabilitate; 

• 	 S-au facut demersuri in vederea ocuparii posturilor vacante de : 

).> Consilier asiStent cadastru 1 post 

).> Consilier asistent resurse umane - 1 post 

).> Referent debutant Implementare proiecte - 1 post 


• Posturile mai sus enumyrate, au fost oCl,ipate in decursul anului 2018, in urma 
concursurilor organizate in cadrul institutiei noastre cu respectarea' prevederilor Hotararii de 
Ouvem nr. 61112008 pentru aprobarea nonnelor privind organizarea. ~idezvoltarea carierei 
functionarilor publici ~i a Hotar§.rii de Ouvem nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea parincipiilor generale de ocupare a uni post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale~i a criteriilor de prorriovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului ccmtractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 
Candidatii au fost admi~i pe functiilecontractuale 'in unna celor 2 probe susfinute (scris ~i 

interviu ) ~i a punctajului obtinut. ' 

• Mentionam ~i faptul ca in .acest an a fost emi$a 0 dispozitie de modificare araportului de 
serviciu, prin transfer, a unui functionar public, astfel postul de consilier cadastru ramanand 
vacant. In unna desIa~urarii concursului organizat In luna noiembrie, acest post a fost ocupat din 
nou. 

• In decursul anului 2018 au fost emise un numar de 3 dispozitii de Incetare a raportuluide 
munca pentru asistentii personali ~i 3 dispozitii de incadrare cu contract de munca pentru 
asistenti personali ai unor persoc,me Cu handicap gray, tinandu-se cont de acordurile Directiei 
Oenerale de Asistel)ta Sociala ~i p,rotectia Copilului Boto~ani. 

• In luna august 2018 s-a emis 0 dispozitie delncetare a contractuluLindividual de munca 
prin demisie a persoanei angajate In cadrul Compartimentului Biblioteca comunala, astfel postul 
de bibliotecar ramamand vacant. • 

• La finalul anului 2018, situatia posturilor ~i apersonalului angajat era urmatoarea: 
.;' llposturi de functionari publici din care 8 posturi ocupate ~i 3 posturi vacante 
.;' personalul contractual fonnat din: 



o 12 persoane din ca<hul primariei 
o 3 salariati reprezent§.nd personalul medical 


vi' 21asistenti personali 

vi' 9 persoane ce beneficiaza de indemnizatie lunarade handicap. 


• Tot in decursul anului 20li8 compartimentul resurse umane a desIa~urat ~i urmatoarele 

activitati: 
-actualizarea ~i completarea dosarelor profesionnale ~i depersonal; . 
-intocmirea actelor aditionale cu modificarile intervenite pentru personalul cClntractual; 
-actualizarea datelor in programul REVISAL ( Registru de evidenta al salariatilor) 
-inregistrarea. cerilor pentru concedii de odihna,eliberarea de adeverinte pentru salariati 

in vederea obtinerii de credite ~i aIte nevoi personale; 
-completarea ~i urmarirea condicilor de prezenta, verificarea pontajelor pentru asistentii 

. personali ai persoanelor cu handicap; 
-intocmirea~i urmarirea zilelor libere platite; 
-intocmirea ~i actualizarea concediilor de odihna ~i a cClncediilor medicale; 
-intocmirea declaratiei M500; 
-intocmirea situatiilor semestriale pentru Directia Generala a Finantelor Publice; 

-intocmirea de adrese ~i comunicari catre diferite institutii (ANFP, ITM, Institutia 
prefectului, DGASPC Botosani, etc.) 

-pregatirea formularelor pentru rapoartele de evaluare a functionarilor publici ~i a fi~elor 
de evaluare pentru personalul contractual, urmarirea completarii acestora ~i depunerea lor in 
dosarele de personal; 

-inregistrarea Dec1aratiilor de avere ~i a celor de interese. 

? Pe linie de stare civiUi s-auinregistrat urmatoa ..ele activitati: 

• S-au intocmit, in dublu exemplar, actede stare civila, dupa cum urmeaza: 

4 acte de nru?tere; 


20 acte de casatorie; 


54 acte de deces. 
r', 
i l 

Pentru fiecare act de stare civila, s-au intocmit buletine statistice, rezu1t§.ndun numar de 78. 

• S-au intocmit un nuniar de 25 livrete de familie; 

• S-au sCllutionat: 

I dosar de rectificare acte de stare civil a; 


1 dosar de divort pe cale administrativa; 


4 dosare de transcrieri acte dena~tere; 


COMPARTIMENT ASISTENTA. SOCIALA. ,0 ., 

Activitatea serviciului de asistenta sociala este foarte complexa, iar principalul obiectiv este 
cel de protejare a persoanelor singure sau a familiilor care, dincauza unor factori de natura 
economica nu i~i pot asigura singure nevoile sociale, incadrandu-se in categoria persoanelor 
marginalizate social. 

http:reprezent�.nd


In acest domeniu este un volum mare de legi ~i acte normative care Yin in sprijinul 

persoanelor singure sau familiilor fare realizeaza veflituri mici comparativ cu nevoile lor sociale 

pentru a avea un trai decent. 
Compartimentul de asistentasociala din cadrul primariei monitorizeaza, consiliaza ~i 

solutioneaza cazurile sodale pana la ie~irea din criza. 
In conformitate eu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificanle ~i completarile ulterioare, in cadrul serviciului de asistenta social a au fost 
inregistrate la inceputul anului 2018 un numar de 131 dosare( 373 persoane) de ajutor social, 
ajungand la finalul anului la 105 dosare ( 304 persoane) cu persoane singure ~i familii 
beneficiare. Pentru aeeste dosare au fost efectuate urmatoarele: 

-un numar de 686 reevaluari ( reevaluarea se face din 3 in 3 luni); 

-un numar de 252 anehete sociale( din 6in 6luni sau ori de cafe ori este nevoie); 

-au fost mtocmite un numar de 280 dispozitiiale primarului eu privire la 


acordarealmodificarealsuspendarealreluarea ~i incetareaajutorului social; 
~au fost intoemite un numar de 131 fi~e de calcul pentru benefieiarii de ajutor social afiati 

!-,~ in plata; 
-au fost l'ntocmite aproximativ 160 adeverinte neeesaresolicitantilor la: ALOFM 

DOROHOI sau la medicul de familie; 
-lunar se intocmesc rapoarte statistieecare se transmit la AJ.P.I.S. BOTOSANI. 

In conformitateeu Legeanr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, eu 
modificarile ~i eompletarile uiterioare, in cadrul serviciului de asistenta sociala au fost 
Inregistrate lainceputul anului 2018 un numar de 171 de dosare (735 persoane), ajungand la 
sf'ar~itul anului la 170 dosare (721 persoane). 
Pentru aeeste dosare au fost Intocmite urmatoarele documente: 

-un numar de 929 reevaluari (din 3 in 3 luni); 

-un numar de 10028 anchete soeiale (din 6in6Iuni); 

-au fost Intocmite un numar de 189 dispozitii ale primarului eu pnvue la 


aCQrdarealsuspendareaJmodificarellncetarea ~i repunerea In plata a alocatiei pentrusustinerea 
familiei; 

-lunar se Intocmeserapoarte statistiee care setransmit la A.J.P.I.S. BOTOSANI. 
In conformitate eu HCL nr. 1712012 privind stabilirea situatii10r deosebite, altele deeat 

eele prevazute de Legea nr. 416/2001, referitor la acordarea ajutoarelor de urgenta, serviciul de 
asistenta sociala a primit un nuniar de 17 cereri, toate pentru aeordareaunui ajutor de urgenla, 
pentru care au fost efectuate anchete sociale din care sa reiasa neeesitatea acordarii acestor 
ajutoare ~i intocmirea dosarului in vederea emiterii dispozitiei de acordare. 

In conformitate cu prevederile OUGnr. 70/2011 privind masurile de proteetie sociala in 
perioada sezonului reee, modifieam ~i completata ulterior, coroborate cu prevederile H.G. nr. 
920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologiee de aplieare a OUG nr. 70/2011, modificate ~i 
eompletate ulterior in eadrul serviciului au fost depuse pentru sezonul 2017 - 2018 un numar de 
2190 cereri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. Penttu aceste cereri 
s-au emis un numar de 157 dispozitiiale primarului de aeordare a ajutorului de incalzire eu 
lemnel earbuni. 

Conform prevederilor Legii nr. 27212004 privind protectia~i promovarea drepturilor 
eopilului, eu modifiearile ~i. completarile uiterioare, serviciul de asistenta sociala a efeetuat 
anehete soeiale pentru diferite eategorii decetateni la eererea diverselor institutii ale statului, 
dupa cumunneaza: 



-au fost lntoemite 49 de anehete soeiale pentru D.G.A.S.P.C. BOTOSANI eu privire la 

eopiii afiati ill plasament; 
-au fost intoemite 98 anehete soeiale pentru D.G.A.S.P.C. BOTOSANI ~i diverse Centre 

de plasament dinjudet eu privire hi eopiii ~i persoanele majore institutionalizati; 
-au fost intoemite 19 anchete sociale ~i adrese la Judeditorie eu privire laincredintarea 

minorului in urn1a divoqului dintre parirtti; , 
-au fost intocmite 10 anchete sociale privind minorii care au sav8r~it fapte antisoeiale, 

aceste anchete fiind solicitate de catre Postul de Politie Hili~eu Horia. 
In conformitate cu prevederile HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor ~i a 

cuantumului sprijinului finanaciar ee se acorda elevilor in cadrul Programului national de 
protectie sociala " Bani de liceu" s~rviciul de asistenta sociala a primit ~i efectuat un numar de 40 
anchete sociale neeesare intocmirii dosarului pentru acordarea aeestui spriin financiar. 

