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R A P O R T
cu privire la starea economică,socială şi de mediu a comunei Dorneşti in
anul 2009

Doamnelor si domnilor consilieri,
Dupa cum stim cu totii,Legea nr. 215/2001,privind administraţia publica locale
republicata,stabileste prin art.63 alin.(3)lit.(a),obligativitatea prezentarii de catre
primarul comunei,in primul trimestru,a unui raport anual privind starea
economica,sociala si de mediu a acesteia.
Consiliul local al comunei Dornesti,in anul 2009 a avut ca principala
preocupare si a actionat pentru imbunatatirea conditiilor de trai ale
cetatenilor,organizarea si gestionarea problematicii asistentei sociale,a relatiilor
publice,a petitiilor si accesul liber al cetatenilor la informatii publice,participarea la
actiunile pe care le implica coordonarea activitatii serviciilor publice din subordine.
Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,voi prezenta pe scurt ,modul
in care a fost organizata si condusa activitatea deliberativului si aparatului propriu la
nivelul comunei Dornesti,in anul 2009.
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A.

FUNCTIONAL

In anul 2009 , Consiliului local al comunei Dornesti s-a intrunit in 12 sedinte
ordinare si 1 sedinta extraordinara,adoptand un număr total de 71 Hotărâri .
Si comisiile pe domenii de activitate organizate in cadrul Consiliului Local au
ţinut acelaşi număr de reuniuni iar in baza Legii nr. 673/2002 au avut obligaţia sa
analizeze proiectele de hotărâri si au acordat avize acestor proiecte pentru a putea fi
supuse spre dezbatere si aprobate in plenul sedinţelor ordinare si extraordinare ale
consiliului local.
Aduc la cunoştinţa, ca pe ordinea de zi a Şedinţelor Ordinare ţinute lunar de
Consiliul Local Dornesti, au fost iniţiate principalele probleme de necesitate maxima ale
administraţiei publice locale în îndeplinirea atribuţiilor conferite de Lege, care se
regăsesc in problemele care au fost deja duse la indeplinire si care se menţionează in
continuare.
In calitate de Primar al comunei Dornesti si de sef al administratiei publice
locale,am emis un numar de 411 dispoziţii cu caracter individual si norativ prin care
am urmărit soluţionarea operativa a problemelor curente în aplicarea legislaţiei în
vigoare si de aducerea la indeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Dornesti.
In colaborare cu funcţionarii publici ai compartimentelor de specialitate din
cadrul Primăriei ,am rezolvat in cursul anului 2009 un număr însemnat de probleme
pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice din comuna Dorneşti după cum
urmează:

B.

ACTIVITATEA DE STARE CIVILA

In anul 2009,s-au inregistrat in registrul de intare-iesire al actelor de stare
civila un numar de 294 cereri care au fost rezolvate in totalitate.
S-au intocmit un numar de 9 acte de nastere transcrise pentru copii nascuti in
strainatate cum ar fi Italia,Portugalia si Spania ,iar la casatorii s -au intocmit un numar
de 31 acte curente ,iar la dece un numar de 46 acte curente.
In cursul anului 2009 s-au eliberat un numar de 41 certificate de nastere,41
certificate de casatorie si 49 certificate de deces si s-au operat un numar de 192 de
mentiuni in exemplarul I al actelor de stare civila care se afla in evidenta primariei si s au transmis pentru operare in exemplarul II de la Consiliul judetean Suceava un numar
de 276 mentiuni.
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C.

RELATII CU PUBLICUL, ACCES LA INFORMATII PUBLICE

In cadrul activitatii relatii cu publicul ,in perioada de referinta au fost inregistrate
,repartizate si solutionate , conform dispozitiei Ordonantei Guvernului nr.27/2002,aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 233/2002 un numar de 17 petitii primite de la cetateni din
comuna Dornesti cat si din alte localitati , care au fost analizate si rezolvate in totalitate ,la care
au fost trimise si raspunsuri scrise in termenele stabilite de lege.
Cetatenilor din comuna Dornesti cate si cetatenilor din alte localitati care au solicitat
rezolvarea diferitelor probleme la nivel local ,s-au acordat un numar de 485 audiente .
Mentionez ca majoritatea audientelor au facut referire la aplicarea legilor fondului
funciar cat si la problemele sociale, insa in anul 2009 s-a constatat reducerea numarului total de
audiente fata de anul 2008, deoarece multe din probleme au fost rezolvate direct la fata locului , in
afara problemelor care le-am adus in discutie lunar cu ocazia sedintelor ordinare iar daca a fost
necesar s-au rezolvat in consiliul local prin adoptarea de hotarari.
De asemenea au fost solutionate peste 5000 de cereri ale cetatenilor din comuna
Dornesti cat si din alte localitati , care au solicitat eliberarea unor adeverinte ,certificate sau copii
dupa documente din evidenta institutiei ,iar la registratura generala au fost inregistrate peste
11.000 de adrese .
In vederea respectarii Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,toate
proiectele de acte normative adoptate au fost anuntate in mod public prin afisare la sediul
institutiei .
Pentru cunoasterea de catre cetateni a problemelor de interes public dezbatute de
autoritatea locala in anul 2009 ,sedintele ordinare ale Consiliului Local al comunei Dornesti au fost
filmate si transmite pe postul TV. al comunei Dornesti in fiecare zi de sambata si duminica pentru
a fi vizionate de cetatenii comunei Dornesti interesati sa afle problemele comunei Dornesti .
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , nu
au fost inregistrate cereri ,reclamatii administrative si nici plangeri adresate instantei de judecata.

D. COMPARTIMENT JURIDIC ,
In anul 2009 au fost inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti un numar de 67 de
litigii, in care Primaria comunei Dornesti,comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar cat
si Consiliul Local al comunei Dornesti au avut calitate de parat sau de reclamant, iar parte din
aceste litigii sunt inca pe rolul instantelor si in anul 2010.
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E. INVESTITII. INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT
In urma calamitatilor naturale care au avut loc in vara anului 2008,s -au
decontat sume importante pentru refacerea infrastructurii in comuna Dornesti.
Primarul si viceprimarul comunei Dornesti au urmarit din punct de vedere
cantitativ si calitativ lucrarile executate si a avizat la plata situatiile de lucrari.Actele de
receptie pentru lucrarile de calamitati au fost intocmite de catre D.J.D.P.Suceava,din
comisii au facut parte reprezentanti ai Consiliului Judetean Suceava si prmarul
comunei.
 Intretinerea si repararea drumurilor comunale pietruite,in
urmatoarele zone :

Drum Casa de adunare – Gara;

Drum Covali – Velniceru;

Drum Luţac – Şpac;

Drum Biserica Iaz;

Drum Berijovschi – Poleac;

Drum Moară – BBF;

Drum Galan – Colibaba;











Intretinerea si repararaea drumurilor din câmp :
Drum Staţie de asfalt – Imaş;
Drum Imaş – Berejovschi ;
Drum Berejovschi – Complex;
Drum Plop – Hotar Bălcăuţi;
Drum Plop Stângă – Hotar IAS;
Drum Chiraş Decantor – Hotar Măneuţi
Drum Cimitir – BBF;
Drum Porcărie – Hotar Măneuţi;
Drum Haltă Iaz – Pasaj Cuila;
Drum Pasaj Haltă – Pod Nicolăică;

