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În conformitate cu prevederile art. 63 alin 3, lit. a din Legea 215/2001 republicată,
vă prezint Raportul cu privire la starea economică-socială şi de mediu a comunei
Livezile, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a
administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu
responsabilitate treburile publice şi patrimoniul comunei în interesul comunităţii locale,
pe principiile autonomiei locale.
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale
compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu
precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective,
respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de
primar.
În anul 2017 au avut loc un număr de 15 şedinţe ale Consiliului Local Livezile, 7
şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare şi 5 şedinţe de îndată. În cadrul acestor şedinţe
au fost adoptate un număr de 67 hotărâri cu caracter normativ şi individual.
Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul comunei Livezile un
număr de 238 de dispoziţii vizând asistenţa socială, acordare ajutor social, alocaţii de
sprijin, virări de credite bugetare, etc.
Prin grija secretarului a fost întocmită ordinea de zi pentru şedinţele ordinare,
dispoziţiile de convocare a Consiliului Local, şi a consemnat în procesele verbale modul
în care a fost exercitat votul de către fiecare consilier. Procesele verbale au fost semnate
de către preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei Livezile, documentele dezbătute
în şedinţe au fost depuse în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigitate. Cele 67
hotărâri adoptate de Consiliul Local precum şi cele 238 de dispoziţii emise de primar au
fost înregistrate în registre speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului Alba pentru
exercitarea controlului de legalitate precum şi direcţiilor, serviciilor, compartimentelor,
instituţiilor abilitate cu ducerea la îndeplinire. Toate hotărârile adoptate şi dispoziţiile
emise au primit avizul de legalitate.
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Lucrări complexe de reabilitare a infrastructurii stradale

1. Modernizare străzi în localităţile Livezile, Poiana Aiudului, Vălişoara
Executantul lucrării: S.C. PRENIS S.R.L. BLAJ
2. Modernizare DC Izvoarele - Etapa a II-a
Executantul lucrării: S.C. DRUMURI ŞI PODURI LOCALE ALBA
3. Realizare pod în localitatea Livezile la limita dintre strada pe Vale şi strada pe
Deal
Executantul lucrării: S.C. DRUMURI ŞI PODURI LOCALE ALBA
4. Finalizarea alimentaţiei cu apă în comuna Livezile – Etapa a II-a
Executantul lucrării: S.C. DRUMURI ŞI PODURI LOCALE ALBA
5. Extindere iluminat cu Led – localitatea Vălişoara – zona Drumul Focului
Executantul lucrării: S.C. MON BLANC S.R.L.
6. Reparaţii interioare Cămin Cultural - localitatea Izvoarele – 49,82 m²
Executantul lucrării: S.C. TOCACIU CONSTRUCT S.R.L.
Investiţia a fost realizată din bugetul propriu al comunei. Lucrarea a fost finalizată şi
recepţionată în luna mai 2017, valoarea lucrărilor de construcţie: 15.942 lei +TVA
7. Reparaţii interioare Primăria Comunei Livezile – 162,1 m²
Executantul lucrării: S.C. TOCACIU CONSTRUCT S.R.L.
Investiţia a fost realizată din bugetul propriu al comunei. Lucrarea a fost finalizată şi
recepţionată în luna decembrie 2017, valoarea lucrărilor de construcţie: 118.333 lei
+TVA
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8. Parteneriat cu Ocolul Silvic – Aiud privind materialul lemnos pentru locuitorii
comunei Livezile
9. Susţinerea locaşelor de cult din comuna Livezile
 Parohia Ortodoxă Livezile având hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
– 50.000 lei
 Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul – Livezile – 10.000 lei
 Parohia Ortodoxă Poiana Aiudului având hramul Adormirea Maicii
Domnului – 10.000 lei
 Parohia Ortodoxă Vălişoara având hramul Înălţarea Domnului – 10.000
lei
 Parohia Ortodoxă Izvoarele având hramul Pogorârea Sfântului Duh –
10.000 lei
10. Susţinerea Filantropiei Ortodoxe Izvoarele – 50.000 lei
11. Susţinerea Asociaţiei Sportive – Sportul Livezile
12. Susţinerea activităţilor culturale

FINANŢE
Suma neîncasată de la persoane fizice este de 112,984.08 şi se compune din:


Impozite auto: 38,513.31



Impozit clădiri: 5,386.70



Impozit terenuri intravilan: 4,581.60



Impozit auto cu masa peste 12 tone: 2,428.76



Impozit teren extravilan: 26,191.52



Taxă teren extravilan: 0.28
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Amenzi de circulaţie: 20,958.00



