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1.

1. Atribuţiile primarului
Primarul reprezint autoritatea executiv a administra iei publice locale, activitatea sa
fiind reglementat prin Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare.
Primarul îndeplineşte o func ie de autoritate public , fiind la nivel local garantul
respect rii drepturilor şi libert ilor fundamentale ale cet enilor, a prevederilor Constitu iei,
precum şi a punerii în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hot rârilor şi
ordonan elor Guvernului, a hot rârilor Consiliului Local. Totodat , primarul dispune m surile
necesare şi acord sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instruc iunilor cu caracter normativ ale
miniştrilor, ale celorlal i conduc tori ai autorit ilor administra iei publice centrale, ale
prefectului, precum şi a hot rârilor Consiliului Jude ean, în condi iile legii. Pentru punerea în
aplicare a activit ilor date în competen a sa prin actele normative men ionate, primarul
beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care îl conduce, conducând de asemenea şi serviciile
publice locale. Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial în rela iile cu alte autorit i
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori str ine, precum şi în justi ie. Primarul
îndeplineşte urm toarele categorii principale de atribu ii:
a) atribu ii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condi iile legii;
b) atribu ii referitoare la rela ia cu Consiliul Local;
c) atribu ii referitoare la bugetul local;
d) atribu ii privind serviciile publice asigurate cet enilor;
e) alte atribu ii stabilite prin lege.
În calitate de reprezentant al statului, primarul îndeplineşte func ia de ofi er de stare civil
şi de autoritate tutelar şi asigur func ionarea serviciilor publice locale de profil, atribu ii
privind organizarea şi desf şurarea alegerilor, referendumului şi a recens mântului. Primarul
îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite prin lege.
În exercitarea atribu iilor referitoare la relația cu Consiliul Local, primarul:
a) prezint Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economic , social şi de mediu a unit ii administrativ-teritoriale;
b) prezint , la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi inform ri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic , social şi de mediu a
unit ii administrativ-teritoriale şi le supune aprob rii Consiliului Local.
În exercitarea atribu iilor referitoare la bugetul local, primarul:
a) exercit func ia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerci iului bugetar şi le
supune spre aprobare Consiliului Local;

c) ini iaz , în condi iile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unit ii administrativ-teritoriale;
d) verific , prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscal a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
secundar.
În exercitarea atribu iilor privind serviciile publice asigurate cet enilor, primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
utilitate public de interes local;
b) ia m suri pentru prevenirea şi, dup caz, gestionarea situa iilor de urgen ;
c) ia m suri pentru organizarea execut rii şi executarea în concret a activit ilor din
domeniile prev zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;
d) ia m suri pentru asigurarea inventarierii, eviden ei statistice, inspec iei şi controlului
efectu rii serviciilor publice de interes local prev zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.
215/2001, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unit ii administrativteritoriale;
e) numeşte, sanc ioneaz şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc , în condi iile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum şi pentru conduc torii institu iilor şi serviciilor publice de
interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prev zute de lege, le supune aprob rii
Consiliului Local şi ac ioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autoriza iile date în competen a sa prin lege şi alte acte
normative;
h) asigur realizarea lucr rilor şi ia m surile necesare conform rii cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare european în domeniul protec iei mediului şi
gospod ririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor.
Pentru exercitarea corespunz toare a atribu iilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administra iei
publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul Jude ean.
În exercitarea atribu iilor de autoritate tutelar şi de ofi er de stare civil , a sarcinilor ce îi
revin din actele normative privitoare la recens mânt, la organizarea şi desf şurarea alegerilor, la
luarea m surilor de protec ie civil , precum şi a altor atribu ii stabilite prin lege, primarul
ac ioneaz şi ca reprezentant al statului în comuna Lopadea Nou . În aceast calitate, primarul
poate solicita prefectului, în condi iile legii, sprijinul conduc torilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice
centrale din unit ile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin
aparatul de specialitate.
Primarul poate delega atribu iile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative
viceprimarului, secretarului unit ii administrativ-teritoriale, conduc torilor compartimentelor

func ionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conduc torilor institu iilor şi
serviciilor publice de interes local, în func ie de competen ele ce le revin în domeniile respective.