 S-au amenajat canale de scurgere:
 canal Berejovchi – Imaş Ocol;
 canal Bahnă Aga;
 canal Plop – Hotar IAS;
 S-au amenajat poduri in urmatoarele zone:

in zona Imas Iaz;
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Alte realizari
 S-a asigurat necesarul de lemne de foc pentru scoli si pentru primarie;
 La pasunea comunala care este arendata la crescatorii de animale s -au
amenajat drumul, fantani pentru apa si bazin pentru imbaierea oilor precum si curatirea
pasunii de spini, arbusti piatra si altele
F. URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Activitatea Biroului de urbanism,conform legislatiei in vigoare,consta in analiza si
pregatirea documentelor necesare emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de
construire,precum si a avizelor structurii de specialitate , respectiv pregatirea si depunerea
documentelor in vederea obtinerii avizului Arhitectului sef la certificatele de urbanism si
autorizatiile de construire,emise de primaria Dornesti.De asemenea, activitatea Biroului de
urbanism presupune si prezentarea spre avizare la Comisia de Promovare a Studiilor de
Fezabilitate si avizare a Planurilor Urbanistice a decumentatiilor de urbanism,precum si
prezentarea sintetizata a fiselor tehnice in scopul emiterii Acordului Unic de catre Comisia de
Acorduri Unice,aflata in coordonarea arhitectului sef al judetului.
In sinteza,activitatea Biroului de Urbanism pe anul 2009 poate fi exprimată prin:
N
0
1

Tip document emis

Nr. (buc)

Taxa
( lei-RON)

1
Autorizatii de construire

2
61

3
16.546

Certificate de urbanism

97

725

Avizul Arhitectului sef la certificate de urbanism

22

330

Avizul Arhitectului şef la autorizaţia de construire

7

259

Aviz la documentatii de urbanism

18

288

4

44

2
3
4
5
7.

Avizul primarului la certificate de urbanism si
autorizatii de construire emise de catre Consiliul
Judetean Suceava pentru constructiile amplasate in
extravilanul localitatii
TOTAL:

8
5

18.192

Precizam deasemeni faptul ca compartimentul de urbanism din cadrul primariei
comunei in colaborare cu firme de proiectare specializate in domeniul constructiilor
din judet au realizat studii de fezabilitate si proiecte pentru unitatile de invatamant din
comuna(respectiv scola generala nr.1 de arte si meserii cu clasele I-VIII Dornesti ,gradinita de
copii ,scoala nr.2 cu clasele I-IV Dornesti Perdele si scoala nr.3 clasele I-IV Dornesti sat Iaz si
altele ,care vor contribui la imbunatatirea infrastructurii localitatii ridicarea nivelului de confort in
acest domeniu.
In cadrul Programe guvernamentale derulate in cursul anului 2009 în comuna vom
prezenta următoarele acţiuni:
a) In cadrul Programului pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala pana la aceasta data s-au
realizat urmatoarele activitati:
- în cursul anului 2009 am finalizat procedura de identificare a amplasamentului ,
avizarea planurilor topografice întocmite şi a documentaţiilor PUZ(împărţit în 47 de loturi)pentru
întroducerea suprafeţei de 2,8 ha teren extravilan în intravilanul localităţii ;
- s-au întocmit situaţii privind cererile depuse de tineri pentru solicitarea locurilor
pentru construirea locuinţelor ;
- în şedinţa consiliului local a comunei Dorneşti din 07.11.2008 ,s-au analizat
solicitările primite pentru locuri de case în urma careia au fost atibuite loturile de teren.
- s-au întocmit studii de soluţii ,precum şi documentaţia de proiectare faza
PAC şi PT şi autorizarea lucrărilor obiectivului de investiţii ’’ extindere reţea electrică
în zona imaş ’’;
- am procedat la intocmirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de
construire si ulterior obtinerea acordurilor si avizelor pentru obiectivul propus;
- in cursul acestui an am prodetat la suplimentarea de fonduri la bugetul
local in valoare de 20.000 lei pentru continuarea realizarii acestui obiectiv de investitii
- executia lucrarilor de extindere retea iluminat public a inceput în primavara
anului 2008 şi se va finalizarea în primavara anului 2010;
b) In cadrul programului reabilitate scoala de Arte si meserii comuna
Dornesti,judetul
Suceava in prima faza s-a intocmit Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea
urmatoarelor obiective:Scoala veche,Scoala noua si gradinita cu program normal nr. 1 avand la
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baza strategia nationala de imunatatire a confortului interior si de limitare a pierderilor energetice
la nivelul cladirilor;
-se propune imbunatatirea paramentrilor energetici si de functionare pentru Scoala de
Arte si Meserii din comuna Dornesti;
-precum imbunatatirea conditiilor interioare specifice unui invatamant performant in
concordanta cu noile certinte europene;
-se va avea in vedere intocmirea documentelor cu respectarea prevederilor Legii
nr.50/1991 republicata -privind atuorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri
pentru amenajarea spatiilor existente;
- in sedinta Consiliului local al comunei Dornesti s-a adoptat hotararea nr.8/30.01.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “Reabilitare Scoala de Arte si Meserii comuna Dornesti,judetul Suceava” avand o valoare
totala de 3.097.558 lei/879.988 Euro;
- urmand ca finalizarea documentatiei si inceperea executiei lucrarilor sa inceapa in
cursul anului 2008.
In cursul anului 2007 am demarat lucrarile privind infiintarea unei piete agroalimentare
in comuna, pentru care am recurs la efectuarea urmatoarelor lucrari :
-identificarea amplasamentului si intocmirea planurilor topografice;
-intocmirea certificatului de urbanism si obtinerea acordurilor si avizelor necesare;
-intocmirea documentatiei de proiectare faza PAC si PT in vederea emiterii
autorizatiei de construire pentru acest obiectiv;
-iar in cursul anului 2009 vom incepe executia lucrarilor de construire;
c) In cadrul Programului privind infrastructura locala putem specifica faptul ca
in începând din anul 2007 şi până în anul 2009 am realizat urmatoarele actiuni:
In cursul anului 2009 am continuat demararea lucrărilor de proiectare şi obţinerea
avizelor la obiectivul de investiţii “ Proiect integrat de colectare şi epurare ape uzate în comuna
Dorneşti,judeţul Suceava şi Modernizare drumuiri vicinale în comuna Dorneşti,judeţul
Suceava ’’urmând ca în perioada următoare să procedăm la emiterea autorizaţiilor de construitre
a acestor obiective.
d) In ceeea ce priveste proiectele de mediu,la nivelul comunei Dornesti in
cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-20013,in cursul anului 2007 s-a
intocmit situatii cu propuneri de proiecte de mediu pentru axe prioritare respectiv,Extinderea si
modernizarea sistemelor de apa si ape uzate si “Dezvoltarea sistemelor de management integrat
a deseurilor”.
- prin hotararea consiliului local Dornesti nr.38. 27 iulie 2007 s-a aprobat asocierea
Consiliului Local Dornesti cu primaria Municipiului Radauti pentru concesionarea activitatii de
servicii comunitare de utilitate publica.
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G. DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR
1)In cadrul Primariei Dornesti
Bugetul Primariei comunei Dornesti,pe anul 2009,aprobat prin hotararea Consiliului
Local nr.10 din 26.03.2009 si rectificat prin Hotararile Consiliului Local nr15 din 24.04.2009, 20 din
29.05.2009, 26 din 18.06.2009, 37 din 31.07.2009, 42 din 28.08.200946 din 30.09.2009, 48 din
30.10.2009 si 57 din 16.11.2009 a fost elaborat in baza prevederilor legii 18 din 26.02.2009,
privind bugetul pe anul 2009,cu respectarea dispozitiilor legale privind bugetul de stat pe anul
2009,cu respectarea dispozitiilor legale privind constituirea veniturilor si efectuarea
cheltuielilor,acoperind in buna masura cheltuielile pentru activitatea proprie si functionarea
normala a unitatilor aflate in finanatarea precum si pentru realizarea unor lucrari de investitii
cuprinse in programul de dezvoltare a comunei Dornesti.
Mentionam ca pentru anul 2009 s-a prevazut venituri in suma totala de 5236806 lei
incasandu-se suma de 3977282 lei din care sume prevazute la venituri proprii de 2124963 lei si
incasate in suma de 1461677 lei.
Cheltuielile aprobate in bugetul pe anul 2009,structurate pe capitole de cheltuieli,se
prezinta astfel :
CAPITOL
1)Autoritati publice
2)Tranzactii privind datoria publica
3)Asistenta sociala-ajutor socialcontributie sanatate 6,5%
4)Ordine publica si siguranta
nationala
5)Invatamant
6)Cultura,recreere si religie
7)Asigurari si asistenta sociala
8)Locuinte,servicii si dezvoltare
publica
9)Protectia mediului
10)Transporturi
11)Sanatate
12)Alte actiuni economice
TOTAL