In vederea aeordarii gratuite de lapte praf pentru eopii eu V8rste intre 0,.12 luni, serviciul 
de asistenta sociala are obligatiasa se aproYizioneze cu cantitatile necesare eliberate de DSP 
BOTOSANI, precum ~i distribuirea laptelui praf catre reprezentantii legali. In cursul anului 2018 
au beneficiat de lapte praf un numar de 35 copii. 

In temeiul prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu 
modificarile ~i eompletarile ulterioare, serviciul de asistenta soeiala a prim it ~i verifieat un numar 
de 42 dosare pentru acordarea acestui drept, pentru care au fost illtocmite eereri ~i borderouri 
care au fost depuse lunar la A.J.P ..I.S. BOTOSANI. De asemenea au fost primite~i verificate un 
numar de 12 dosare de acordarea indemnizatiei pentru ere~terea copilului pana la 2 ani ~i 4 
dosare de acordare a stimulentului de inseqie. 

In conformitate cu prevederile Legii m. 448/2006 privind protectia ~i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata ~i completata. ulterior, .serviciul de 
asistentii sociala monitorizeaza ~i efectueaza anchete sociale pentru Comisia de expertiza in 
vederea stabilirii gradului de haIl-dicap ~i raporteaza situatii la D.G.A.S.P.C. BOTOSANI. In 
evidenta serviciului sunt 29 de persoane eu handicap mediu, gray sau accentuat din care 8 sunt 
minori ~i 21 persoane adulte. 

La .nivelul comunei Hili~eu Horia, in anul 2018 a fost intocmita documentatia pentru cei 
16 copii cu cerinte educationale speciale care frecventeaza cursurile ~colare. 

Pentru solutionarea dosarelor depuse, a solicitarilor ~i a cazurilorcare au aparut in cursul 
anului 2018activitatile au fost desIa~urate in echipa, aeeasta fiind fon,nata din referentul cu 
probleme sociale, respectiv domnul BORTA DAN ~i expertullocal pe probleme romi, respectiv 
doamna MIHAILEANU ·MARIANA. 

In ceea ce prive~te cererile venite din partea cetatenilor comunei care au solicitat sprijin in 
solutionarea unor probleme personalecum ar fi: acordare ajutoare financiare, ajutoare sociale, 
ajutoare pentru lnalzirea locuinteietc. cat ~i a diverselor adrese emise de alte institutii, cu 
termene de rezolvare, pot spune ca toate acestea au fost rezolvate In termenul legal de ditre 
responsabilii compartimentului de. asistenta sociala. . 

COMPARTIMENT ROMI 

Expertul local pe probleme romi este angajat al administratiei publice locale lucrand in 
cadrulunor eehipe pluridisciplinare, care asigura servicii de sustinere specializata pentru 
comunitatile de romi. 



Expertul local pe probleme romi functioneaz~ la nivelul primariilor si este responsabil 
pentru desfasurarea in plan local a actiunilor de imb.unatatire a situatiei romilor conform H.G. 
18/2015 privind Strategia Guvemului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand 
minoritatii romilor pentru perioada 2015-2020. EI se subordoneaza atat Biroului Judetean pentru 
Romi, cat si primarului si reprezinta principalul mediator dintre autoritatea publica locala si 
comunitatea de romi. . 

In comuna Hi1i~eu-Horia, in urma evaluarii realizate de expertullocal pentru problemele 
romilor impreuna cu asistentii medicalicomunitari ~i mediatorul ~colar, au fost identificati un 
numar de 547 persoane de etnie roma, adulti ~i copii, dar la recensamantul·populatiei din anul 
2012, nici una din aceste persoane ·nu s-a declarat ca Iacand parte din etnia fOma. 

Principalele activiHili de~Ia~urate de expertul local pentru problemele· romilor pe· 
parcursul anului 2018 au fost urmatoarele: 

- evaluarea problemelor cu. care se confrunta comunitatea de romi; 
- asigurarea respectarii drepturilor cetatenilor romi; 
- intocmirea Planului local de actiune romipentru anul 2018(impreuna cu G.LL.) ~i 

implementarea acestuia; 
- identificarea situa!iilor de risc din comunitate; 
- identificarea persoanelor de etnie roma care nu sunt inscrise la medicul de familie ~i 

includerea lor in sistemul asigurarilor de sanatate; 
- identificarea ~i rezolvarea stan lor tensionate sau conflictuale stisceptibile sa genereze 

violenta familiala; 
- asigurarea consilierii necesare ob!inerii actelor de identitate ~i certificatelor de stare 

civila pentru cetatenii de etnie roma; 
- desIa~urarea de campanii pentru informarea opinieipublice cu privire la drepturile 

copilului precum ~i la problematica familiei in situalii de risc sau dificultate, in scopul prevenirii 
abandonului, abuzului ~i a neglijilriicopilului; 

- ducerea la indeplinire. a atributiilor prevazute in fi~a postului, privind acordarea 
prestaliilor sociale: 

- primirea ~i verificarea d~sarelor pentru acordarea alocatii1orpentru sus!inerea familiei ~i 
a aj utorului social conform Legii 416/2001, 

- conducerea registrelor sl?eciale privind cererile pentru acordareaalocatieide sustinere a 
familiei ~i a dosarelor de ajutor social conform Legii 416/2001, intocmirea anchetelor sociale~i a 
proiectuluide dispozitie in vedereaacordarii sau respingerii acestora, pentru un numar de 272 
familii; 

- intocmirea dosatelor de alocalii de stat pentru copiii nou-nascuti; 
- efectuarea de anchete sociale ~i propunerea privind acordarea, suspendarea, modificarea 

sau J;espingerea alocaliilor de suslinere afamiliei ~i a ajutoarelor sociale;. 
- participarea la inregistrarea ~i verificarea cererilor depusein vederea obtinerii 

ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne ~i introducerea acestora in baza de date, precum 
~i prelucrarea datelor in vederea· emiterii dispozipilor de aprobare, respingere sau modificare a 
acestor ajutoare in vederea intocmirii situatiilor centralizatoare ~i a rapoartelor statistice privind 
acordarea acestor ajutoare; 

- informarea familiilor defavorizate privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; 
- tinerea la zi a registrelor speciale privind cererile pentru acordarea de stimulent 

educational conform Legii 248/2015, eu modifiearile ~i eompletanle ulterioare; 



- mediatizarea ~i monitoriz~eaparticiparii cetatenilor de etnie roma la prograrne de tipul 

" A doua ~ansa"; 
- asigurarea reevaluarilor din trei in trei luni a dosarelor de alocatii de sustinere a familiei 

si a celor de ajutoare sociale; 
- planificarea si organizarea de activitati pentru indeplinirea obiectivelor si sarcinilor din 

Planul General de Masuri pentru aplicarea H.G. 18/2015, privind StategiaGuvemului Romaniei 
de Imbunatatire a Situatiei Romilor cu modificarile sicompletarile in vigoare; 

- implicarea, impreuna cu liderii locali, in activitati care privesc salubrizarea si igiena 
zonelor in care locuiesc comunitati de romi; 

- rezolvarea in limita comp~tentelor legale a petitiilor si a problemelor cetatenilor de etnie 
roma si intocmirea corespondentef din aria de responsabilitate; 

- sprijinirea accesuluipopulatiei rome pe piatamuncii prin includerea persoanelor de 
etnie roma in prograrne de mediere a muncii, consiliere sau formare profesionala; 

- infonnarea in permanenta a comunitatii de romi locale cu privire la acte normative si 
oportunitati de rezolvare a unor probleme ale romilor din localitate; 

- colaborarea in proiectul desfasurat la nivellocal, "Reducerea saraciei prin activitati 
integrate incomunitatile marginalizate", proiect co-finantat din Prograrnul Operational Capital 
Uman 2014-2020 si care are ca obie<:;tiv promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a 
oricarei forme de discriminare; . 

- elaborareade rapoarte lunare privind stadiul aplicarii H.G. 18/2015, privind Strategia 
Guvernului Romaniei de Imbunatatire a Situatiei Romilor cu modificarile si completarile in 
vigoare care este un document al autoritatii publice unde este angajat expertullocal pe 
problemele romilor si care. este tninsmis si Biroului Judetean pentru Romi din cadrul Institutiei 
Prefectului. 

COMPARTIMENT GOSPODARlRE COMUNALA 

In ceeace prive~te activitatea ,compartimentului de gospodarire comunala acesta zi de zi 
impreuna cu personalul de la Legea 416/2001 intervine ~i executa lucran de arnenajare a 
teritoriului comunei Hili~eu-Horia, lucrari de Intretinere~i curatenie a zonelor publice ~i a 
spa!iilor verzi, asigurarea pe timpul iernii a bunelor conditii de circulatie pe drumurile pub lice, 
Impra~tierea de material antiderapant ~i deszapezireadrumurilor ~i ulilelor comunale. 

Componenta Compartimentului de Gospodarire Comunala este urmatoarea: 

• Cantonier::: BWLlGA VASILE ROMICA; 

• Cantonier = GANGELOSCHI CONSTANTIN; 

• ~ofer = BALAN ION EL; 

• Guard =MIHALACHE IONLJT-CONSTANTIN; 

• Muncitor calificat =BOJESCU DUMITRU 

Ace~tia se afla in subordinea domnului viceprimar ~i impreuna efectueaza to ate 
activita!ile edilitar gospodare~ti de pe raza comunei Hili~eu-Horia, asigura efectuarea orelor de 
munca in folosul comunitatii amt de personalul de la Legea 416/2001 cat '~i executarea 
mandatelor cu privire la orele de; muncain folosul comunitatii de la arnenzi sau alte fapte penale 
sau contraventionale. 