2. Date geografice
Din punct de vedere geologic, regiunea face parte din Bazinul Transilvaniei, având la baza
ei un fundament cristalin identic cu cel din carpatii Orientali, care este acoperit de o serie de
sedimente (Mezozoice, Tertiale, Quaternale) .
Principala caracteristic morfologica a acestei subunit i o constituie gradul înaintat de
modelare a reliefului deosebindu-se sub acest aspect de celalalte subunit i. Se întâlnesc v i
asimetrice dezvoltate, adev rate depresiuni subsecvente, ca acele ale Râtului. O alt
caracteristic o constituie larga desf şurare a proceselor actuale dintre care alunec rile de teren şi
eroziunea de suprafa . Al turi de alunec rile vechi de la B g u se întalnesc şi cele recente de la
Be a, precum şi curgerile de sol care au o larg dezvoltare pe versan ii v ilor de ordin inferior.
Mai sunt de semnalat prezenta unor vulcani noroiosi pe valea Râtului, la B g u şi Be a şi
a s r turilor de la Ocnişoara.
Depresiunea Lopadea Noua
Este situat în bazinul hidrografic al V ii Râtului. Are aspectul unui golf asimetric deschis
spre Valea Mureşului. Aproape în întregime, depresiunea se extinde în stânga V ii Râtului - ca
urmare a permanentei deplas ri, în func ie de structura geologic şi sub ac iunea fluentilor mult
mai bine dezvoltati pe partea stâng . La nivelul luncii, depresiunea are un aspect ramificat,
p trunzând pe v ile afluen ilor mai mari ai V ii Râtului (Odverem, Ciuguzel, Asînip). Lunca
principala a V ii Râtului este bine dezvoltat , în aval de Hopârta, dar improprie culturilor din
cauza uşurin ei cu care este inundat . Din aceast cauz aşez rile o ocolesc, fiind situate mai ales
pe glacisurile care fac trecerea între versanti- mai cu seama pe dreapta v ii - unde sunt situate şi
satele B g u, Lopadea Nou . Luncile pârâurilor secundare sunt bine dezvoltate, comparativ cu
debitul lor dar unede şi pe alocuri chiar ml ştinoase. Interfluviile care separ aceste v i coboara
lin din interfluviul principal pe lunca V ii Râtului men inându-se între acelaşi altitudini de 400450 m, uneori p strand martorii structurali sau de eroziune mai inal i.
Clima
Clima regiuni se include în clima dealurilor Podisului Transilvaniei, fiind un rezultat al
intrep rtrunderii factorilor de ordin cosmici şi acelor geografici. Factorul de baza care asigur
dinamicitatea proceselor meteorologice este radia ia solar .
Radia ia total dep şeşte 115 kcal/cm²/minut/an, dar datorit fragment rii reliefului şi a
expozi iei diferite poate s dep şeasc aceast valoare sau r mâne sub limta acesteia.
Temperatura medie anual este cuprins între 9-8ºC. Temperatura cea mai sc zut este
cuprins intre -3…-4ºC. În zona satului Lopadea Nou se remarc un mic areal de temperaturi

sub -4ºC, fapt ce se datoreaz fenomenului de inversiune. Cantitatea de precipita ii anuale este de
600-700 mm/an. În perioada 1 aprilie- 30 septembrie cad mai pu in de 70% din cantitatea anual
de precipita ii. Pe anotimpuri repartizarea precipitatiilor este urmatoarea : Iarna 15%,
Primavara 25 - 27%, Vara 40%, Toamna 20 - 22,5%.
Luna cea mai ploioas este iulie (80mm), iar cea mai sarac în precipita ii este ianuarie
(30mm). Regimul pluviometric se caracterizeaz prin varia ii mari anuale. Maximele diurne pot
s ating şi 90 mm. Num rul anual al zilelor cu precipita ii este de 110 zile.
Solurile
Datorit varia iei în spa iu a factorilor de solificare seriile genetice se intrep trund cea ce
imprim învelişului de sol caracter mozaical. Pe culmile înguste şi pe versan ii înclina i cu
expozi ie sudic şi vestic sunt cernozimourile tipice, iar pe cele nordice şi estice întâlnim
cernoziomul puternic levigat. Solul brun de p dure apare doar pe suprafe ele împ durite şi în
partea nord-estica a regiunii unde eroziunea este moderat , având caracter de podzolire acentuat
sau de gleizare. Culoarul Mureşului se eviden ieaz prin prezen a solurilor cernoziomice,
levigate, podzoluri, argilo-iluviale, soluri brune de p dure şi soluri podzolice.