PREVAZUT PE 2009
1178202
269400
12150

REALIZAT LA
31.12.2009
973120
190648
10428

82,51%
70,76
85,83

23000

3901

16,96%

1984050
79624
900065
163500

1830197
58382
506487
83376

92,24%
73,32%
56,27%
50,99%

54325
485040
12450
75000

35346
246971
11791
18440
3969087

65,06%
50,91%
94,70%
24,57%
75,79%

5236806

%

In trimestrul IV al anului 2009, in conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
bugetar am solicitat efectuarea de trageri, in suma de 69366,94 lei din imprumutul in valoare de
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1500000 lei, imprumut pe termen lung, contractat de Primaria comunei Dornersti de la Banca
Comerciala Romana SA, Centrul de Afaceri Corporate Radauti, judetul Suceava.
Aceasta tragere a fost autorizata de catre Com,isia de Autorizare a Imprumuturilor
Locale iar cu suma de 69366,94 lei a fost achitata partial factura nr.0000897/2009 emisa de catre
SC Test Prima SRL si reprezentand « modernizare drum local etapa a II-a », conform contractului
nr.9275/18.10.2007.In cursul acestui an s-a achitat dobanzi aferente acestui imprumut contractat
urmand ca din luna decembrie 2010 sa se plateasca prima rata a acestui imprumut.
In cursul anului 2009, trimestrul IV, pentru comuna Dornesti s-a aprobat de catre
Consiliul Director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, proiectul : »Drumuri prin viata :drumul
de acasa spre scoala », conform hotararii nr.1/VII, din 14 iulie 2009 si proiectul integrat « Sistem
integrat de colectare si epurare ape uzate in comuna Dornesti, judetul Suceava », « Modernizare
drumuri vicinale in comuna Dornesti, judetul Suceava », finantat prin FEADR. MASURA 322.
Cheltuielile privind cofinantarea unitatii noastre au fost prinse la capitolul -87.02.-«
Alte actiuni economice ».
Datoriile comerciale la data de 31.12.2009 insumeaza 826872,14 lei, reprezentand
plati restante peste 120 zile la furnizorii pentru obiectivul de investitii « Modernizare drumuri
comunale in comuna Dornesti ».
Toate cheltuielile au fost angajate si ordonantate la plata cu respectarea prevederilor
legale,dupa o analiza a necesitatii si oportunitatii efectuarii lor,o atentie deosebita acordandu-se
sustinerii proiectelor aflate in derulare si a pregatirii celor care urmeaza a fi implementate
incepand cu anul 2009.
2) In cadrul Scolii de Arte si Meserii Dornesti
Pentru anul 2009 ne-a acordat Consiliului Local al comunei Dornesti un buget de
2040350 lei pentru acizitionarea de bunuri si servicii ,din care suma de 1800400 lei
pentru total cheltuieli de personal,bunuri si servicii suma de 211950lei,suma de 3000lei
burse boala,constructii suma de 25000lei.
La inceputul anului 2009 aveam datorii la furnizori in valoare totala de 27566,14
lei,datorii ce s-au achitat de-a lungul anului 2009 ramanad cu restante la sfarsitul anului
2009 de 41595.78 lei :SC Slatina Forest SRL(lemn foc) -25307,2 lei; SC Boreal Grup SRL
suma de 2258,94 lei reprezentand mobilier. Pana in prezenta s-a achitat toate datoriile
din anul 2009,ramanad la SC Slatina Forest SRL o datorie de 39386,48 lei SC Metalo
Chimice SRL suma de 2209,30lei ce se va achita in timestrul I SAU II al anului 2010.
In anul 2009 ISJ-SUCEAVA mobilier furnizat de SC Global Design SRLa suma
de18601,90 lei pentru dotarea salilor de clasa si dotarea gradinitelor cu mobilier si planse
scolare cu o valoare de 8260,40lei ,suma de 479,584 lei pentru achizitionarea de
carti,suma de 1345,69 lei pentru achizitionarea de carti..
La sfarsitul anului 2009 chetuieli de personal s-au inregistrat un total de
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1664853lei.
De la bugetul local s-a efectuat urmatoarele plati :
-furnituri de birou suma de 1442,67lei.
-materiale pentru curateniesuma de 2759,67lei.
-incalzit,iluminat si forta motrice suma de 68413,80lei.
-apa ,canal si salubritate suma de 2368,51lei.
-posta,telecomunicatii,radio,tv suma de 7978,02lei.
-materiale si prestari servicii cu caracter functional suma de 3079,05lei.
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare suma de 3438,43lei.
-reparatii curente suma de 6059,40lei.
-alte obiecte de inventar suma de 3258,94lei.
-transport suma de 11870lei.
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 18775,79lei.
-burse boala suma de 3000lei.
-tichete cadou suma de 32900lei.
TOTAL PLATI EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL 165344,28lei.
H. COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE
In temeiul art.36 alin.(2) lit. ,,b ,, , alin (4) lit.,,a,, şi art.45 alin.(2) lit. ,,a ,, din Legea nr.
215/2001 republicată ,a administraţiei publice locale, având în vedere prevederile art. 248 - 295
din Codul Fiscal (Legea nr.571/2003) privind impozitele şi taxele locale cu modificările şi
completările ulterioare , Consiliul Local al comunei Dorneşti a adoptat Hotărârea nr.199 din
09.12.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , cu aplicare de la 01.01.2009.
Prezentăm situaţia privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2009.
Drepturi
Incasări
Procent
Stabilite 2009 realizate 2009
%
mii lei
mii lei
1. Impozit clădiri persoane fizice
39
34
87,18
2. Impozit clădiri per.juridice
230
208
90,43
3. Impozit teren pers,fizice
26
22
84,62
4. Impozit teren pers.juridice
27
26
96,30
5. Impozit teren extravilan
39
36
92,30
6. Imp.mijl.transport pers.fizice
50
41
82,00
7. Imp.mijl.transport pers.juridice
16
4
25.00
8.Venituri din concesiuni şi închirieri
8
6
75,00
Total
435
377
86,66
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Pentru anul 2009 s-au înregistrat rămăşite la impozite şi taxe personae fizice în
sumă de 225690 lei ,iar la personae juridice în sumă de 120.257 lei.
In cursul anului 2009 au fost înregistrate în evidenţa noastră şi înmatriculate în
evidenţele serviciului Poliţiei rutiere un nr. de 82 autoturisme,3 autoutilitare şi 2 mijloace de
transport peste 12 to.
I. RESURSE UMANE
Avand in vedere ca reforma in administratia publica se bazeaza in mare masura pe
dezvoltarea unui corp al functionarilor publici unitar,profesionist,competent ,capabil sa faca fata
problemelor specifice,o atentie deosebita a fost acordata in anul 2009 activitatii de organizare
promovare si salarizare din cadrul , resurse umane.
Au fost intocmite documentatii in vederea avizarii de catre Agentia Nationala a
Functionarilor Publici a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dornesti , deoarece in urma finalizarii studiilor superioare de lunga durata , doamnele Ciubotariu
Dorina si Popoivici Cornelia Mihaela au fost promovate in functii superioare de Inspector, ca