Taxă salubritate: 1,814.08



Amenzi 410 D: 11,792.00



Amenzi 410 – HG 984/2005: 746.00



Amenda Lg. 61/1991: 70.00



Taxă apă: 73.00



Contract închiriere MAJ. CF LEG.: 3.74



Contract concesiune: 425.18
Suma neîncasată de la persoane juridice este de 564,743.90 şi se compune din:



Impozit auto: 811.90



Impozit clădiri: 6,052.73



Impozit terenuri intravilan: 89.47



Impozit teren extravilan: 20.13



Taxă teren extravilan: 6,438.15



Taxă salubritate: 5.00



Chirie păşune: 541,721.65



Contract închiriere: 595.95
Prin activitatea compartimentului s-au efectuat:



104 înscrieri mijloace de transport



40 radieri mijloace de transport
Roluri: 1645 din care 1621 – persoane fizice, 24 – persoane juridice
-

clădiri persoane fizice: 831

-

clădiri persoane juridice: 17

-

teren extravilan: 1418 – persoane fizice, 9 – persoane juridice
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-

teren intravilan: 89 – persoane fizice, 11 – persoane juridice

-

auto: 356 – persoane fizice, 13 persoane juridice

-

59 scutiri impozite şi taxe

-

28 comunicări către alte primării

-

58 confirmări de primire

Borderou de debite - persoane fizice – valoare - lei
-

impozit auto: 68,872.00

-

impozit clădiri: 47,183.00

-

impozit terenuri intravilan: 70,878.00

-

impozit auto cu masa peste 12 tone: 14,692.00

-

impozit teren extravilan: 116,559.00

-

taxă teren intravilan: 4,162.00

-

taxă teren extravilan: 8,697.00

-

amenzi de circulaţie: 31,777.50

-

amenzi 410D: 2,150.00

-

taxă apă: 3,552.00

-

contract închiriere MAJ. CF LEG.: 225.50

-

contract închiriere pajişti: 158,962.14

-

contract concesiune: 1,068.48

-

amenzi de circulaţie: 500.00

-

contract concesiune: 685.44

Borderou de debite - persoane juridice – valoare - lei
-

impozit auto: 2,336.00

-

impozit clădiri: 19,492.00

-

impozit terenuri intravilan: 8,064.00
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-

impozit teren extravilan: 729.00

-

taxă clădire: 1,380.00

-

taxă teren intravilan: 49.00

-

taxă teren extravilan: 812.00

-

taxă firmă: 277.00

-

taxă afişaj: 34.00

-

contract închiriere: 3,345.38

-

contract concesiune: 214.93

-

taxă viză anuală autorizaţie: 1,800.00

-

contract închiriere 0.1%: 7,141.44

-

contract închiriere MAJ CF LEG.: 1,022.00

-

contract închiriere pajişti: 253,724.00

-

contract închiriere 0.04: 36.00

-

contract închiriere: 9.02

-

contract închiriere MAJ. CF LEG: 29.00

Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit:
-

62 confirmări debite (amenzi)

-

314 înştiinţări de plată

-

47 titluri executorii

-

47 somaţii

Certificate fiscale eliberate: 208

6

SECRETARIAT, STAREA CIVILĂ ŞI RELAŢII CU
PUBLICUL

Pe parcursul anului 2017, Primăria comunei Livezile a funcţionat pe principiul
transparenţei şi deschiderii totale, accesul publicului fiind nelimitat la personalul de
conducere. Obiectivul principal al compartimentului relaţii cu publicul a fost aplicarea
reglementărilor legale din acest domeniu, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr.
544/2001 privind leberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor
metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Pe parcursul anului 2017, principalele activităţi ale compartimentului de stare
civilă au constat în:


Celebrări căsătorii: 9



Înregistrări decese: 21



S-au eliberat certificate de deces la cerere: 12



S-au eliberat certificate de naştere la cerere: 13



Eliberat anexa 9: 1



Certificate de căsătorie eliberate: 12



Deschideri proceduri succesorale: 14



S-au eliberat un număr de 9 livrete militare



S-au prelucrat un număr de 432 menţiuni, din care: primite 120, operate 139,
transmise 173



Rectificări: acte de naştere 1, acte de căsătorie 1



S-au eliberat 31 extrase pentru uz oficial din care: din registrul de naşteri 16,
căsătorie 6, deces 9
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Acte înregistrate în registrul de intrare-ieşire la starea civilă: 433

Compartimentul secretariat-administrativ şi relaţii cu publicul a emis în anul 2017
următoarele acte administrative:
-

acte înregistrate în registrul general de intrare-ieşire: 3714

COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI, CONTROL ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII
ŞI FOND FUNCIAR

 Autorizaţii de construire eliberate: 2
 Certificate de urbanism: 12
 Procese verbale la terminarea lucrărilor: 2
Verificarea şi întocmirea documentaţiei pentru 3 dosare în vederea obţinerii
titlului de proprietate: teren intravilan, curţi şi clădiri. Emiterea a 3 Hotărâri a Comisiei
Locale de Fond Funciar şi întocmirea anexei 46. Înaintarea lor la OCPI Alba în vederea
verificării documetaţiilor şi eliberarea titlului de proprietate.