3. Populaţia Comunei Lopadea Nou
Teritoriul dealurilor Lopadea Nou a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe acest teritoriu
au fost descoperite urmele unei aşez ri din epoca bronzului suprapus de vestigii din epoca
fierului şi de o aşezare cu o necropol din perioada prefeudala (sec. VII d.C.), în care s-au gasit
vârfuri de lance, sc ri e din fier şi un topor de fier. Siturile arheologice de la Lopadea Nou din
punctul "Gorgan" sunt înscrise pe lista monumentelor istorice ale jud.Alba.
Dup cucerirea Transilvaniei de c tre regatul maghiar (ultima parte a sec. XI şi începutul
sec. XII), pentru a-şi consolida st pânirea şi aparea noilor hotare ale regatului au fost coloniza i
secuii, populatie maghiar din Panonia, în unele localita i transilvaniene.
Locuirea continu şi neîntrerupt acestui spa iu de via se reflect şi în caracterul sedentar
al popula iei care avea ocupa ie principal cultura plantelor, creşterea animalelor, viticultura.
Cele mai multe aşez ri sunt concentrate de-a lungul v ii Râtului, în depresiunea Lopadea dup
marime satale sunt mici, sub 500 locuitori şi mijlocii între 500 - 1500 locuitori. Dupa modul de
distribuire a gospodariilor în teritoriu, majoritatea satelor care apart n tipului r sfirat, specific
zonelor deluroase. Principala localitate, comuna Lopadea Noua este situat în partea central
estica a judetului Alba, la o distanta de 40 km de municipiul Alba Iulia şi la 8 km de oraşul cel
mai apropiat, Aiud. Este atestata documentar pentru prima data in anul 1202 cu numele de Villa
Lapad.
În prezent comuna Lopadea Nou are ca şi sate componente: Lopadea Nou , Ciuguzel,
B g u, Be a, Asînip, Odverem, Ocnişoara.
Lipsind condi iile cerute de procesul de industrializare, depresiunea Lopadea Nou a r mas
un spa iu exclusiv rural. Satele sale componente sunt diferite ca m rime, doar fac parte din
categoria satelor mici şi mijlocii. Aceste sate sunt : Lopadea Noua reşedin a de comun ,
Ciuguzel, Bagau, Beta , Asinip ,Odverem şi Ocnisoara . Populatia totala 2716 de locuitori (în
2016), cu o densitate de 35,24 locuitori /km², zona incadrandu-se ariilor mediu populate.
Num rul popula iei fiec rui sat a variat în decursul timpului în func ie de evolu ia natalit ii,
mortalit ii, migra iei,.
Popula ia localit ii Lopadea Nou şi a satelor componente a cunoscut o creştere continu
pân în 1977. Începând cu 1992 şi pân în prezent popula ia înregistreaz un declin numeric, ce
se men ine în parametrii semnificativi urmare a asocierii a doi factori concuren i şi
complementari : liberalizarea avortului şi înr uta irea st rii economice.
Din 1850 pân în 1977 popula ia a crescut de la 3859 locuitori la 4403 locuitori, valori
maxime înregistrandu-se în anul 1981 cu 5154 locuitori şi în anul 1956 cu 5378 locuitori.
Din 1977 când popula ia comunei era de 4403 locuitori numarul acestuia a sc zut în 1992
la 3429 de locuitori ajungandu-se la sfârşitul anului 2007 la 3001 locuitori, în prezent comuna
are o popula ie de 2716 locuitori, din care 1404 de sex masculin şi 1312 de sex feminin.