urmare a finalizarii Studiilor superioare de lunga durata in specialitate administratie publica.
De asemenea, dupa demisia din anul 2009 a doamnei Sindilaru Liliana din
compartimentul financiar contabil, s-a organizat concurs pentru ocuparea acestui post, iar in luna
Martie 2009 a fost angajata doamna Spac Nicoleta Daniela, in postul de Referent Superior in
compartimentul financiar contabil, iar in luna noiembrie 2009 a fost concediat domnul Ilisoi
Costica din postul de muncitor calificat, ca urmare a deficitului bugetar si redistribuirii atributiilor
serviciului de salubrizare catre o societate autorizata .
Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea
bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile si
completarile ulterioare , s-a suspendat ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante
din autoritatile si institutiile publice,indiferent de modul de finantare.
J. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
Activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii
nr.672/2002 si Ordinului nr.38/2003 al Ministerului Finantelor Publice.
Dupa prevederile actelor mai susmentionate ar trebui organizata aceasta
actiune la nivelul comunei Dornesti prin angajarea unei persoane cu studii Superioare
pentru care avem postul creat in Organigrama Primariei insa in prezent s-au sistat
angajarile pe acest post.
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K. COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
In cadrul Programelor guvernamentale si a celor cu finantare europeana
derulate in cursul anului 2009 in comuna Dornesti va vom prezenta urmatoarele actiuni
realizate in cadrul proiectelor dupa cum urmeaza:
a) Proiectului Integrat „Sistem integrat de colectare şi epurare ape uzate în
comuna Dorneşti, judeţul Suceava şi Modernizare drumuri vicinale în comuna
Dorneşti, judeţul Suceava”, proiect finanţat prin F.E.A.D.R. M322:
In urma unei finantari primite de la F.E.A.D.R in valoare de 8.705.800 lei,
pentru Proiectul integrat cu 2 acţiuni de investiţie “Sistem integrat de colectare şi epurare
ape uzate în comuna Dorneşti, judeţul Suceava”, “Modernizare drumuri vicinale în comuna
Dorneşti, judeţul Suceava”, având nr. de înregistrare a cererii de finanţare
F.322020813500027, care o data cu finalizarea lui respectiv proiect de canalizare in
lungime de 11,8 km precum si cel de asfaltare a 8,491 km de drumuri comunale va aduce
multiple avantaje cetatenilor din comuna Dornesti, prin imbunatatirea conditiilor de tra i, si
o mai buna infrastructura.
In cadrul acestui proiect pe parcursul anului 2009 s-au realizat urmatoarele
achizitii publice de servicii si lucrari :
- Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Documentaţii pentru obţinerea acordurilor,
avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, Asistenţă tehnică din partea
proiectantului şi managementul proiectului integrat „Sistem integrat de colectare şi
epurare ape uzate în comuna Dorneşti, judeţul Suceava” şi „Modernizare drumuri vicinale
în comune Dorneşti, judeţul Suceava” – Divizare pe loturi Lot 1: 170.000 lei ;Lot 2:
193.362 lei;Lot 3: 63.120 lei.
- Verificarea proiectului „Sistem integrat de colectare şi epurare ape uzate în
comuna Dorneşti, judeţul Suceava” CPV 79415200-8 Servicii de consultanţă în proiectare
- Verificarea proiectului „Modernizare drumuri vicinale în comune Dorneşti,
judeţul Suceava”.
-Dirigenţie de şantier „Sistem integrat de colectare şi epurare ape uzate în
comuna Dorneşti, judeţul Suceava” şi „Modernizare drumuri vicinale în comune Dorneşti,
judeţul Suceava” – Divizare pe loturi Lot 1: 24.000 lei; Lot 2: 30.000 lei CPV 71521000-6Servicii de supraveghere a şantierului
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-Executia lucrarilor aferente obiectivelor “Sistem integrat de colectare si epurare
ape uzate în comuna Dornesti, judetul Suceava” si „Modernizare drumuri vicinale în
comuna Dornesti, judetul Suceava” Obiective ale unui proiectul integr at cu finantare prin
F.E.A.D.R. M322 Lot 1: Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie
“Sistem integrat de colectare si epurare ape uzate în comuna Dornesti, judetul Suceava”
45232400-6 (Rev.2) – Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale
45232420-2 (Rev.2) – Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale
Lot 2: Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie „Modernizare drumuri vicinale
în comuna Dornesti, judetul Suceava” 45233120-6 (Rev.2) – Lucrari de constructii de
drumuri Divizare pe loturi: Lot 1: Valoarea estimata fara TVA: 3,976,593 lei;Lot 2:
3,876,619 lei – procedura care inca nu este finalizata.
b) Proiectul : ,,Alimentare cu apa in comuna Dornesti, judetul Suceava’’ se
deruleaza conform Ordonantei Guvernului nr.7/2006 in cadrul acestui proiect fiind
intreprinse urmatoarele actiuni :
- existand SF si Proiectul tehnic realizat si platit inca din anul 2007 si primindu se de la Guvernul Romaniei o transa de bani pentru executia de lucrari s -a procedat la
intocmirea notelor justificative, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire
precum si publicarea pe SEAP a invitatiei de participare numarul 238068/19.12.2009, in
vederea depunerii ofertelor pentru atribuirea contractului Execuţia lucrărilor aferente
obiectivelor “ Alimentare cu apa in comuna Dorneşti, judeţul Suceava ”, Cod CPV
45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă. Procedura care a fost
finalizata la inceputului lui 2010 , semnandu-se contractul de executie.
c) Proiectul denumit ,,DRUMURI PRIN VIAŢĂ:DRUMUL DE ACASĂ , DRUMUL
SPRE ŞCOALĂ’’
finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, prin FONDUL
ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA, in cadrul Programului de Interventii Prioritare.
Valoarea proiectului:
TOTAL 117.292 EURO din
care:
FRDS
99.712
EURO
CONTRIBUTIE LOCALA
17.580
EURO
OBIECTIVE:
1. Modernizare drum comunal în com. Dorneşti, jud. Suceava.
2. Oferirea de Servicii sociale comunitatii ARCIPENI din comuna Dornesti,
jud. Suceava.
Pentru primul obiectiv s-a procedat la realizarea achizitiilor privind intocmirea
proiectului tehnic pentru modernizarea drumului in lungime de 533 m , achizitionarea
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serviciului de verificare a proiectului tehnic si achizitia de ,,Diriginte de santier’’, urmand
la inceputului anului 2010 sa se procedeze la achizitia de lucrari pentru modernizarea
drumului prin asfaltare.
La al doilea obiectiv din proiect s-a procedat la realizarea achizitiilor privind: a)
partea de aparatura electronica respectiv un laptop, un videoproiector, ecran pentru