PROTECŢIE SOCIALĂ, AUTORITATE TUTELARĂ

Personalul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, în anul 2017 şi-a
desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

8

Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate planificări
lunare pentru efectuarea zilelor de muncă conform unei programări.
Compartimentul a întocmit, a depus şi a urmărit următoarele acte:
 Număr de familii beneficiare de ajutor social: 19
 Număr dosare alocaţie stat: 11
 Număr dosare alocaţie pentru susţinerea familiei: 8
 Număr dosare ajutor încălzire: 85
 Număr dosare indemnizaţie de însoţitor: 2
 Număr dosare de asistenţi personali: 10
 Anchete sociale întocmite 173 din care:
a. Legea 448/2006 (indemnizaţie însoţitor)+asistenţi personali: 12
b. Burse şi alte beneficii sociale: 30
c. Legea 416/2001: 36
d. Legea 277/2010 (alocaţie pentru Susţinerea Familiei): 16
e. Ajutor de încălzire: 26
f. La Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap: 53
 Indemnizaţie

pentru

creşterea

copilului

448/2006: 13
 Număr ajutoare de urgenţă acordate: 2
 Număr ajutoare de înmormântare: 1
 Număr adeverinţe eliberate: 6
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conform

Legii

S-au făcut monitorizări periodice la 2 familii cu risc crescut de marginalizare în
vederea reintegrării în comunitate. Pe tot parcursul anului s-a efectuat informarea şi
consilierea persoanelor care s-au adresat compartimentului de asistenţă socială.
Comparativ cu anul 2016 putem observa o tendinţă de scădere a numărului beneficiarilor
de protecţie socială (ajutoar social, ajutor de încălzire, burse sociale, etc). În anul 2017 în
comuna Livezile au fost instituţionalizate un număr de 3 persoane în centrul de îngrijire şi
asistenţa persoanelor vârstnice Ocna Mureş.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livezile, în anul 2017 a
întocmit următoarele documente:
 Plan de apărare împotriva inundaţiilor
 Plan de mobilizare al Consiliului Local
 Plan pentru asigurarea resurselor financiare necesare situaţiilor de urgenţă pe anul
2017
Se transmite în prima miercuri a fiecărei luni la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, starea sirenei din comuna noastră, în timp util.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, pe teritoriul comunei Livezile au avut loc
incendii de vegetaţie la care Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei
Livezile a asigurat prima intervenţie, intervenind şi serviciile profesioniste pentru
situaţii de urgenţă – Aiud.
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EDUCAŢIE
La nivelul comunei Livezile Reţeaua şcolară existentă în anul precedent s-a
păstrat şi în anul şcolar 2017 - 2018, în acest sens am primit avizul favorabil din partea
Inspectoratului Şcolar Judetean Alba. În anii şcolari 2016 - 2017 şi 2017 - 2018 educaţia
a fost asigurată de către Şcoala Gimnazială Livezile şi Grădiniţa cu Program Normal
Livezile, având aproximativ 64 de elevi şi preşcolari. Pentru anul 2017 s-au efectuat mai
multe operaţiuni de întreţinere şi achiziţionare de bunuri în vederea unei bune desfăşurări
a activităţii instructiv-educative, după cum urmează:
-

Încă din ianuarie 2017 s-a început înlocuirea caloriferelor din sala de grupă la
GPN Livezile, apoi s-au înlocuit şi caloriferele de pe holul grădiniţei, deoarece
cele vechi erau uzate şi nu era căldură suficientă. Toate lucrările au costat 4860
lei. De asemenea s-a înlocuit şi vasul de expansiune la centrala termică de la GPN
Livezile.

-

În martie s-a achiziţionat Planul de intervenţie în caz de incendiu pentru Şcoala
Gimnazială Livezile şi GPN Livezile care a costat 1000 lei.

-

În aprilie s-a achiziţionat o cameră de supraveghere audio-video pentru Evaluarea
Naţională în valoare de 1000 lei.

-

În iunie s-a făcut rampa de acces pentru persoane cu handicap în valoare de 4000
lei, s-a achiziţionat o motocositoare în valoare de 1999 lei şi s-a efectuat
asigurarea microbuzului şcolar în valoare de 2128lei.