4. Administraţia Public
Procesul de elaborare a actelor normative. În anul 2017 în cazul şedin elor Consiliului
local Comuna Lopadea Nou , s-au adoptat un num r de 55 de proiecte de acte normative care au
fost anun ate în mod public prin afişare la sediul propriu. Num rul proiectelor de acte normative
adoptate în anul 2017 f r a fi obligatorie dezbaterea public a acestora (au fost adoptate în
procedura de urgen sau con in informa ii care le excepteaz de la aplicarea Legii nr. 52/2003,
conform art. 5) – de urgen este 14.
Procesul de luare a decizilor. Şedin ele publice (stabilite de institu iile publice), în
num r de 11 au fost afişate la sediul Comunei Lopadea Nou .
Reclamaţii administrative şi plângeri în instan nu s-au înregistrat.
Hot rârile adoptate de Consiliul local au intrat în vigoare la data aducerii la cunoştin
public sau comunic rii în func ie de caracterul normativ sau individual, lucru ce s-a f cut f r
excep ie.
Trecând la atribu iile proprii,prima, prev zut de lege dar şi cea mai important , din care
decurg şi celelalte ,este asigurarea respect rii Constitu iei, precum şi punerea în aplicare a
legilor,a decretelor Preşedintelui României,a hot rârilor şi ordonan elor Guvernului, a hot rârilor
consiliului local şi ale altor acte normative (ordine şi instruc iuni ale miniştrilor,ordine ale
administra iei publice centrale,ale Prefectului şi a hot rârilor Consiliului jude ean) în condi iile
legii. In acest sens,în perioada la care ne referim,s-a urm rit ca imediat de la adoptare şi
publicare a actelor normative, s se stabileasc m surile necesare pentru punerea în aplicare a
sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate
al primarului a obliga iilor ce revin pentru aducerea la îndeplinire a acestora. Aparatul de
specialitate al primarului a redactat proiecte de dispozi ii şi hot râri în vederea emiterii sau
adopt rii acestora.
În cursul anului 2017 s-au emis de c tre Primarul comunei Lopadea Nou un nr. de 293
de dispozi ii, în scopul bunei desf şur ri a activit ii ,aceste dispozi ii au fost emise în diferite
domenii cum ar fi: convocarea în şedin e a Consiliului local , acordarea, ajutorului pentru
înc lzirea locuin ei, acordarea, modificare, suspendare şi încetarea de ajutoare sociale , acordare
ajutoare de urgen , acordare, încetare, respingere a cererilor pentru aloca ia de sus inere,precum
şi recuperarea unor sume încasate necuvenit ca aloca ie de sprijin sau ajutoare sociale, constituire
comisii de evaluare a ofertelor pentru lucr ri şi achizi ii publice ,modificarea reparti iei pe
trimestre a cheltuielilor în bugetul local, vir ri de credite de la un alineat la altul în cadrul
aceluiaşi capitol, acordarea unorstimulente educa ionale, constituirea unor comisii de licita ii şi

recep ie lucr ri,rectific ri acte de stare civil ,comisii de inventariere dispozi ii emise în domeniul
situa iilor de urgen , majorarea drepturilor salariale pentru func ionari publici şi personal
contractual din aparatul de specialitate al primarului, angaj ri de personal contractual , atribuire
sarcini de serviciu delegate precum şi alte domenii.
Au fost înregistrate în Registrul de intr ri/ieşiri un num r de 3401 acte, au fost eliberate
un num r de 907 adeverin e din Registrul Agricol (majoritatea pentru adeverirea de inerii
terenurilor în Registrul agricol pentru contractelor de arend , adeverin e APIA – 355, schimbare
B.I/C.I expirate, ş.a), nu s-au înregistrat sesiz ri-reclama ii.
În anul 2017 s-au eliberat un num r de 116 Atestate de produc tor şi Carnete de Comercializare
necesare cet enilor comunei Lopadea Nou pentru valorificarea produselor locale pe pia .
În domeniul urbanismului s-au eliberat 11 certificate de urbanism şi 4 avize de construire,
solicitate pentru diferite cazuri.

4.1 Buget local
În anul 2017 situa ia economico-financiar a comunei Lopadea Nou s-a prezentat astfel:
 Venituri 2017
DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
Impozit pe venit
Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe cladiri
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozitul pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Incasari
realizate

5,938,740.00
2,658,450.00
5,119,450.00
4,625,200.00
1,214,000.00

5,938,740.00
2,658,450.00
5,119,450.00
4,625,200.00
1,214,000.00

5,177,128.49
2,251,247.46
4,712,247.46
4,415,696.62
1,175,337.17

1,214,000.00

1,214,000.00

1,175,337.17

13,000.00
13,000.00

13,000.00
13,000.00

4,805.50
4,805.50

1,201,000.00

1,201,000.00

1,170,531.67

340,000.00
861,000.00

340,000.00
861,000.00

309,531.67
861,000.00

510,020.00
510,020.00
136,050.00
75,360.00
60,690.00
365,520.00
73,000.00
3,000.00
289,520.00
7,400.00
1,050.00
2,636,960.00