In ceea ce prive~te media lunara a persoanelor prezente In anul 2018, la efectuarea orelor 

de mundi in folosul comunitatii', obligatie .stipulata de prevederile Legii 41612001 a fost de 76 

per,soane/luna, acestea av§.nd de prestat In medie lunar in jur de 2165 de ore/luna. Pe langa aceste 



persoane de la Legea 416/2001 au mai efectuat ore in folosul comunWitii ~1 persoane 
condamnate la efectuarea de ore in urma unor hotlirari judecatore~ti, sau persoane ale caror 
amenzi au fost transformate in ore de munca in folosul comunitatii, la nivelul anului 2018 in 
aceasta situatie se regasesc in jur de 25 persoane. 

o Printre principaleleactivita!i prestate in anul 2018 se numara: 

../ asigurarea curateniei ~i igienizarii permanente a tuturor satelor comunei Hm~eu-Horia, 

crearea unui mediu placut ?i a une; peisagistice atractive . 

../ 	 amenajarea ~i intretinerea, zonelor verzi, aparcurilor ~i gradinilor publice, a terenurilor 

de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii; 

../ colectarea si evacuarea apelor pluviale; 


../ precolectare, colectare si transportul de~eurilotcomunale vegetale si din constructii; 


../ maturat, stropit, spalat ~ilntretinerea curateniei pe caile pub lice; 


../ curatatul ~i transportul zapezii depe caile publice, mentinerea in stare de funqionare a 


acestora pe timp de polei ~i Inghet; 

../ 	 asigurare sprijinpe perioada sezonului rece pentru b~hn3nii ~i persoanele aflate la 

nevoie; 

../ 	 depozitarea controlata a de~eurilor vegetale ~i administrarea platformelor de gunoi; 

../ 	 construirea, modernizare~, exploatarea ~i intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor; 

../ 	 organizarea ~i optimizarea circulatiei rutiere; 

../ 	 amenajarea, orgaQizarea si exploatarea alocurilor publice de afi~aj ~i reclame, a 

panourilor publicitare, a mobilierului rural ~i anibiental; 

../ 	 intretinerea in funqionare a. forajelor de mare. adancime pentru asigurarea apei 

menajere pentru populatie; 

../ 	 lucrari de intretinere a domeniului public ~i privat; 

../ 	 sustinerea actiunilor SVSl,J Hili~eu-Horia; 

../ 	 asigurare buna execu!ie a investitiilor din corhuna; 
Activitatea de gospodarie comunala esteorganizata la nivel de Compartiment tara 

personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului local ~i Primariei comunei Hili~eu-Horia. 

ACTIVITATEA POSTULUI DE POLITIE HILI$EU-HORIA 

Inanul 2018, agentii Postului de Politie Hili~eu-Horia au executatatributiile de serviciu, 
In vederea ~sigurarii ~i mentinerii unui c1imat de ordine ~i lini~te publica acetatenilor de pe raza 
comuriei Hili~eu-Horia. 

S-a avut In vedere lndeosebi prevenirea"faptelor antisociale comise asupra batrfulllor, a 
. persoanelor rara ajutor, urmariridu-se mentinerea unui c1imat de siguranta civica, pre cum ~i 

aplanarea starilor conflictuale legate de aplicarea Legilor Fondului Funciar, ~i a celor 
intrafamiliale, luandu-se masuri ,cu caracter preventiv, fiind instruite in acest sens un numar de 
45 persoane . 

.S-aactionatpentru prevenirea faptelor antisociale indeosebi a celor cu violenta, prin 
instruirea organizatorilor de discoteci, instruirea gestionarilor cu privire la servitea Cll bauturi 
aIcoolice a minorilor sau a persoanelor aflate in stare avansata de ebrietate, precum ~i avertizarea 



celor cunoscuti cu un comportament violent. Au fost efectuate controale impreuna cu organele 
silvice pentru prevenirea ~i combaterea sustragerilor ~i transportului ilegal de materiallemnos. 

Pentru mentinerea starii de legalitate s-a aqionat in comun cu organele politiei de 
frontiera dincadrul S.P.F. Dorohoi, care au raspuns prompt .la solicitarile noastre, av§nd un 
sprijin real din partea acestorapentru stap§nirea fenomenului infractional. 

Au fost popularizate noile acte normative aparute, prin expunerea lor la Oazeta Politia 
Informeaza. 

Au fost aplicate un numar de 69 sanctiuni contraventionale in valoare totaIa de 9320 lei, 
din care 34 la Legea 6111991M, 12 la D.U.O. 34/2008, 3 la Legera 1211990, 1 la Legea 
171/2010, 71a D.U.O. 195/2002, 3 la H.O. 139112006, 4 la H.O. 30112012 ~i 5 la D.U.O. 
195/2002 ~in s-a intervenit la Un numarde 77 apeluri de urgenta 112 ~i alte sesizari ale 
cetatenilor. 

Au fost inregistrate un numar d~69 dosare penale ~i solutionate un nr. de 82 dosare 
penale din cele existente privind: diferite infractiunicomise pe raza de competenta ~i au fost 
rezolvate un numar de 42 audiente' ~i petitii. 

A v§nd in vedere ca in cursul anului 2017 au fost inregistrate un numar de 129 dosare 
penale, se constata 0 scadere cu un procent de 46,5% a infractiunilor sesizate, fapt datorat in 
special activitatilorde prevenire desIa.~urate in cooperare Cll autoritatile locale. 

Pentru descurajarea elemep.telor infractionale ~i identificarea celor care poarta asupra lor 
cutite sau alte obiecte interzise de lege, pentru prevenirea comiterii de fapte prin violenta, a 
deligventei juvemile §i a victimizarii minorilor, a furturilor din locuinte, comise de auton locali 
~i respectiv "voiajori", pentru reducerea riscului rutier pe segmente de participanti la trafic( 
conducvatori auto, pietoni, caru~i, conducatori de mopede etc) s-a actionat in timpul 
patrularilor intercomunale, fapt pentru care nu ne-am inregistrat cu cu fapte grave in acest sens. 

Pentru asigurarea unui climat de sigurantapublica pe rala de competenta se impun a fi 
dispuse urmatoarele masuri: 

- monitorizarea starilor conflictuale de pe raza de competenta; 
- montarea unor camere de supraveghere video in spatiul public de pe raza comunei. 

COMPARTIMENT PAZA ~I ORDINE PUBLICA 

Activitatea de paza pe teritoriul comunei Hili~eu Horia sa efectuat conform Legii 
333/2003 privind pazaobiectivelpr, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, cu modificarile 
~i c9mpletarile ulterioare. 

Paza obiectivelor ~iinstitutiilor publice dh ~ia bunurilor cetatenilor a fost efectuata cu 
un numar de 2 agenti de paza care in prealabil au fost instruiti de catre persoanele specializate de 
la postul de politie Hili~eu Horia. 

Alarmarea se face conform consemnelor stabilite ~i prevazute in planul de paza, iar 
persoanele alarmate fiind agentj de politie ~i reprezentanti ai primariei respectiv primar ~i 

vlcepnmar. 
Agenpi de paza dispun de echipament adecvat cu insemne specifice de paza ~iau ca 

dotare tonfe, spray iritant ~i lanteme . 
Pe langa activitatile stabilite in planul de paza la solicitarea reprezentantilor primariei s

au distribuit cetatenilor in~tiintari ~i soma!ii de plata celor cu datorii la bugetul local. S-a 
asiguratordinea publica la manifestarile organizate de primarie cu difetite ocazii. 



La solicitarea organelor de politie s-a intervenii la aplanarea unor conflicte aparute intre 
unii cetateni ai comunei la domici1i1e acestora sau la localurile unde se organizeaza petreceri. 

Serviciul de paza comunala va actiona in continuare pentru crearea unui climat de 
siguranta pentru cetateni. 

COMPARTIMENT ASISTENTA. MEDICALA. COMUNITARA. . , 

Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de activitati ~i servicii de sanatate 
care se acorda in sistem integrat cp serviciile sociale la nivelul .comunitalii,pentru solutionarea 
problemelor medico~sociale ale individului, in vederea mentinerii acestuia In propriul mediu de 
viata. Asistentii medicali comunitari au rolul de a se implica In viata comunitatii locale in 
vederea accesului populatiei, In special a populatiei sarace~i neasigurate din mediul rural, la 
serviciile de sanatate de baza. 

In ceea ce prive~te activitatea asistentilor medicali comunitari ~i a mediatorului sanitar, 
In anul 2018 au fost catagrafiate un numar de 1140 persoane din totalul de 3507 locuitori ai 
comunei Hili~eu Horia. 

Au fost luate in evidenta un numar de: 
• Gravide - 37 
• Copii 0-1 an- 39 
• Copii 0-18 ani - 114 
• Adulti cu varsta cuprinsa intre 19-64 ani:- 305 
• Varstnici peste 65 de ani - 644 
• Au fost inscrise la medicul de familie un numar de 2 gravide 
• Sesiune de informare pe tema Imoprtanta Vaccinarii ROR (Anti Rujeola) in familiile cu 
COpll. 