videoproiector, o imprimanta multifunctionala si un sistem de boxe; b) par tea de birotica
cuprinzand hartie, dosare, mape, pixuri, foi de flipchart si consumabile necesare bunei
desfasurari privind instruirea membrilor comunitatii de rromi din zona Arcipeni. Tot in
cadrul acestui obiectiv de intruire a parintilor rromi s-au semnat contracte cu personal
calificat din cadrul Scolii de Arte si Meserii Dornesti care se vor ocupa de aceste cursuri .
L. ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE
Dotarea cu tehnica de calcul si software
S-au achizitionat urmatoarele echipamente electronice : un laptop, un
videoproiector, un ecran pentru videoproiector, o imprimanta si un sistem de boxe
necesare pentru proiectul de educare a rromilor din zona Arcipeni in cadrul proiectului
finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
S-a mentinut buna functionare a retelei INTRANET , pentru ca toate
calculatoarele primariei sa fie legate in retea si toate avand acces permanent la internet
si la imprimantele din retea.
Au fost upgradate programele de contabilitate , salarii , declaratii somaj,
declaratii pensii si de sanatate, program pentru registrul agricol si urbanism , toate cu
actualizari la zi conform legilor in vigoare si programe antivirus pentru protectia
calculatoarelor.
A fost instalat un nou certificat digital necesar pentru operatiunile de efectuare a
licitatiilor prin sistemul SEAP de pe pagina de internet www.e-licitatie.ro si s-a procedat si
la publicarea in cadrul acestui sistem a anunturilor de achizitii noi precum si la publicarea
rezultatului procedurii dupa finalizarea acesteia.
Activitatea de service si asistenta tehnica
S-au desfăşurat activităţi de backup a unor programe importante din cadrul
primariei cum ar fi programul de taxe si impozite, programul de la Registrul Agricol dar si
activitati de întreţinere şi îmbunătăţire a performanţelor reţelei de calculatoare din cadrul
Primariei Dornesti constând în: administrare proxy server, actualizare programe
informatice de legislaţie LEGIS cu 1,2 actualizari/zi, antivirus cu 1 pana la 3 a ctualizare/zi,
acordare de consultanţă privind achiziţiile de tehnică de calcul, depanarea diverselor
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probleme hardware şi software apărute în reţeaua de calculatoare a Primariei Dornesti,
help senzitiv.
S-a realizat actualizarea periodică a site-ului web al Primariei
Dornesti(www.primariadornesti.ro) : informaţii statistice, date de contact, declaraţii de
avere, anunţuri.
S-au administrat adresele de e-mail oficiale ale instituţiei de pe conturile:
(primariadornesti@yahoo.com, secretar@primariadornesti.ro, primar@primariadornesti.ro)
(citire a 1-10 de mesaje zilnic, selectare, devirusare, descărcare, tipărire) finalizate prin
transmiterea (forward) adreselor/mesajelor primite către compartimentele de destinaţie
sau tipărirea pentru a intra în circuitul documentelor pe suport de hârtie.
Alte activităţi:
- evaluarea necesităţilor privind dotarea cu scule şi dispozitive necesare
activităţii de întreţinere a reţelei de calculatoare;
- evaluarea stadiului de licenţiere a aplicaţiilor software utilizate în cadrul
instituţiei şi efectuarea demersurilor către Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru obţinerea
licenţelor necesare;
- lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor
apărute şi asigurării funcţionării acestora la parametri optimi;
- publicarea de documente, note interne etc. pe ftp-ul instituţiei;
- actualizarea inventarului de echipamente I.T. şi stabilirea propunerilor pentru
achiziţii pentru următorii 3 ani în acest domeniu;
- actualizarea aplicaţiilor de legislaţie (Legis) de pe internet, precum şi a bazelor
de date a antivirusului.
- asigurarea funcţionării optime a serviciilor de acces Internet şi poştă
electronică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Primariei Dornesti;
- monitorizarea tututor calculatoarelor si imprimantelor şi efectuarea
intervenţiilor necesare în scopul funcţionării acestora în parametri optimi;
- lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor
apărute şi asigurării funcţionării acestora la parametri optimi, colaborarea cu reprezentaţii
firmei care asigură service-ul echipamentelor I.T. în acest sens;
- actualizarea inventarului de echipamente I.T., corespunzător lunii ianuarie
2008;
- consta in configurarea calculatoarelor pentru lucru in reteaua locala si pentru
acces la internet, instalari de soft de baza si drivere , diagnosticare defectiuni de
functionare , devirusari si reinstalari de windows.
-acordarea de consultanta si asistenta tehnica pentru utilizarea aplicatiilor de
catre salariatii primariei.
Serviciile internet sunt de banda larga oferind o foarte buna legatura atat de
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download cat si de upload.
Au fost mentinute si periodic verificate adresele de e-mail atat pe domeniu
propriu cat si pe siteul www.yahoo.com ,astfel incat orice schimbare de furnizor nu va
impune si schimbarea adreselor.
M. CULTURA
In anul 2009 atenţia noastră a fost îndreptata si spre instituţiile de cultura aflate in
finanţarea Consiliului Local al comunei, acordând in sensul acesta atât sprijin material , cat si
multa înţelegere din partea noastră, privind problemele cu care se confrunta aceste instituţii
pentru a repune cultura si arta in drepturile lor legitime.
BIBLIOTECA COMUNALA
Numărul de documente inscrise in prezent in registru de inventar al bibliotecii comunale
este de 8145 exemplare, cuprinzand carti de literatura romana, literatura universala ,
literatura pentru copii si carti de specialitate. Accesul la aceste documente il au toate
persoanele din diferite categorii sociale ale comunei noastre.De asemenea am avut in vedere
informatizarea bibliotecii comunale ,aceasta fiind dotata cu un calculator si o imprimanta ,urmând
sa achiziţionam in viitor si un program de biblioteca.
In cadrul acestei instituţii de cultura s-a desfăşurat pe parcursul anului trecut diferite
activităţi in colaborare cu scoala cum ar fi : " Unire -n cuget si-n simtiri’’, „ Ziua
bibliotecarului’’, ,, Cinstire Marilor Eroi’’, ,, Simpozionul Directorilor Caminelor culturale din
zona Radauti si Siret’’ si "Dialog intre generaţii".
CĂMINUL CULTURAL
In anul 2009, permanent atenţia noastră a fost îndreptata spre atragerea tinerilor in
diverse acţiuni si activităţi pentru a da un suflu tineresc Căminului Cultural si de a antrena întreaga
comunitate la viata culturala.
Astfel activitatea culturala inceputa cu ansamblul ,, CODRIȘOR’’ infiintat in anul 2008 a