510,020.00
510,020.00
136,050.00
75,360.00
60,690.00
365,520.00
73,000.00
3,000.00
289,520.00
7,400.00
1,050.00
2,636,960.00

377,783.94
377,783.94
104,870.00
42,471.00
62,399.00
267,657.00
48,483.00
2,286.00
216,888.00
4,682.42
574.52
2,590,946.51

2,461,000.00
1,850,000.00

2,461,000.00
1,850,000.00

2,461,000.00
1,850,000.00

147,000.00

147,000.00

147,000.00

464,000.00

464,000.00

464,000.00

pentru echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozit pe mijloacele de transport
Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
Alte impozite si taxe fiscale
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si inchirieri
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre
institutiile publice
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de servicii si alte
activitati
Alte venituri din prestari de servicii si alte
activitati
Amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de
catre alte institutii de specialitate
Diverse venituri
Alte venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local (cu semnul minus)
Varsaminte din sectiunea de functionare
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
A. De capital
Planuri si regulamente de urbanism
B. Curente
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
Finantarea Programului National de Dezvoltare
Locala
Subventii de la alte administratii
Sume alocate din bugetul AFIR pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru

175,960.00

175,960.00

129,946.51

161,000.00
135,000.00

161,000.00
135,000.00

119,688.00
98,732.00

26,000.00

26,000.00

20,956.00

14,960.00

14,960.00

10,258.51

264,220.00
264,220.00
264,220.00
494,250.00
451,250.00
451,250.00
451,250.00
451,250.00

264,220.00
264,220.00
264,220.00
494,250.00
451,250.00
451,250.00
451,250.00
451,250.00

271,629.00
271,629.00
271,629.00
296,550.84
255,323.84
255,323.84
255,323.84
255,323.84

43,000.00
3,000.00

43,000.00
3,000.00

41,227.00
2,988.00

3,000.00

3,000.00

2,988.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

38,239.00
38,239.00

40,000.00

40,000.00

38,239.00

0.00
0.00
-831,750.00

0.00
0.00
-831,750.00

0.00
0.00
-433,913.27

831,750.00
108,710.00
108,710.00

831,750.00
108,710.00
108,710.00

433,913.27
108,235.95
108,235.95

26,530.00
16,310.00
16,310.00
10,220.00
10,220.00

26,530.00
16,310.00
16,310.00
10,220.00
10,220.00

26,050.00
16,302.00
16,302.00
9,748.00
9,748.00

0.00

0.00

0.00

82,180.00
70,060.00

82,180.00
70,060.00

82,185.95
70,065.95

12,120.00

12,120.00

12,120.00

finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica
din cadrul Programului national de cadastru si
carte funciara
Sume primite de la UE/alti donatori in contul
platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala (FEADR)
Sume primite in contul platilor efectuate in anul
curent
Prefinantare

710,580.00

710,580.00

356,645.08

710,580.00

710,580.00

356,645.08

430,950.00

430,950.00

77,019.83

279,630.00

279,630.00

279,625.25

 Cheltuieli 2017
Denumirea indicatorilor

Credite
bugetare
Anuale

Plati

Cheltuieli

efectuate

efective

4,609,820.00
1,181,960.00

3,635,421.92
1,163,830.25

4,571,498.82
1,199,340.95

1,181,960.00

1,163,830.25

1,199,340.95

1,181,960.00
1,181,960.00
2,400.00

1,163,830.25
1,163,830.25
2,400.00

1,199,340.95
1,199,340.95
2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,856,410.00