• Campanie desfi1~urata cu spcijinul Fundatiei Salvati Copiii prin Proiectul SENS in cadrul 
carela s-au efectuat sesiuni de ipformare ~i educare a mamelor tinere, gravidelor tinere ~i 

mamelor cu multi copii cu tema Sanatatea Reproducerii ~i Promovarea Alaptarii la San; 
• Campanie "Z§.mbet de Copil" desfi1~urata cu sprijinul Fundatiei Salvati Copiii, ill cadrul 
careia am catagrafiat ~i mobilizat copiii cu problem dentare ~i posibilitati reduse ~i i-am 
transportat la medical stomatolog p,risacariu Iolanda pentru controale ~i tratamente stomatologice 
gratuite timp de 2 luni; 

• In cadrul campaniei "Donare de Sange", am mobilizat ~i transportat persoanele care s-au 
oferit pentru donare de sange la Spitalul Municipal Dorohoi; 
• Sesiune de informare pe tema "Importanta Igienei Personal, Metode Contraceptive ~i 

Planificare Familiala desfi1~urata in randul familiilor care locuiesc in fostul pichet din satul 
Hili~eu-Cri~an; 

• Am participat la Conferinta desfi1~urata de Asociatia Bolnavilor de Parkinson"Sufletul 
Lalelelor"la Institutia Prefectului, judetul Boto~ani; 
• Participarea la cursurile de formare profesionala pentriu Asistentii Medicali Comunitari; 

Totodata in cadrul activitatii ~esfi1~urate in anul2018 s-au mai avut in vedere urmatoarele 
aspecte: 

• Mobilizarea la vaccin. 



• S-a realizat triajul epidemiplogic, controlul igienic, depistarea ~i eliminarea pediculozei 
in ~coli ~i gradinite la inceperea anului ~colar ~i dupa vacante; 
• Participarea la ~edintele lunare de laDSP Boto~ani. 
• Acordarea asistentei medicale la Examenul de Capacitate. 
• Acordarea primului ajutor in perioada caniculei. 
• Efecuarea tratamentelor la Gomiciliu. 
• Monitorizarea familiilor vulnerabile. 
• Monitorizarea administrarii tratamentului unui pacient cu TBC. 
• Monitorizarea bolnavilor cronici, varstnicilor, persoanelor singure, a gravidelor, a 
copiilor cu varste cuprinse intre 0-,1 an. 
• Sprijinirea emiterii adeverintelor de asigurat de la Casa de Asiguriiri Boto~ani, pentru 
gravide ~i personae care au pierdut cardurile de sanatate. 
• Asigurarea asisten!ei medic ale la meciurile de fotbal organizate pe teritoriulcomunei. 
• Sprijinirea persoanelor vulnerabile, varstnice, personae care nu se pot deplasa in vederea 
procurarii de medicamente. 

,/"\, 

CABINET MEDICAL DR. POPOVICI CORINA 

Cabinetul medical este organizat conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma 
in domeniul sanailitii. 

Cabinetul de medicina de familie este cabinetul specializat in furnizarea de servicii 
medicale in asistenta medical a primara ~i care are ca reprezentant 'legal/titular un medic de 
familie. 

La nivelul cabinetului medical din comuna Hili§eu-Horia, Jud. Boto§ani se relizeaza: 
../ Consultatii medic ale efectuate la copii ~i adulti (asigurati ~i neasigurati la 

sanatate) 
../ Controale ~i urmarirea starii de sanatate; 
../ Profilaxie ~i vaccinuri; 
../ Consiliere ~i planing familial, 
../ Eliberari de avize, certificate, acteverinte, concedii medic~le; 
../ Recomandari ~i interpretari deanalixe medicale; . 
../ Ecografie generala; 
../ Telemedicina (EKG) 
../ Pulsoximetrie 
../ Monitorizareholter tensiune arteriala. 

In anul 2018 s-au nascut 35 copii, din care: 10 fete ~i 25 baieti. Gravidele luate in 
evidenta in anul 2018 au fost in numar de 17 ( diferenta constand in faptul ca ca 0 parte din cele 
luate in evidenta au nascut). 

In cursul anului 2018 s-au inregistrat un numar de 39 decese . 
Numarul de consultatii efectuate in cursul ~ului 2018, la adulti $i copii, au fosU'n numar 

de 6949, numarul de tratamente efectuate au fost de 490, un numar de 246 ecografii ~i 321 
EKG-uri. 

Vaccinuri efeetuate in anul2018: 
L La cop iii eu varste euprinse IntreO-l an au fost efectuate un numar de 248 



vaccini1ri, conform schemei nationale de vaccinare iar copiiiniiscuti incepand cu 

data de 01.08.2017,ai beneficiat ~i de vaccin pneumocicic, vaccinarea Iacandu-se 

Ia 2 luni, 4 luni, 11 Iuni ~i 1 an; 

2. La copiii de 5 ani s-au efectuat un numar de 27vaccinari; 

3. 365 vaccinari Ia copiiicu varsta de 6 ani; 

4. Vaccinarea antigripa1a in anul2018 s-aefectuat ~a un numar de 95 depersoane. 

In anul 2018 au fost diagnosticti ~i inregistrati bolnavi cu boli cronici: 

Dz - 37 CI-78 

. Epilepsie - 11 CPcr.. 13 

HTA- 333 BCV- 34 

, UGD-46 . BPOC-27 

'Ciroza, hepatite 25 TBC-1 

IRcr- 6din care unul dializat 
. Tumori maligne - 25 
, Tulburari mentale - 39 

In ceea ce prive~te copiii cu afectiuni cronice ( autism, astm, ECI, crize comitiale, 

boli psihice, diabet insulini-dependent), ace~tia sunt in numar de 17. 

Cu privire la informareaasiguratilor,cabinetul medical are afi~at la Ioc vizubil: 
numarul case de asigurari de .sanatate eu care are contract ~i numarul de telefon al al 

acesteia, numarul de telefon al.serviciului de urgenta (112), drepturile ~i obligatiile 

asiguratilor, listaserviciilOr medicale nedecontate de C.AS, numarul de telefon la care 

se pot face programari; . 

v" Programu de lucru stabilit :conform normelor ~i este afi~at la loc vizibil; 


v" Personalul poarta ecuson cu numele ~i calificarea; 

Cabinetul are afi~at la ·Ioc yizibil pachetul de servicii medicale de baza minimal ~i al 


persoanelor care se asigura facultativ. 


Primul contactal pacientului cu sistemul de sanatate este asiguratde medicul de familie, 

care are obligatia de a-i acordaacestuia primele ingrijiri ~i de a-I indrumaspre speciali~tii de 

care are neVOle. 

Fiecare pacient este tratat in mod egal, rara sa fie discriminat, medicul de familie fiind 
cel care se ocupa de toate problemele de sanatate ale acestuia. Datorita comunicarii directe, 

intre pacient ~i medic se creeaza 0 relatie de incredere, foarte importanta pentru mentinerea ~i 

restabilirea sanata!ii. De ·aItfel medicul de familie responsabil ~i d.e promovarea sani1tii ~i a 

starii de bine a.pacientilQf prininterventii adecvate ~i ~i eficiente. 

Serviciile medicale furriizate in cadrul cabinetului de medicina.de farnilie se adreseaza 
atat pacientilorasigurati cat ~i pacientilor neasigurati. 

Gravidele ~i tinerele mame au primit infonna!ii privind masurile obligatorii pentru 

prevenirea imbolnaviriklor, pastrarea curateniei ~i respectarea regulilor de cre~tere a copiilor, 

dar ~i suport nutritional,suplimente nutritive ~i produse igienico-sanitare. 

Numarul de gravide care yin la control a crescut, de asemeni interesul gravidelor pentru 

analize a crescut. Numarul de copii vaccinati este de 100% iar gradul de mentinere a igienei 

casei ~icopilului a crescut in acelati timp crescftnd ~i regulile de ingrijire ,a copilului. 

Pacientii asigurati beneficiaza de retete compensate sau gratuite in functie de categoria 

http:medicina.de


de asigurat ~i de medicament(acesta fiind 20%,50%,90%,100% gratuit). In fiecare zi, 
medicul ~i asistentul medical, fac teren. Conform legislatiei actuale, in tirnpul programului de 
teren se pot efectua consultatii, se pot da retete, bilete de trimitere iar pentru programul de 

teren nu este necesara autorizatie sanitara. 

CABINET MEDICAL VETERINAR OPREA ROMANITA 
, , 

In cursul anului 2018 cabinetul medical veterinar ~i-a indeplinit prevederile contractuale 
cu DSVSA BOTO$ANI, respectiv planul cifric al actiunilor sanitar-veterinare. 

In cursul looii februarie 2018 s-au executat actiunile de. vaccinareantirabica a cainilor 
cu stapan. 

In cursullunilor m~ie-apri1ie 2018 s-au efectuat actiunile de vaccinareanticarbunoasa 
la speciile bovine, cabaline, ovine ~i caprine, iar incursul lunilor octombrie - noiembrie, s-au 
efectuat inspectiile in exploatatiile non-:profesionale (gospodariile populatiei) de catre medicii 
veterinari aicabinetului, iarin e~ploatatiile de tip A decatre inspeetorii sanitar-veterinari ai 
DSVSA BOTO~ANI. 