continuat si in 2009 imbogatind programul artistic al acestuia cu dansuri, grup vocal si noi
interpreti de muzica populara. In urma Festivalului Concurs ,,COMORI DE SUFLET
ROMANESC’’ care a avut loc pe data de 15 martie 2009 la Caminul Cultural Dornesti, Ansamblul
,,Codrisor ’’ a obtinut locul 1 participand apoi la Campulung Moldovenesc la Festivalul ,, Intalniri
Bucovinene’’ unde la nivel judetean a obtinut singura mentiune.
Alte aparii pe scena a asamblului au fost : Festivalul ,, Flori de Mai ’’ la Iaslovat, Iulius
Mall Suceava, la hramul satului in comuna Voitinel si alte activitati culturale pe plan local.
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O realizare importanta in anul 2009 a fost infiintarea ,,Muzeului Satului’’ din incinta
Caminului Cultural Dornesti , marcat la intrare prin ,,Poarta Bucovineana’’ de o mare valoare
artistica si culturala. Muzeul cuprinde un numar de aproximativ 400 piese fiind colectii obtinute din
randul oamenilor satului cat si donatii din partea scolii.
Incercam sa atragem si alte generatii de copii din scoala ( cl. VI-a , cl. VII-a) cu
care lucram in paralel dansuri moderne.
Activităţi cu tradiţii in comuna
O activitate de mare amploare care a avut loc in comuna noastră in anul 2009 a fost
"Hramul Satului "(15 august), când am reusit sa prezentam un program artistic in
exclusivitate cu formatii ale tinerilor din comuna noastra.
De asemenea cu ocazia sărbătorilor de iarna grupul de colindători "Cetinita" al
Ansamblului folcloric „ CODRISOR „a sustinut mai multe spectacole de datini si obiceiuri
traditionale.
N. PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA
In cadrul Colectivului de Autoritate Tutelara si asistenta sociala al comunei Dornesti sau efectuat anchete sociale solicitate de organele competente DGASPC , Judecatorie , politie si
alte organe de cercetare penala .
Pentru reevaluarea dosarelor minorilor aflati in anul 2009 institutionalizati intr-o forma
de plasament,s-au efectuat anchete la domiciliul parintilor acestora ,cautindu-se si analizandu-se
posibilitatea reintegrarii acestora in familie sau familia largita . Din cauza situatiei precare a
famililor acestora si datorita faptului ca acesti minori provin de regula din familii dezorganizate cu
venituri foarte mici la finele anului 2009 avem inregistrati un numar de 17 minori aflati sub o forma
de ocrotire si anume
- 2 copii in Centrul Scolar Suceava
- 2 copii in Centrul de Plasament de tip Familial’’UNIVERSUL COPIILOR’’ –Radauti
- 4 copii aflatii in plasament la asistenti maternali profesionisti
- 1 copil cu handicap internat in Complexul Terapeutic Pentru Copilul cu handicap
Sever si Moderat „ BLIJDORP-O NOUA VIATA’’
- 1 majora care se afla in Centrul de Plasament la Apartament de Tip Familial –
Falticeni
- 1 copil la Casuta de Tip Familial Scheia
- 3 copii la Centrul de Plasament „LAURENTIU ULICI’’- Gura Humorului
- 3 copii la Centrul de Plasament „MIHAIL si GAVRIL’’-Solca
In cadrul autoritatii tutelare de la nivelul comunei Dornesti se urmaresc
- obiectivele generale ale strategiei in domeniul protectiei si promovarii dreptului
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copilului si a masurilor de tip familial
- respectarea conditiilor prevazute de in standardele pentru functionarea serviciilor
care asigura prevenirea separarii copilului de familia sa
- sensibilizarea comunitatii privind problematica copilului cu dizabilitati si promovarea
drepturilor copilului
- identificarea copiilor strazii prevenirea si combaterea actiunilor si comportamentelor
de tip delincvent ale copiilor
- prevenirea abandonului scolar din motive economice
- asigurarea de locuri de joaca prin amenajarea in a locului de joaca pentru copii de
linga Caminul Cultural Dornesti
- prevenirea delicventei juvenile prin programe de informare efectuate cu sprijinul
Postului de Politie si a Scolii de Arte si Meserii Dornesti
Pentru a veni in sprijinul famililor defavorizate si cu venituri mici si conform OUG
105/2003 privind alocatia complementara si de sustinere la sfarsitul anului 2009 au fost inregistrati
in evidentele noastre un numar de 525 de dosare in plata de alocatii complementare din care 36
de dosare noi si 152 de dosare pentru plata alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
din care 8 dosare noi, fiind solutionate toate cererile depuse si care s-au incadrat in prevederile
legale de acordare
O. REGISTRUL AGRICOL
Registrul Agricol este documentul oficial al Institutiei Primariei de evidenta :
- a terenurilor si persoanelor de pe raza Comunei,
- a modului de utilizare a parcelelor agricole si suprefetele cultivate de teren,
- efectivele de animale, utilajele agricole si constructiile gospodaresti.
Aceste date completate in Registrul Agricol sunt inscrise:
- atat pe suport de hartie cat si in format electronic, constituie un sistem
informational statistic si potrivit caruia se organizeaza :
- recensamintele
- infaptuirea pe plan local a unor programe de politica agrara, fiscala, sociala,
sanitara si scolara.
In baza datelor din Registrul Agricol se emit documente doveditoare privind :
- atat proprietatea asupra animalelor si pasarilor, a produselor obtinute de la
acestea si de pe terenurile cultivate
- cat si in vederea vanzarii produselor pe baza Certificatului de producator;
starea materiala , componenta gospodariei, circulatia terenurilor si a
persoanelor, statutul si detinerea terenurilor( proprietate, arenda, chirie, in folosinta), gradul
de rudenie a membrilor gospodariei si
conform carora se constituie situatii de
protectie si raspundere sociala cum sunt programele de somaj, ajutorul social, alocatie
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complementara anchete prin sondaj de verificare a situatiei reale cu cea existenta in
evidenta Registrului Agricol.
Datele cuprinse in Registrul Agricol se completeaza si sunt tinute la zi pentru
actualizare si pentru a corespunde cu situatia modificata reala.
Registrele Agricole se pastreaza pe suport de hartie in volume sigilate, semnate
si parafate impotriva sustragerii filelor acestora sau inlocuirii, sunt numerotate paginile
si volumele de registre pentru terenurile aferente comunei si volumele pentru terenurile a
caror proprietari au domiciliul in alte localitati, volumele care cuprind terenurile detinute de
societatile comerciale.
Informatiile Registrelor Agricole au fost completate in anul 2009 si intr-un
program informatic pe calculator impotriva degradarii, distrugerii sau pierderii acestora ,