969,433.49

657,339.73

8,410.00
8,410.00

8,400.02
8,400.02

8,400.02
8,400.02

1,458,050.00
1,418,050.00
1,418,050.00
0.00
0.00
25,000.00
15,000.00

572,524.47
532,524.47
532,524.47
0.00
0.00
25,000.00
15,000.00

254,702.71
210,079.83
210,079.83
4,622.88
4,622.88
25,000.00
15,000.00

389,950.00
372,380.00

388,509.00
371,411.00

394,237.00
377,139.00

372,380.00

371,411.00

377,139.00

aprobat la
finele perioadei
de raportare

TOTAL CHELTUIELI
Partea I-a Servicii publice
generale
Autoritati publice si actiuni
externe
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Partea a II-a Aparare, Ordine
Publica si Siguranta Nationala
Ordine publica si siguranta
nationala
Protectie civila si protectia contra
incendiilor
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Camine culturale
Servicii recreative si sportive
Sport
Servicii religioase
Alte servicii in domeniile culturii,
recreeri si religiei
Asigurari si asistenta sociala
Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati
Asistenta sociala in caz de
invaliditate

Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul
asigurarilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul
asistentei sociale
Partea a IV-a Servicii si
Dezvoltare publica, Locuinte,
Mediu si Ape
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Alimentare cu apa si amenajari
hidrotehnice
Alimentare cu apa
Iluminat public si electrificari
rurale
Alte servicii in domeniile
locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
Protectia mediului
Salubritate si gestiunea
deseurilor
Salubritate
Canalizarea si tratarea apelor
reziduale
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Strazi

14,570.00
14,570.00
3,000.00

14,098.00
14,098.00
3,000.00

14,098.00
14,098.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

767,690.00

737,967.41

552,717.43

321,170.00

302,691.85

183,031.84

129,500.00

129,500.00

6,000.00

129,500.00
98,930.00

129,500.00
86,526.54

6,000.00
86,526.54

92,740.00

86,665.31

90,505.30

446,520.00
359,220.00

435,275.56
359,213.59

369,685.59
359,213.59

359,220.00
87,300.00

359,213.59
76,061.97

359,213.59
10,472.00

801,360.00
28,900.00

761,790.77
28,896.35

2,159,700.71
28,902.83

28,900.00
28,900.00

28,896.35
28,896.35

28,902.83
28,902.83

772,460.00
772,460.00
261,840.00
510,620.00

732,894.42
732,894.42
248,793.57
484,100.85

2,130,797.88
2,130,797.88
1,241,360.37
889,437.51

5. Asistenţ social
Personalul din cadrul Compartimentului de Asisten

Social , în anul 2017 şi-a desf şurat

activitatea conform atribu iilor prev zute în fişa postului.
Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modific rile şi complet rile ulterioare, au fost efectuate planific ri lunare pentru
efectuarea zilelor de munc conform unei programari, pentru cele 14 persoane beneficiare de
acest drept.
Conform Ordonanței de urgenț

a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul şi

indemniza ia lunar pentru creşterea copiilor s-au intocmit 5 dosare şi s-a mai acordat 1 stimulent
de inser ie.
Prin Hot rârea Consiliului Local, s-au acordat 2 ajutoare de urgen şi anume ajutor finaciar
pentru o familie din Asînip în urma distrugerii locuin ei într-un incediu, şi ajutor financiar pentru
un caz medical al unei feti e din Ciuguzel.
Stimulente educa ionale s-au acordat în num r de 9 sub forma tichetelor de gr dini .
Potrivit Legeii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei s-au acordat 36 de
aloca ii suplimentare.
Conform prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi complet rile ulterioare şi a
OUG nr. 148/2005 republicat , de drepturile reprezentând indemniza ia de creştere a copilului au
beneficiat 15 persoane.
Comuna Lopadea Nou

a asigurat acordarea dreptului la asisten

social

sub forma

presta iilor sociale şi a facilit ior sociale persoanelor cu handicap, conform încadr rii prev zute
în certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat , cu modific rile și complet rile ulterioare, unui num r de 5 persoane asisten i sociali
şi indemniza ie unui num r de 22 de persoane.
Ajutorul pentru înc lzirea locuin ei pentru familiile şi persoanele nevoiaşe a fost acordat
unui num r de 51 de persoane.

6. Starea civil
În anul 2017 referitor la evenimentele desf şurate în cadrul compartimentului de stare
civil s-au desf şurat urm toarele evenimente:
 Celebr ri c s tori 13, transcrieri c s torii 1.
 Înregistr ri decese 20.
 Certificate de naştere la cerere: 21
 Transcrieri certificate de naştere: 1
 Certificate de c s tori eliberate 17
 Certificate de deces la cerere 47
Actele înregistrate în 2017 in registrul general de intrare-ieşire la starea civil a fost de 290
de documnte. S-au prelucrat un num r de 120 de men iuni şi s-au eliberat 13 livrete de familie.