Actiunile de recoltare a probelor de sauge la cabaline pentru anemie infectioasa ~i la 
bovine pentru brueeloza ~i leucoza, precurn ~i tubereulinarea bovinelor, s-auexeeutat in cursul 
lunilor mai, inie, iulie 2018, iaractiunile de recoltare a probelor de sauge la porcine pentru 
depistarea eventualelor cazuri de, pesta poreina dasiea, iar la ovine ~i caprine pentru bruceloza s

o 

au efeetuat in lunile august ~i septembrie 2018. 
Ca urmare a actiunii de inventariere a animalelor, desfi1~urata in perioada mai sus 

mentionata, la nivelul comunei· Hili~eu-Horia s-a constatat ex\stenta unui nurnar de 404 
exploatatii non-profesionale detinatoare deanimale, insurnaud un efeetiv de: 

• 981 capete bovine, cu un efectiv matca de 730 eapete; 

• 251 capete ovine, eu un efeetiv matea de 196 eapete; 

• 130 capete caprine,cu un efectiv de matea de 120capete; 

• 199 eapete porcine;, 

• 150 capete cabaline; 
.3840 eapete pasari; 
420 capete caini. 
In anul 2018, pe teritoriul eomunei, au existat un numar de 8 exploatatii profesionale 

de tip A eu un nurnar total de 92 bovine ~i 5 porcine. 
Aetivitatea sanitar-veterinara desIa~urata pe parcursul anului 20lt, a indus ~i eliberarea 

doeumentelor specifice aetivitatiisanitar-veterinare, documente pe care proprietarii de animale 
Ie-au utilizat pentru: intocmirea dosarulu privind subvnti la animale, Fl pentru pa~apoarte, F2 
pentru vanzaride animale. Aetiyitatea cabinetuluisanitar- veterinar a indus ~i cazuistica la 
solicitarea proprietarilor de animale, cabinetul veterinar avaud contraete pentru furnizarea 
produselor far'rnaceutiee cu difetite societati comerciale: ROMVAC COMPANY SA, 
ACTIVMED, F ARMA VET, MARA VET, precum ~i cu SEMTEST BVN SA TARGU MURE$, 
pentru furnizare de material seminal in vederea insarnantarilor artificiale a bovinelor. 

Ca urrnare a activitatii desI~urate In cursul anului 2018, va informarn ca nu au existat 
suspiciuni de boli infeeto-eontagioase comune omului ~i animalelor sau nurnai animalelor ~i din 
acestpunet de vedere eomuna este eonsiderata indemna (nu a suferit pagube). 



ADMINISTRATOR PUBLIC 

PllEAMBUL 

Administratorul Public reprezinta. 0 functie specifica administratiei pub lice locale, 

implementata in tari care dispun de institutii modeme ~i eficientein relatia cu comunitatea. 
Administratorul Public este definit ca un promotor al schimbarii ~i un reformator. 

in Romania, functia de Administrator Public este reglementata de Legea nr. 28612006 
care modifica ~i completeaza Legea nr. 215/2001 a administratiei publice Locale, cap. 8 art. 112. 

In baza contractului de management ~i a fi~ei postului, cat ~i prin dispozitii exprese, 
Primarul este cel care deleaga catre Administratorul Public atributii ce tin de managementul 
public al unitatii administrativ teritoriale sau de alte entitati apartinatoare~ 

ACTIVITATEGENERALA 
Obiectul principal de activitateal Administratorului Public al comunei Hili~eu-Horia 

este gestionarea lucrarilor de investi!ii, elaborarea documenta!iilor tehnice pentru proiecte de 
investitii, cautarea de surse de finantare pentru acestea, realizarea de proceduri de achizitie 
publica, depunerea de proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile .•~tat nationalecat ~i 
europene. 

La nivelulanului 2018 au fost realizate diferite activitati cu privire la dezvoltarea 
comunitatii din Hili~eu-Horia, diQ.tre care cele mai importante sunt: 

Finalizarea procedurilor de achizitie ~i inceperea lucrarilor pentru urmatoarele obiective 
de investitii: 

• 	 Reabilitarea, modernizarea ~colii Gimnaziale nr. 1 Hili~eu-Horia, proiect 
finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice 
(MDRAP)cu 0 valoare totala de 1.380.903 lei (TVA inclus)j 

• 	 Reabilitarea, modernizarea ~colii Gimnaziale nr. 2 Hili~eu-Cri~an, proiect 
finantat . prin :Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice 
(MDRAP), cu 0 valoare totala de 592.856 lei (TVA indus); 

• 	 Reabilitarea, modernizarea ~colii Gimnaziale nr. 3 Iezer, proiect fmantat 
prin Ministerui Dezvoltarii Regionale ~i AdministratieiPublice (MDRAP), cu 
o valoare totala de 659.388 lei (TVA incIus); 

• 	 Reabilitarea, .modernizarea ~coliiPrimare nr. 4 Hm~eu-Clo~ca, proiect 
finan!at prinMinisterul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice 
(MDRAP), cuo valoare totala de 498.417 lei (TVA incIus); 

• 	 Reabilitarea, modernizarea ~colii Primare nr. 5 Corjauti, proiect fmantat 
prin Ministerul Dezvolfuii Regionale ~i Administratiei Publice (MDRAP), cu 
o valoare totala de 229.316 lei (TVA inclus); 

• 	 Modernizare drumuri de interes local in comuna H"ili~eu.;.Horia, judetul 
Boto~ani, proiect finantat prin Ministerul Dezvoltarii . Regiortale ~i 
AdministratieiiPublice (MDRAP), cu 0 valoare totala de 19.926.352,22 (TVA 
inclus); proiectulprevede modemizare prin asfaltare a 21,827 krn de drum, in 
toate cele 5 sate tile comunei Hili~eu-Horia. Au fostfinalizate toate 
procedurile deachizitie cu privire la serviciile de proiectare ~i lucrari, urmand 
ca dupa obtinerea autorizatiei de construire a se lncepeefectiv lucrarile. 



Tot la nivelul anului 2018 au fost semriate 3 contracte de finantare nerambursabiUi din " " - - , . 

fondurieuropene dupa cum urmeaza: 
1. Reducerea sariiciei prin activitati integrate in comunitati marginalizate 

Proiect depus pe Ap~~llr4.2 din· cadrulPO¢tJ40~4~2020,R,educ.~rea,,'r:ll.ID1antlhlk,st¢ 
90l1lM~tatirrtatgin~lizate (non~rQIl1a) •.• aflate in. risc,aesarac~e .~ie{(¢lt;L?:itine$<ici.al~~·:;.prl~ 
i.mplementarea 'de m~sfuiiI!tegr~te,pr()iectul .a:(ost ~probaL'~far~, (). valpare,)otal.a,de 
16.7,Sl.088,96iei. 

Scopul principal al proiectului esteacela de a servi la integrarea ~i incluziunea cetatenilor 
apaqinand comunitatii marginali~ate ce apaqin de localitatea Hili~eu-€ri~an ~i Corjauti, in 
societate, pe piala muncii ~i in sistemul educational, reducerea saraciei ~i a discriminarii acestor 
persoane. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Ob. S 1 - Reducerea fenomenului de abandon ~colar pentru 1 06elevi din comunitatile 

marginalizate prin programe tip ~coala dupa ~coala, a doua ~ansa ~i prin consiliere lacare vor 
participa ~i cate 1 parinte/tutore pentru fiecare elev in parte; 

2. Ob. S 2 - Ucenicie pentru90 persoane din comunitatile marginalizate 
3. Ob. S 3 - Informarea, consilierea, orientarea ~i medierea pe piata muncii a 486 membri 

ai grupului tinta; 
4. Ob. S 4 .., 375 membri ai grupului tinta fortnati profesional prin participarea la cursuri 

de calificare; 
. 5. Ob. S 5 - Crearea a 205 locuri de munca ~i subventionarea artgajatorilor; 

6. Ob. S 6 - Sprijinirea a 21 membri aigrupului tinta in vederea infiintarii unei noi 
afaceri; 

7. Ob. S 7 - Dezvoltarea de servicii sociale in cadrul comunitatilor marginalizate dirt 
comunitatea din Hi1i~eu-Horia; 

8. Ob. S 8 - Conditi1 de locuit imbunatatite prin reabilitarea a 24 locuinte~i montareaa 
41 sisteme de panouri fotovoltaice in comunitatile marginalizate; 

Luand in calcul faptul ca sunt familii care fac eforturi sa supravietuiasca, care nu i~i. 

permit sa sustina copiii la ~coala (nu au resurse financiare pentru rechizite, mancare, 
imbraciiminte), prin intermediul proiectului se vor implementa masuri de ocupare(consiliere ~i 
mediere pepiata muncii a 486 persoane, crearea ~i subventionarea a 205 de locuri de munca, 
infiintarea ~i subventionarea a 2lnoi afaceri, participarea a 375 persoane la cursuri de calificare 
~i a 90 persoane la programe de ucenieie), pentru aoferi ~ansa obtinerii de catre membrii GT a 
unui loc de munci! care sa asigure familiilor din Care. fae parte un trai decent, ceea ce este 
prioritar la nivel de comunitate ~iindividual. 

Prin proiect persoanele care beneficiaza de servieiieducationale suntsprijinite material 
(pachete dehrana zilnica, papetarie, subventii etc.), dar $i socio-moral prin aeordarea serviciilor 
de consiliere (copii, adulti), mediere pe piata muncii, irtformare ~i orientare profesionala. 