constituind baza de date informatica a situatiei regasita in volumele registrelor agricole, a
modificarilor si inscrierilor intervenite pe parcursul timpului privind starea materiala in
cadrul gospodariei peroanelor din comuna.
Pe suport de hartie registrele agricole se comaseaza intr-un numar de 17 volume
pentru comuna Dornesti, 2 volume pentru Societatile Comerciale, 8 volume pentru Strainasipersoane cu domiciliul in alte localitati si cu teren pe raza comunei Dornesti.
Pentru perioada anului 2009 au fost intocmite documente doveditoare privind
situatia materiala si venitul agricol conform datelor registrului agricol astfel:
- 1000 adeverinte la dosarele de incalzire cu lemne pentru iarna;
- 600 adeverinte la dosarele de alocatie complementara si monoparentala;
- 459 adeverinte la dosarele de rechizite scolare pentru copii,
38 adeverinte pentru dosarele la programul copiilor beneficiari de
calculatoare;
- 150 adeverinte la dosarele de ajutor social;
- 500 adeverinte pentru : spital, C.A.S, Politie, Judecatorie, E-ON Radauti,
Societati Comerciale, Notariat, Cartea Funciara, A.J.O.F.M, diferite institutii,
- 42 Certificate de Producator cu terenurile cultivate si animalele detinute si
produsele obtinute de la acestea.
Referitor la situatia registrelor cu vechimea in munca la C.A.P Dornesti au
fost eliberate 31 adeverinte in anul 2009 in urma cererilor locuitorilor comunei Dornesti
cu anii lucrati la fostul C.A.P Dornesti inainte de anul 1990.
Potrivit categoriilor de teren existente pe raza comunei Dornesti, acestea se
repartizeaza dupa cum urmeaza:
- teren curti constructii= 346,8
- teren arabil intravilan = 314,67 ha
- teren arabil extravilan = 1958,33 ha
- teren neproductiv = 123 ha
- teren pasune, fanete = 448 ha.
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P. PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI
Numarul de asistenti personali ai persoanei cu handicap grav aprobat prin HCL
Dornesti nr.72 din 21.12.2007 pentru anul 2009 a fost de 20 persoane din care la inceputul anului
2009 erau incadrate un numar de 16 persoane ca asistenti personali si 4 persoane cu
indemnizatie
cuvenita
adultului
cu
handicap
grav
iar
la sfirsitul anului 2009 aveam in plata un numar de 18 asistenti personali din care 13 pentru
persoane adulte , 3 pentru minori si 5 persoane cu indemnizatie cuvenita adultului cu handicap
grav .
Avand in vedere faptul ca nu avem posibilitatea de a asigura inlocuitori ai asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuarii concediului de odihna al
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si nici gazduirea acestora in centre de tip
respiro in conformitate cu prevederile legii 448/2006 si pentru anul 2009 am optat pentru
acordarea indemnizatiei conform art .36 alin (3) care este echivalenta cu salariul net al
asistentului personal si care a fost platita in ianuarie 2010.
Din punct de vedere al instruirii asistentilor personali nu avem persoane care au
participat la cursuri de pregatire specializate dar periodic impreuna cu personalul medical al
comunei
efectuam instruirea asistentilor personali in vederea asigurarii unei ingrijirii
corespunzatoare a persoanelor cu handicap grav.
Periodic s-au efectuat vizite la domiciliul persoanelor cu handicap grav in vederea
constatarii modului in care sunt ingrijite persoanele cu handicap de catre asistentii personali si nu
am depistat probleme deosebite , iar asistentii personali intocmesc trimestrial rapoarte de
activitate avizate de catre medicul de medicului de familie in urma vizitelor acestuia la domicilile
bolnavilor.
In ceea ce priveste persoanele cu handicap care beneficiaza de ajutoare banesti pe
raza comunei Dornesti avem un numar de aproximativ 132 de persoane incadrate intru-un grad
de handicap iar numarul acestora este in continua crestere in anul 2009 inregistrindu-se un
numar de 10 cazuri noi de incadrare in grad de handicap dintre care 4 au fost minori .Pentru toate
aceste persoane am intocmit si inaintat catre DGASPC dosarele pentru punerea in plata a
acestora si pentru a putea beneficia de toate facilitatile de care beneficiaza persoanele cu
handicap conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
In decursul anului 2009 la nivelul compartimentului de asistenta sociala sau intocmit
anchete sociale pentru toate persoanele cu handicap la cererea acestora in vederea revizuirii
anuale ale certificatelor de incadrare in grad de handicap si de asemenea am inaintat spre
aprobare DGASPC-Suceava cererile persoanelor cu handicap in vederea obtinerii legitimatiilor de
calatorie pentru persoanele care au obtinut incadrarea in grad de handicap in anul 2009 si pentru
procurarea biletelor de calatorie gratuite pentru persoanele cu handicap si insotitorilor acestora
de la DGASPC-Suceava
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Q. VENITUL MINIM GARANTAT
Venitul minim garantat este ajutorul social acordat persoanelor defavorizate social,
datorita condiţiilor economice si sociale inregistrate in societate in aproape majoritatea localităţilor
din tara noastra,solutiile regăsite in ameliorarea acestui fenomen sunt constatate prin prevederile
Legii nr. 416/2001, republicata.
Problemele recunoscute si soluţionate de către Primăria Comunei Dornesti, se
realizează prin aplicabilitatea normelor Legii nr. 416/2001,cu completarile si modificarile ulterioare,
ce au in vedere problemele sociale referitoare la venitul material de care societatea defavorizata
nu dispune, neavand mijloace de existenta necesare traiului decent de care toata lumea ar trebui
sa beneficieze si sa se bucure in zilele noastre, s-a dispus efectiv la soluţiile economice a unui
venit minim material, ce se aloca acestor cazuri sociale, ca măsura a atenuării condiţiei
subexistentei si situaţiilor defavorizate a societăţii.
In decursul anului 2009, au fost inregistrate o medie de 140 cazuri de familii si
persoane singure defavorizate social, a căror situaţie este in continuare reabilitata prin mijlocul
masurilor de acordare a unui venit minim garantat conform prevederilor Legii nr. 416/2001.Suma
acordata cu titlu de ajutor social ,in decursul anului 2009 ,a fost de 149.912 lei,aferenta lunilor
ianuarie 2009 - septembrie 2009,plata efectuandu-se in functie de orele efectuate de catre
beneficiarii venitului minim garantat.Sumele alocate ca ajutor social pentru beneficiarii venitului
minim garantat au fost insuficiente in anul 2009,din acest motiv plata ajutorului social pentru
lunile octombrie 2009- decembrie 2009,in suma de 59.313 lei ,ramanand restanta.Ajutorul de
incalzire nu s-a acordat in pentru perioada sezonului rece noiembrie 2009 - martie 2010,de