7. Înv ţ mânt
Activitatea de înv mânt în comuna Lopadea Nou s-a desf şurat în conformitate cu
legisla ia în vigoare.
Activitatea instructiv-educativ în cadrul comunei Lopadea Nou s-a desf şurat pe parcursul
anului 2017 în patru institu ii, si anume: Şcoala Primar B g u, Şcoala Gimnazial Lopadea
Nou , Şcoala Gimnazial Ciuguzel şi Şcoala Primar Be a.
În cele 4 institu ii de înv mânt şi-au desf şurat activitatea în anul 2017 un num r de 27
cadre didactice, din care : cadre didactice titulare 20, cadre didactice suplinitor calificat 5;cadre
didactice pensionare 1;cadre didactice asociate 1.
Pentru buna desf şurare a institu iilor de înv mânt din Comuna Lopadea Nou şi-au
def şurat activitatea în anul 2017 şi personal nedidactic şi anume: 1 secretar cu o norm de 1/3, 1
administrator financiar cu o norm de ½ , 1 analist programator cu o norm de ½, 1 muncitor cu
o norm de ½, 1 şofer, 5 îngrijitori cu 3,50 norma
Num rul copiilor înregistra i în cele 4 institu ii de înv mânt de pe teritoriul Comunei
Lopadea Nou în anul 2017, a fost dup cum urmeaz :
 Şcoala Gimanzial Lopadea Nou -27+97=124
 Şcoala gimnazial Ciuguzel – 13+48=61
 Şcoala Primar B g u -9+13=22
 Şcoala Primar Be a – 8+14=22
Munca depus de c tre cadrele didactice ale celor dou şcoli s-a v zut în ob inerea
rezultatelor de c tre elevi la examenele pe care le-au sus inut şi mai ales la examenul de
repartizare la liceu a elevilor care au terminat clasa a VIII-a.
Şcoliile sunt moderne şi recent renovate, având în dotare un num r de 25 de calculatoare,
sal de sport şi terenuri de sport.
S-a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili solizi,
(lemne)pentru sezonul rece 2016-2017,2017-2018.
Pentru serb rile de iarn s-a alocat din bugetul local o sum de aproximativ 5000 de lei,
sum din care s-au achizi ionat pache ele constând în fructe şi dulciuri, oferindu-se copilaşilor la
sfâşitul serb rii în fiecare şcoal .

8. Educaţie.Cultur . Religie
La sfârşitul anului 2017, cele 5 c mine culturale din Comuna Lopadea Nou sunt în stare
bun , dar se inten ioneaz modernizarea şi reabilitarea acestora.
Au fost organizate unele manifest ri artistice în c minele apar in toare satele comunei cu
preponderen

evenimentelor de familie, precum nun i, parastase, înmormânt ri, botezuri şi

majorate.
În cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rural , prin m sura 7.6, se desf şoar
proiectul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea C minului Cultural Lopadea Nou , executanduse lucr rile aferente proiectului.
În localitatea Ciuguzel, s-au executat lucr ri de reabilitate a c minului cultural şi de dotarea
a acestuia cu mese şi scaune, precum şi lucr ri de între inere la toate c minele din localitate.
De asemenea, s-au efectuat lucr ri de reabilitare a cl dirii Prim riei Lopadea Nou .

Referitor religiilor, în comuna Lopadea Nou ,
compone a confesionar este urm toarea.