Tinand cont ca lanivelul eomunitatilor vizate sunt familiieare traiesc in locuinte 
construite din materiale improprii (ehirpiei, scandura s~u tabla recuperata ce nu asigura proteetia 
minima fata de intemperiile vremii) ~i· insalubre (cugandaci, ~oareci, lara geamuri sau eu ele. 
sparte, pereti daramati ~i cu mueegai, acoperi~ spart, etc.), din Care .cele mai multe nu sunt 
conectate la utilitati, pentru a diminua riseul de Imholnavire allocatarilor generat de focarele de 
infectie ~i a cre~te nivelullor de t'rai, este 0 priori tate pentru Intreaga eomunitate reabilitarea unor 
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astfel de imobile. In cadrul proiectului se vor 1mbunatati conditiile de trai prin implementarea 
masurilor de locuire, respectiv prin reabilitarea a 24 de locuinte ~i montarea a 41 de panouri 
fotovoltaice. 

La nivelul anului 2018 au fost demarate urmatoarele activitati 1n cadrul proiectului: 
A doua ~ansa, pentru 16 pcrsoane, activitateaa demarat 1ncepand cu data de 01.11.2018; 
Afterschool, pentru 90 de devi, activitatea a demarat incepand cu data de 01.11.2018; 

• 	 Achizitie utilaj pentru comuna l{iIi~eu-Horia, judetul Boto~ani 
Proiect depus pentru finantare la GAL Codrii Hertei, care a fost selectat pentru fmantare, 

cu 0 valoare totala de 407.833 lei, proiectul prevede achizitia unui buldoexcavator cu dotarile 
aferente pentru Compartimentul de Gospodarire comunala ~i Compartimentul svsu. In anul 
2018 a fost finalizata procedura 'de achizitie~i a fost livrat utilajul Impreuna cu tOate dotarile 
aferenteacestuia. 

• 	 Sprijinirea comunititii romepentru conlUna Hili~eu-Horia, judetul Boto~ani; 
Proiect depus pentru finaritare la GAL Codrii Hertei, care a fost selectat pentru finantare, 

cu 0 valoare totala de 190.649,11 lei, proiectul prevede achizitia de echipamente sportive, 
recreative ~i recreationale; 

In ceea ce privesc proiectele depuse spre finantare1n anul 2018 au fost depuse doua 
proiecte 1n cadrulProgramului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Republica Moldova, 
dupa cum urmeaza: 

1. 	 In cadrul componentei SOFT a programului a fost depus proiectul: "Cross-border 
cooperation for rehabilitation and endowment of educational infrastructure", cu 0 

valoare totala de 399.817 euro, avand ca partenerii ~coala Gimnaziala ill. 1 Hili~eu-Horia 
~i Gimnaziul IP Viorel Cantemir din satn\: Sofia, Republica Moldova. Scopul acestui 
proiect fiinddotarea Cli echipamente modeme a ~colii din satul Hili~eu-Horia ~i 

reabilitarea ~co1ii din satul Sofia, Republica Moldova. 
2. 	 In cadrul componentei HARD a programului a fost depus proiectul: " Common 

solutions for the promotion of cultural and historical beritage - an essential faCtor 
for the development .ofcross-border tourism", cu 0 valoare totala de 1.445.679 euro, 
avand ca Comuna Hili~eu-Horia, Parohia Adormirea Maicii Domnului din satul Hili~eu
Cri~an ~i Satul Sofia, Republica Moldova. Scopul acestui proiect fiind, renovarea 
caminuluicultural din satul Hili~eu-Hori<l, reabilitarea bisericii monument din satul 
Hili~eu-Cri~an ~i reabilitarea casei de .cultura din satul Sofia. 
Tot 1n anul 2018 a fost depus spre finantare proiectul "Construire gridiniti in satu( 

Hi1i~eu-Cri~an, comuna HiIi§eu-Horia, judetu) :Qoto§ani" in cadrul Programului Operational 
Regional, "Axa prioritara: Imbunatatirea infrastructurii ceducationale" cu 0 valoare total a de 
1,412,782.50 lei, proiect acarui scoP. este construirea unei gradinite noi, cu doua grope pentru 
elevii pre~colari.din satul Hili~eu-Cri~an. 

Pe langa aceste proiecte ,de. infrastructura ~i dezvoltare,1n cadrul programului Centenarul 
Marii Unirii, a fost aprobat spre finantare de catre Ministerul Culturii Nationale, proiectul 
"Construire Poarta Centenarului" cu 0 valoare de 47000 lei, a carui scop este construirea unei 
porti la intrarea in localitate in satul Iezer. 
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~COALA GIMNAZIALA ~R. 1 HILI~EU HORIA 

CADRU GEOGRAFIC ~IISTORIC 

Comuna Hili~eu-Horia este pozitionata in partea nord-vestica a judetului Boto~ani, in zona de 

contact dintre regiunea de dealuri inalte dealulBour - Ibane~ti de pe stanga Vilii Siretului 
(subunitatea esticaa Podi~ului Sucevei) ~i CfunpiaMoldovei, pe cursul superior al nlului Jijia, in 
amonte de confluenta acestuia cu paraul Buhai. Are un climat temperat-continental cu nuante 
excesive ce favorizeaza dezvoltarea padurilor de foioase in zona mai inalta din nord ~i vest ~i 

silvostepa inzonele mai joase din est ~i sud. Solurile fertile din categoria cemoziomurilor acopera 
zonele mai joase iar argiluvisolurile segasesc in dealurile mai inalte. 

Prima mentiune documentaraeste intr-un document din anul 1436 (6944), septembrie 19 cand 
e mentionat pan Micul de la Sili~e~ti sau Sili~eu. 

Comuna Hili~eu-Horia numadi 3.736 locuitori (2016) ~i are 0 suprafala de 5967 ha. avand in 
componenta Sa cinci sate:. Hi1i~eu-Horia in vest, Hi1i~eu-Cri~an in :Qord-vest, Corjauti in nord, Iezer 
in sud ~i Hili~eu-Clo~ca in est. 

Primele ~coli de pe raza actualei comune Hili~eu-Horia ~i-au desIa~urat activitatea, ca 
pretutindeni pe cuprinsul tilrii, in pridvoarele bisericilor, in conacele unor familiide boieri sau in 
casele unor gospodari. 

Cea mai veche ~coala din comuna se infiinteaza in satul Hili~eu-Horia in 1885. In 1890 ia 
fiinta 0 ~coala in satul Iezer, care in prezent nu mai.exista ea fiind mistuita de un incendiu in 1966. 
In satul Hili~eu-Cri~an se infiinleaza prima ~coala in 1885. 

Printre dascalii de marca c~e au activat in ~cQlile de pe raza comunei mentionilm pe: Topor 1., 
Leonte, Niculaita, Manca~ M, iar dintreprofesori pe: Abuligesei C, Sofronie M, Borta E; Borta V, 
Istrate, Culicianu N. 

CUL TURA ORGANIZATIONALA 
Cultura organizalionala este caracterizata printr,.un ethos profesional inalt. Valorile dominante 

sunt: cooperare, munca in echipa, respect reciproc, ata~amentul faja de copii, respectul pentru 
profesie, Iibertate de exprimare, receptivitate la nou,creativitate, entuziasm, dorinja de afirmare. 

"~ Climatul ~colar este caracterizat prin dinamism ~i grad inalt de angajare a membrilor institutiei 
~colare ; este un climat stimulativ care oferasatisfactii, relatiile dintre cadrele didactice fiind 
deschise, colegiale, de respect~ide· sprijin reciproc. Exista 0 atmosfera de intelegere ~i respect· 
reciproc atat intre membrii con,ducerii, personal didactic, intre membrii corpului profesoral, cat ~i 
intre ace~tia ~i personalul didactic auxiliar ~i nedidactic, elevi ~i pilrinti. Starile ·conflictuale sunt 
preintfunpinate, iar conflictele latente sal;l, uneori manifeste, sunt mediate, solutionate intr-un mod 
pozitiv. 

Conducerea ~colii este deschisa ~i asculti'i sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente ~i 

sincere la adresa acestora, Ie respectacompetenjell';!, Ie ofera 0 larga.autonomie, ii sprijina ~i evita un 
control strict birocratic. Toate, acestea se reflecta, pozitiv in activitatea instructiv-educativa ~i in 
conduita cadrelor didactice. 

PROGRAMUL A DOUASANSA , 
In cadrul ScolE gimnaziale nr. 1 Hili~eu-Horia- structura Hi1i~eu-Cri~an s-a desIa~urat an anul 

~colar 2017-2018 Programul "A doua ~ansa" pentru invajamantul secundar inferior cu 16 cursanti 
inscri~i in anii II ~i III. 
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Programul "A doua ~ansa"are ca scop sprijinirea copiilorl tinerilorl adultilor in demersurile lor 
de reintegrare in sistemul de invatamant, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite. 
nivele de studii. 

In Programul "A doua ~ansa"pentru invatarmlntul secundar inferior sunt inscrise persoane cu 
varsta de peste 14 ani care au absolvit invatamantul primar ~i care au parcurs 0 parte din clasele 
corespunzatoare Invatamantului gimnazial (V, VI, VII), auabandonat pe parcurs ~i au depa~it varsta 
maxima legal a pentru reinscrierea in invatamantul gimnazial, cursuri de zi. 

Interesul pentru instruirea prin programul ADS este demonstrat de faptul ca 0 parte din cursanp 
yin din comune invecinate sau chiar din municipiul Boto~ani. 

Instruirea practica se face prin contractul Incheiat cu Grupul ~colar· "Alexandru Vlahuta" 
~endriceni urmand profilul veterinar. 