-

În septembrie s-au plătit lemnele achiziţionate în martie, în valoare de 5000 lei,
s-a cumpărat şemineu + burlane la şcoală şi accesorii + boiler pentru apă caldă la
GPN. La igienizare s-a folosit aproximativ suma de 1566 lei. S-a plătit suma de
3065 lei pentru serviciile de Protecţia muncii şi programul de contabilitate 3451
lei.

-

În noiembrie s-a efectuat verificarea ITP microbuz - l42O lei, asigurare cadre
didactice - SSM, 390 lei, reparaţie xerox mare - 970 lei (înlocuire drum),
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achiziţionare calculatoare cu licenţă - valoare 6000 lei , curăţare hoarne la centrale
precum şi lucrări de întreţinere - 2380 lei.

- În decembrie, s-au achiziţionat lemne în valoare de 13684 lei, două imprimante
în valoare de 1100 lei, dintre care una pentru grădiniţă şi una pentru şcoală. De
asemenea, prin bunăvoinţa Consiliului Local şi al conducerii acestuia s-au folosit
în 2017: - 7840 lei pentru burse, - 266 lei pentru cărţi de premii, - 6369 lei pentru
decontarea transportului cadrelor didactice, - 12268 lei pentru asigurarea
carburantului pentru microbuzul şcolar, - 2417 lei pentru piese de schimb şi
reparaţii la microbuz, - 795 lei pentru furnituri birou şi materiale de curăţenie.

CULTURĂ
1 ianuarie - Jocul măştilor desfăşurat în satul Poiana Aiudului
15 ianuarie 1850 - S-a născut Mihai Eminescu
- Expoziţie de carte
-,,Dor de Eminescu” - Actiune comună Biblioteca – Şcoala

24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române
- Expoziţie de carte
- vizionare film ,,Moş Ion Roată şi Unirea”
28 februarie 1874 - Martiriul lui Horea Cloşca şi Crişan
- expozitţie de carte
- Recital de poezie
Acţiune desfăşurată la Expoziţia Etnografică Livezile
8 martie - Ziua Femeii - Serbare Şcolară
- întâlnire cu cadrele didactice care au funcţionat în comuna Livezile.
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1-15 aprilie - Paştele la Români
- expoziţie de ouă pictate executate de elevii Şcolii Generale Livezile
- expoziţie de desene executate de copiii de la Grădiniţa Livezile
9 mai 1895 - S-a născut Lucian Blaga
- recital de poezie ,,Veşnicia s-a născut la sat”
- Concurs intitulat ,,Pe urmele lui Lucian Blaga’’
- expoziţie de carte desfăşurată la Biblioteca Comunală Livezile

25 mai 2017 - Ziua Eroilor - Slujba de pomenire la Monumentele Eroilor din satele
aparţinătoare comunei Livezile,
- depuneri de coroane, jerbe de flori, recital de poezie dedicat eroilor
Acţiune comună Biserică – Primărie – Bibliotecă – Şcoală - Cetăţeni
1 iunie - Ziua copilului - Activităţi recreative dedicate zilei de 1 iunie
- Concurs ,,Cultură pentru Cultură” 2017
Iulie - Punerea în valoare a tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor din comuna Livezile

20 - 21 septembrie - Zilele Ion Agârbiceanu
- expozitie de carte
- manifestare cultural-artistică: “Vine Vaida pe la noi”

27 octombrie 2017 - Caravana scriitorilor din județul Alba
- au
Bogdan și Petre Paul.

fost

prezenți

scriitorii

Cornel

Nistea, Lucian

15 - 25 decembrie - Concert de colinde
- obiceiuri şi tradiţii specifice Crăciunului în comuna Livezile.
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Dragoş

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

În anul 2017 baza de date în programul electronic de evidenţă agricolă şi registrele
agricole s-au completat cu un număr de 1607 poziţii cu o suprafaţă totală de 5013.32 ha
din care:
o Teren arabil: 702.198 ha
o Livezi: 31.575 ha
o Păşuni: 1739.047 ha
o Fâneţe: 784.791 ha
o Vii: 12.068 ha
o Teren forestier: 1057.544 ha
o Alte suprafeţe: 685.981 ha
În ceea ce priveşte efectivele de animale la nivelul comunei şituaţia se prezintă
astfel:
o Bovine: 362
o Cabaline: 30
o Ovine: 1050
o Caprine: 1350
o Porcine: 100
o Păsări: 3300
o Familii de albine: 415
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Compartimentul registru agricol a eliberat un număr de 763 adeverinţe, a verificat
76 contracte de arendare.
Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate şi verificate un număr de 20 cereri
pentru eliberarea/vizarea certificatelor de producători agricoli. Au fost eliberate un număr
de 20 certificate de producător, iar 20 certificate au fost vizate trimestrial.
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