9. Transport şi Infrastructur
În anul 2017, vremea nefavorabil , deplasarea cu utilaje de mare tonaj pe drumurile de
p mânt din extravilanul Comunei Lopadea Nou , au dus la degradarea acestora şi îngreunarea
accesului maşinilor mici şi a popula iei la terenul agricol. Pentru accesul facil la terenurile
agricole şi igienizarea v ilor s-a închiriat un excavator.
Pentru eficientizarea muncii celor implica i în activit iile de între inere a drumurilor pe
timp de iarn , şi pentru cur area rapid a carosabilului pentru evitarea accidentelor, f r a pune
în periocol via a localnicilor Comuna Lopadea Nou a pus la dispozi ie buldoexcavatorul dotat
cu lama de z pad şi Autoutilitara de 3,5 t dotat cu s r ri . Tot în vederea între inerii
drumurilor pe timp de iarn s-a achizi ionat material antiderapant: nisip şi sare.
Între inerea spa iilor verzi s-a efectuat cu ajutorul presta iilor persoanelor care primesc ajutor
social.
În vedrea oferiri unui standard de via mai ridicat al cet enilor Comunei Lopadea Nou , sau intocmit documenta ia pentru Canalizarea menajer şi sta ie de epurare cu racord electric.
S-au f cut recep iile finale pentru lucr rile efectuate la str zile Morii, Moji şi Şcolii.
S-au achizi ionat, de asemenea, în anul 2017, piatr pentru refacerea drumurilor pietruite,
consolidarea podurilor degradate şi folosirea acesteia în locurile în care a fost nevoie.
S-a realizat proiectarea pentru reabilitarea şi modernizarea str zii pe Vale de la Ciuguzel.

10.Agricultur
Suprafa a total a comunei Lopadea Nou este de 9275,40 ha, din care 1358,91 suprafa
P duri şi alte terenuri cu vegeta ie forestier , 12,55 ha suprafa a drumurilor (A, DN,DJ, DC) şi
1,08 ha suprafa hidrografic .
Suprafa a agricol este compus dup cum urmeaz : teren arabil 3487,4 ha, p şuni 2525 ha,
fîne e 859, vii 76 ha şi livezi 113 ha.
Suprafa a productiv de prim var în anul 2017: cereale pentru boabe: 1410 ha din ca 320
grâu comun de prim var , 10 ha orz, 80 ha orzoiac de prim var , 20 ov z de toamn , porumb
boabe 980 ha, cartofi 50 ha, legume de câmp şi în solarii 110 ha şi plante de nutre 1160 ha.
Efectivele de animale înregistrate pe teritoriul Comunei Lopadea Nou în anul 2017 sunt:
bovine- 800 capete, ovine şi caprine 7500 de capete, cabaline 70 de capete şi porcine 70 capete
(scroafe).
Situa ia registrului agricol privind înregistrarea gospod riilor aflate pe teritoriul Comunei
Lopadea Nou este dup cum urmeaz :
Volumele tip I. Pentru perosanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate:
ASÎNIP – 68 gospod rii
B G U – 193 gospod rii
BE A – 139 gospod rii
CIUGUZEL – 190 gospod rii
LOPADEA NOU – 309 gospod rii
OCNIŞOARA – 12 gospod rii
ODVEREM – 25 gospod rii
Volumele tip II. Pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localit ți decât cele unde
dețin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol:
ASÎNIP – 108 gospod rii
B G U – 95 gospod rii
BE A – 52 gospod rii
CIUGUZEL –57 gospod rii
LOPADEA NOU – 15 gospod rii
OCNIŞOARA – 58 gospod rii
ODVEREM –74 gospod rii
Volumele tip II şi IV. Referitor la persoanele juridice sunt înregistrate 128 de pozi ii.
În anul 2017 au fost înregistrate în Registrul agricol un num r de 394 de contracte de arend .

În anul 2017 s-au efectuat înt bulari gratuite prin pragramul de cadastru sitematic pentru
urm toarele parcele: Poieni, Nergheş şi Dup Nergheş,Fîntâni , Z podie Stânga, Z podie
dreapta şi Arini.

11.Organigrama

12. Consiliul Local
Consiliul Local al Comunei Lopadea Nou este format din urm torii consilieri locali:
1. CORPODEAN IOAN - B g u
2. CIUNGAN TEODOR - B g u
3. BOLDEA IOAN – B g u
4. GROZAV SORIN - Ciuguzel
5. KISS ARPAD – Lopadea Nou
6. KISS CSABA - B g u
7. MOLDOVAN DANIEL- B g u
8. POJAR MIRCEA - Ciuguzel
9. SZABO FRANCISC – Lopadea Nou
10. SZEKELY GHEORGHE – Lopadea Nou
11. SZEKELY LEVENTE – Lopadea Nou
12. URIAN MARIUS VALENTIN – Asînip