Caracteristici ale prograrnului "A doua~ansa": 
nu exista limita superioara de varsta pentru eei care doresc sa se Inscrie in program; 
programul are 0 durata flexibila; durata medie de~colarizare Se poate reduce In functie de 
competentele dovedite ~i de progresul individual In Invatare, atat in domeniul educatiei de baza, cat 
~i in domeniul pregatirii profesionale; 
absolventii programului" A deua ~ansa" au dreptulla continuarea studiilor; 
programuleste organizat in module care permite organizarea orarului in functie de nevoile 
cursantilor (in cursul saptam§.nii, dupa amiaza sau seara, sambata sau in timpul. vacantelor ~colare 
etc.); 

Curriculu~ - programul"A doua ~ansa" 
Invatamantul inferior - Curriculum specific d~finit in programele ~colare ~i ghidurile noi 

elaborate pentru nivelurile I-IV: Limba ~i literatura Romana njvelul IV, Limba modema nivelele 1
IV, Matematica nivelele I-IV, Cunoa~terea mediului nivelIII, ~tiinte nivel IV, Istorie/geografienivel 
IV, Educatie civica. 

Certificarea 
In invalamantul secundar inferior: 
In urma promovarii unui modul (obtinerea ce1putin a mediei 5), el6vul va primi 0 adeverinta ~i 

un numar de credite. Dupa acumularea a cel putin 75% din totalul de credite specifice unui nivel, 
elevul poate promovain nivelul urmator .. 

Modulele restante din toti anii de studiu pot fi evaluate in cadrul unor sesiuni anuale sau a unor . 
sesiuni suplimentare 

Persoanele care absolva toate nivelurileau acelea~i drepturi cu absolventii invatamantului 
obligatoriu, oblin un portofoliu personal pentru educatie permanenta ~i foaia matricola. 

Dacaabsolventii invatam.antului secundat inferior sustin ~i .promoveaza examenul de 
certificare a competentelor profesionale, ei obtin un certificat de pregatire profesionala de nivel L 
Astfel, pot urma un an de completare, iar dupaabsolvirea acestuia, vor putea sa-~i urmeze studiile 
invatamantului secundar superior.(liceu) 

An. scolar 2017·2018 , 

Populatia ~colara (pre~colar/primar/gimnazial) 

In anul ~colar2017-20181a nivelul PJ au functionat 31 de c1asede elevi ~i grupede 
gradinila ce au cuprins 512 pre~colari ~i elevi, pe trei cicluri de invalamant: pre~colat, primar ~i 
gimnazial ~i 0 clasa de program" A doua ~ansa" -secundar inferior Cll 16 cursanti. 



Efectivele ~colareau fost in septembrie 2017 de 114 pre$colari ~i 398 e1evi din care 202 
elevi la ciclul primar, 180 elevi 1<.1 cel gimnazial $i 16 elevi la programul " A doua $ansa" 

In cursul anului ~colar 2017-2018 s-a.u inregistrat 23 transferuri, din care 11 elevi veniti ~i 
12 plecati din unitate. 

Numarul mic de elevi per contingent duce la functionarea de clase simultane la ciclul 
primar la structurile Corjauti, Hi1i~eu-Clo;;ca, Iezer ~i Hili~eu-Horia. Astfel 50% din elevi studiaza 
simultan in timp ce elevii de la structura Hili~eu-Cri~an fac parte din formatiuni de studiu 
individuale. 

Se constata ca populatia ~colara este echilibrata, media pe clasa fiind de 16.5 elevi/c1asa. 
Evolutia numerica este rectilinie .in ultimii 5 ani iar in perspectiva nu se observa cre~teri sau 
scaderi semnificative, fapt demqnstrat ~i de propoqionalitatea populatiei ~colare pe clase. 
Structura confesionala releva 0 pondere de 7 % neo-protestanti, iar ponderea copiilor deetnie 
rroma ~colarizati este de 14 % insa majoritatea familiilor nu se dec1ara rromi. 

Dezechilibrul mare intre structuri a populatiei ~colare este 0 problema importanta a ~co1ii 
noastre. Astfel in satul Hili~eu-Cri~an sunt 49% din pre~colari ~i 45% din populatia ~colara a 
comunei, in timp ce celelaltestructuri sunt in pericol de desfiintare datorita nUtnarului scazut de 
elevi. In acest sens,conducerea ~colii ~i-a.stabilit ca obiectivprioritar, in colaborarecu Primaria 
Hi1i~eu-Horia, echilibrarea efectivelor de elevi intre structuri utilizfu1d microbuzele ~colare din 
dotarea celor doua insti!ii. 

Personalul angajat 
In anul ~colar 2017-2018 in unitate au functionat 52 de angajati ce ocupa 49,27 norme. 

Astfel 81,3 % reprezinta personal didactic (educatoare, invatatori, profesori ), 11,4 % personal 
didactic auxiliar (secretar, mediator 9colar, contabil) ~i 7,8% personalnedidactic (ingrijitori, 
mllncitor, ~ofer) 

Cu privire la personalul didactic este remarcabH ca acesta este calificat in propoqie de 
100%, fapt ce constituie atuul unei activitati instructiv-educative de calitate. Alte caracteristici ale 
colectivului de cadre didactice sunt reprezentate de: 

echilibrul pe grupe de vechime, 50% din cadre avfu1d intre 1 0 ~i 22 de ani vechime in 
invatamfu1t 
echilibrul pe grade didactice: 24% ':'debutante, 21 % definitive, 14% grad II §i 40% grad I fapt 
ce imbina experienta la catedra ~i in atingerea performantei didactice cu tineretea ~i implicarea 
specifica a cadrelor didactice tinere .. 

Baza materiaUi 

1. Spatii de invatamant 

$eoala no astra a organizat Qiblioteei §colare in toate eele eincistrueturi. In ~colile 
gimnaziale au un spatiu propriu ( Hili~eu-Horia, Iezer §i Hili~eu-Cri~an) iar in cele primare sunt 
organizate in cancelarii. Biblioteca are in total 9251 de volume si un numar de 232 de cititori. . 
Persoanele responsabile eu activitatea bibliotecii preeum ~i programul de activitate au fost 

r 

stabilite prin Hotararea nr. 4 din 04.09.2017 a Consiliului de Administratie 

Situa!ia manualelor 



Comanda de manuale ~colare retiparite pentru clasele pregatitoare - VIn s-a racut in timp 

util, in functie de nUIllarul de elevipreconizati pentru anul ~colar 2017 - 2018. Numarul 
manualalelor noi pe care le-a primit ~coala este insa insuficient datorita lipsei cronice ce 

persista din anii trecuti la unele discipline~i clase mai numeroase. 

Resurse financiare 

Caracteristica esentiala sub aspect financiar a ultimilor ani consta in continuarea eforturilor 

sustinute pentru fundamentarea, proiectarea ~i executia corecta a bugetului de venituri ~i 

cheltuieli, concomitent cu realizarea de venituri extrabugetare din activitati auto-finantate ~i 

sponsorizari. 

Activitatile concrete derulatc in domeniul resurselor financiare au vizat In principal: 
1) Fundamentarea, realizarea proiectului de buget ~i planificarea bugetului aprobat; 
2) Executia bugetara conform prevederilor legale In vigoare; 
3) Atragerea de sponsorizari ~i donatii 

Repartitia general a a bugetul ui in anul 20 17 ~i in perioada 01.01-31. 08,2018, excl usiv 
reparatiile ~i investitiile finantate direct de la bugetullocal sau PNDL, se prezinta astfel 

2017 01.01-31.08,2018 

-Lei.. -Lei-

Titlul 10 Cheltuieli de personal 2.088.000 12,230.000 

--
Titlul 20- Bunuri ~i servicii 213;000 257.000 

Din care: deplasari 45.000 
~-

Cheltuieli de capital -
~~-------~;-----------------

Titlul 57 Asistenta social.a 41.000 43.600 

Titlul 58 Proiecte cu finantare din 11.378 179.857 
fonduri exteme nerambursabile 

Alte facilitati acord-ate elevilor: 
-transportul elevilor naveti~ti din satele Corjauti~i Hili~eu-Clo~ca catre ~colile 

gimnaziale Hili~eu-Horia respectiv l~zer. 

-tabere sociale: 9 elevi au participat 1m perioada 16.07.2018 la 21.07,2018 la tabara 
sociala de la Poiana Caprioarei, judo ,Vaslui, prof. insotitor Dumitru Ramona Iulia 

RELATIA CU COMUNITATE LOCALA 

Exista 0 permanenta preocup~e pentru identificarea nevoilor de educatie ale comunitatii 

locale. Derulam actiuni de informare a parintilor, a autoritatilor locale in legatura cu programele 
propuse de scoala. Deasemeni am informat autoritatile administrative locale cuprivire la alocarea 



resurselor financiare ~i materiale necesare pentru realizarea de conditiidecente de desfii~urarea 

procesului didactic. Au fost stabilite relatii de parteneriat cu parintii elevilor, cu reprezentanti ai 

bisericii, bibliotecii, ai politiei locale in cadrul carora au fost derulate· proiecte ~i actiuni comune 

memte sa sporeasca vizibilitatea si importanta ~colii in comunitate. 

Dezvoltam programe de parteneriat cu ~coli din tara prin proiectele derulate in~coala.. 

Concluzii. 

Situatia la invatatura ~i proniovabilitatea cadreaza cu mediul social de provenienta al 
elevilor insa riu trece submediajudetului sau cea nationala. Astfella 15 iunie 2018 procentul de 

promovabilitate a fost pe total PJ de 90%, din care 97% la ciclul primar si 75% la ciclul 

gimnazial. 