asemenea,din lipsa fondurilor,pentru un numar de 134 familii beneficiare, suma totala necesara
fiind de 40.310 lei.
Cele mai multe cazuri beneficiare de prevederile acestei legi sunt inregistrate in rândul
persoanelor singure, acestea figurând in luna decembrie cu un număr de 62 de
cazuri, suma alocata pentru acestea fiind de aproximativ de 2.200 lei / luna.
Alte situaţii pentru care s-a constatat necesitatea acordării acestui venit material
disponibil asigurării unui trai minimal existenţial, sunt beneficiarii cu familii numeroase , in care se
găsesc mulţi copii, la care de asemenea trebuie urmărita ingrijirea acestora, orientarea acestora
spre frecventarea cursurilor şcolare, educarea, si asigurarea creşterii acestora intr-un mediu
predispus concordantei mediului familial cu cel şcolar, intrucat aceştia sa se incadreze in sistemul
educaţional al invatamantului.
Treptat, numărul cererilor soluţionate, privind acordarea de ajutor social a crescut,
concretizandu-se astfel faptul ca societatea are din ce in ce mai multa nevoie de sprijinul si atenţia
acordata de către instituţiile statului.Urmare acestora, se intelege ca rezultatele evidenţiate ale
statisticii recomanda o soluţionare inspre activităţi economice proprii, profitoare individului si
familiei slab dezvoltate economic si dezavantajate.In acest sens s-a recurs la incadrarea multor
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persoane singure si membrii ale familiilor beneficiare ale venitului minim garantat in câmpul
muncii, oferidu-se acestora locuri de munca potrivit caracteristicilor si posibilităţilor acestora de
munca.
Prin intermediul personalului de asistenta sociala al Primăriei Comunei Dornesti, s-a
realizat pana in prezent un stadiu foarte bun al intocmirii si deţinerii de acte de identitate al
locuitorilor Comunei Dornesti, in special al acelora beneficiari ai venitului minim garantat, aceştia
dispunând aproximativ majoritatea de certificate de naştere, carti de identitate si alte documente.
Acestea sunt câteva dintre problemele cu care societatea defavorizata se confrunta mai
des,urmarindu-se promovarea studiului si frecventarea cursurilor şcolare de către copiii de vârsta
şcolara, precum si de orientarea acestora spre educaţie si mediu şcolar.
R. AUTORITATEA TUTELARA DE ORDINE PUBLICA
Pentru documentarea dumneavostra in vederea acordarii in continuare a sprijinului
pentru descoperirea si prevenirea faptelor antisociale de pe raza comunei Dornesti, va aducem
la cunostinta cateva din aspectele ce au aparut in activitatea lucratorilor de politie de la Postul de
Politie Dornesti in anul 2009, dupa cum urmeaza:
In perioada analizata, agentii Postului de Politie Dornesti, au inregistrat un numar de 75
dosare penale, fata de anul 2008, cand au fost inregistrate 94( - 19) fiind solutionate un numar de
68 dosare penale, dosare ce au vizat comiterea infractiunilor de furt in dauna avutului privat,
detinerea si utilizarea uneltelor monofilament pentru pescuit, infractiuni la regimul circulatiei si
infractiuni de lovire si amenintare.
Dupa cum observati , lucratorii Postului de Politie Dornesti, actioneaza in permanenta
pentru crearea unui climat de siguranta in randul cetatenilor comunei, continund actiunile de acest
gen.
De mentionat este faptul ca in comparatie cu perioada similara a anului 2008, se
observa o scadere cu 25% a infractionalitatii de pe raza comunei, lucru ce se datoreaza si
dumneavoastra, care ne sprijiniti in actiunile de mentinere a ordinii si linistii publice.
Deasemenea in aceasta perioada s-au aplicat un numar de 461 sanctiuni
contraventionale , in valoare de 82120 lei marea majoritatea fiind la regimul circulatiei rutiere, 15
la L.12/1990, fiind confiscata si cantitatea de 25000 pachete de tigari de provenienta ucraineana
transportata fara documente legale de insotire.In cazul transportului de tigarete de provenienta
ucraineana lucratorii Postului de Politie Dornesti, au intocmit un numar de 5 dosare penale pentru
fapta de complicitate la contrabanda.
Avandu-se in vedere pericolul social scazut si mijloacele reduse de plata ale
cetatenilor, au fost aplicate un numar de 96 avertismente politienesti, menite se descurajeze
elementele infractoare, in special pentru prevenirea faptelor savarsite cu violenta pe fondul
exagerat al consumului bauturilor alcolice.
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In aceasta perioada au fost inregistrate un numar de 55 petitii ce au vizat in special
conflicte interfamiliale si injurii care au fost solutionate in termen.
In aceasta perioada au fost inregistrate un numar de 35 tamponari usoare, soldate cu
pagube materiale, precum si un eveniment rutier cu ranirea grava a unei persoane, care s-a
produs in zona morii 8 Mai.
Pe linie de prevenire, in aceasta perioada au fost executate un numar de 96 patrulari
dispuse de Politia Municipiului Radauti, dar agentii postului au actionat aproape in fiecare noapte
pe raza comunei, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de orice natura.
Au fost organizate saptamanal sedinte la Scoala de arte si meserii Dornesti, unde s-au
prelucrat elevilor aspecte ce trebuiesc respectate pe perioada desfasurarii orelor de curs, a
recreatiilor si pe perioada deplasarii catre si de la scoala.
In evidenta noastra exista un numar de 5 stari conflictuale, in care au fost luate masuri
de avertizare si sanctionare a partilor implicate, fiind monitorizate in permanenta pentru
prevenirea unor fapte grave.
Va rugam ca in continuare sa asigurati personal aportul la mentinerea unui climat de
siguranta publica
Lucratorii acestui post de politie vor cuprinde in continuare in itinerariile de patrulare
locurile si mediile vulnerabile unde se pot comite infractiuni cu precadere in catunele de rromi,
zona Saha, Perdele si Iaz, casele izolate sau in care locuiesc batrani singuri lipsiti de aparare,
barurile unde au fost semnalate cel mai dese scandaluri provocate pe fondul consumului de
bauturi alcoolice, precum si unitatile care comercializeaza bauturi alcoolice si sunt in preajma
drumului national, pentru prevenirea acidentelor rutiere.
Doamnelor si domnilor consilieri,
In finalul raportului de activitate al anului 2009 , pe care-l fac public locuitorilor
comunei, doresc sa mi se acorde cat mai mult sprijin si înţelegere pentru a reuşi sa
îndeplinesc împreuna cu Consiliul Local al comunei , importantele obiective in beneficiul
tuturor locuitorilor comunei noastre.
Va mulţumesc si va doresc sănătate !
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