Pe tran~e de medii ~i calificative la ciclul primar majoritatea elevilor au calificativul FB 
(41%), lagimnaziu predomina tran~a de medii 7-8,99 -62% iar la nivelul PJ predomina tra~a 

medie (BI 7-8.99 -48% . Statistica arata 0 u~oara scadere a ponderii calificativului FB laciclul 

primar ~i a treptei 9-10 la ginnaziu in detrimentul celei inferioare. 
Se observa numarul mare a corigentilor mai ales la· ciclu1. gimnazial (23) ~i a situatiilor 

~colare neincheiate (15) ceea ce constituie un risc majorde parasire timpurie a ~colii ~i de e~ec 

~colar. 

La sIar~itul anului ~colar 2017-2018 un numar de 15 elevi au fost declarati repetenti. Dintre 

ace~tia 7 sunt inscri~i in clasele primare iar 8 sunt inscri~i in clasele gimnaziale iar cauzele sunt: 
absenteismul ridicat:. 7 elevi 

Motive medicale -1 elev 

Lipsa totala a frecventei- 5 elevi 
Numarul de absente continua sa fie mare, astfel indit iil anul ~colar 2017-2018 s-au 

inregistrat 7988 de absente din care 1994 motivate ~i5994 nemotivate ceeace faceca media sa 
fie de 14.76 absente nemotivate/ elev. Aceasta este mai scazuta la ciclul primar ( 11.83 abs/elev) 

dar peste media PJ la cel gimnazial ( 17.92 abs/elev) 

Cauzelesunt in principal generate de veniturile familiale scazute care duc la folosirea 

elevilor la munca in gospodarie, importanta scazuta aeducatiei in ochii unor parinti ~i educatia 

precara a acestora, 26 elevi inregistreaza peste 40 de absente. Majoritatea sunt din ciclul 

gimnazial ~i provin din comunitatea Cri~an-COljauti 

Abaterilede la ROFUIPcele mai des intalnite sunt: absentele, indisciplina, comportamentul 

inadecvat calitatii de elev,limbajul vulgar, violenta fizica ~i de limbaj, tinuta inadecvata. Mai 
gray este faptul ca abaterile sunt destul de frecvente in ciuda eforturilor colectivului profesoral ~i 
a colaboratoriloracestuia. 

Masurile .. aplicate in aceste,cazuri au fost: mustrarea individuala, . mustrarea scrisa, 

informarea verbala ~iscrisa a parintilor ~i scooerea notei la purtare. 

in anul ~colar 2017-2018, 28 el~vi au fost sanctionati disciplinar cu scaderea notei la purtare 
principal a cauza fiind numarul ridicat de absente urmandapoiabaterile de la conduita prevazuta 
de ROFUIP ~i ROF. 

Dirigintii~i invatatorii au info~at familiile acestor elevi in cadrul ~edintelor cu parintii, 

lectoratelor ~i au trimis in~tiintari parintilorla srar~itu1 semestrului . 



36 de elevi au fost evidentiati, fiind premiati cu diplome, carti ~1 distinctii datorita 
rezultatelor deosebite la Invatatura~i aetivitati extracurrieulare. 

MANAGEMENTUL 

~COLII GIMNAZIALE NR. 1 HILI~EU-HORIA 

VIZIUNEA ~COLn 

Motto:ln opinia noastra educatia nu este un privilegiu pentru ciitiva, ci este un drept al 
tuturor. 

Viziunea ~eolii Gimnazialenr. 1 Hili~eu Horia vizeaza 0 paleta foarte larga de directii 
pornind de la gradul ridicat de adresabilitate ( de la pret?colari la adulti, de la elevi capabili de 
performanla la cei eu eerinte educative special sau mati In risc de abandon ~colar), la gradul . . . 

ridicat de integrare ( copii din medii dezavantajate) ~i terminfuld eu gradul ridieat de 
adaptabilitate ( utilizarea de strategii didaetice specifice unor grupuri sau elevi eu cerinle 
speciale). 

e $coala noastrii este deschisii pentru toli cei care au nevoie de educalie; in opinia noastrii 
educalia nu esteun privilegiu pentru eliliva, ci este un drept al tuturor. 

e$coala satis/ace nevoia eievului de a se simli competent, integrat in colectiv # 
independent. 

eAvem ca prioritate pregiitirea elevilor pentru 0 lume in schimbare, /ormlindu-le 
capacitii/i, deprinderi # competenle care sii Ie permiiii sii-$i giiseascii locul si menirea socialii. 

eRespectiim fiecare elev, oriclit de modeste ar fi rezultatele ~colare, identificlind atuul ~i 
aptitudinile fieciiruia pentru a Ie putea valorifica. 

eUtiliziim metode activ-participative (inviitare interactivii, stimularea glindirii critice ~l. 
stimularea muncil in echipii) ,Care vor motiva ~i stimula elevii pe durata procesului 
educational. 

e$coala noastrii i~i asumii rblul de inipatorlsuspniitor ~i catalizator al comunitiilii, de 
continuator al traditiilor locale. 

eNe dorim cafiecare elev al $colii Gimnaziale nr. 1 Bili~eu Boria sii-$i /ormeze # sii-# 
imbuniitiileascii in permanenjii "eompetenjele cheie~' necesare pentru continuarea studiilor in 
ciclurile superioare # pentru viaja de zi eu zi. 

eNe dorim,de asemenea, ciifiecare elev sii doblinl/eascii un stilde invajare autocondusa # 
motivata intrinsec, deprinderi de itwajare pe parcursul intregii vieji, bazate pe unnivel bun de 
/olosire a computerului # a TIC. 

eScoala i$i propune sa devinii 0 "minicomunitate" ordonata in care elevii sa-$i /ormeze $i 
sa exerseze<convingeri # comportamente autenticede "bun cetiijean", 0 "$coala incluziva" 
care sa o/ere oportunitiiji egale~i sprijin pentru dezvoltarea person alii: a fiecarui elev, inclusiv 
celor care provin din medii de/avo~izate # celor care au cerinje educative speciale. 

eDorim, de asemenea, sa /ormiim elevi cu convingeri # comportament voluntar, care sii se 
implice in rezolvareaproblemelor comunitajii 

$coala urmare~te ~colarizarea tinerilor care au abandonat studiile prinprogramul "A doua 
~ansa" pentru a-i sprijini in integrarea lor in societate 



MISIUNEA ~COLII 

$coala Gimnaziala Nr 1 Hili~eu Horia este puternic angajata in dezvoltarea comunitatii , are 
abilitatea sa ofere servicii educationale de buna calitate ~i performanta ~i sa promoveze un dialog 

deschis ~i permanent cu partenerii sociali ~i educationali. 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ~I EXTERN 

o buna diagnoza a mediului intern ~i extern ~colar creaza 0 viziune clara,concreta, concisa ~i 
de succes a vietii organizaliei ~colan;~. Astfel, realizarea acesteia s-aIacut in urma unei analize 
profunde ~i detaliate a ofertei curriculare, resurselor materiale, umane ~i financiare ~i a relatiei cu 
comunitatea de catre echipa manageriala in colaboratecu Consiliul Reprezentativ al Parinlilor ~i 
autoritalile locale. 

TINTE STRATEGICE 

Pentru perioada 2017-2021. institutia~i-a jalonat strategia cu urmatoarele !inte (scopuri) 
strategice: 

Tl-Asigurarea unui management eficient 
. T2- Cre~terea calita!ii procesului .edacativ ~i a perjormanlei elevi/or 

T3- Dezvoltarea competen!elor IT ~i antreprenl~riale 
T4- Asigurarea de ~an$e egale la educatie copiilor aflafi in diferite situa!ii de risc ~i 

~colarizarea adulti/or 
T5- Dezvoltarea institutionala prin realizarea de parteneriate la nivel local, national # 

european 

Monitorizare, indrumare si control. Calitatea actului educational ., ," ' 

In anul ~colar 2017-2018 activit~tea instructiv-educativa s-a desIa~urat iIi condilii derespectare 
a cadrului legal existent ~i de colaborare cu instituliile partenere ~i ierarhicsuperioare. 

Managementul unitalii ~colare a urmarit obiectivele impuse fiind realizat prin masuri ~i 

mijloace specifice. Astfel : 
Organizarea activitalii in ~~oal§, s..a Iacut decatre director impreuna cu CC)flsiliul de 

Administratie pesubcomponentele de asigurare a incadrarii Cll personal didactic, constituire a 
catedrelor ~i numire a responsahililor comisiilor metodice, pe subcomponentele de constituire a 
claselor de elevi, desemnare a dirigintilor ~i invatatorilor ~i repartizare a saIilor de clasa, ·intocmire 
a orarului ~colii,graficelor serviciului cadrelor ~i al elevilor pe ~coala, intocmirea fi~ei postului, 
revizuirea Regulamentului Intern, la termenele stabilitein planul managerial. 

Monitorizarea ~i consilierea activitatii ~colare materializata in controlul ~i avizarea 
documentelor ~colare, planurilor manageriale ale C.M., cataloagelor s-a realizat de catre director 
~i responsabilii C.M. La termenelestabilite. 

Asistenlele laore, ~edintele de catedra, activitatile educative ~i extrascolare au fost stabilite 
in graficul de asistenta la ore ~i G.M.C. fiind atent monitorizate in derularea lor de catre director 
care a efectuat intocmit fi~e de observare a lecliilor iar resp. C.M. au intocmit procese-verbale ale 
~edinlelor de catedra. 

Activitatea instructiv-educativa a cadrelor didactice a fost apreciata in funclie de modul de 
realizare a sarcinilor prevllzute in fi~a postului, a altor responsabilitali ~i a rezultatelor elevilor. 




