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Prezint in fata Dvs. 0 scurta informare privind starea econornica socials a
unitatii administrativ teritoriale pe anul 2018 pe compartimente sau servicii.

Compartiment Contabilitate
In baza Legii nr.215/200 1 privind Administratia Publica Locala, a Legi i

nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale s-a analizat executia bugetara pe anul
2018.

In anul 2018 la bugetul local sectiunea de functionare + dezvoltare au fost
realizate venituri in surna de 3716804 lei fata de planul de 3710650 lei in procent
de 100%, veniturile totale sunt compuse din: venituri proprii unde fata de planul de
1302160 lei s-a realizat suma de 1280046 lei In procent de 98%, din sume defalcate
din TVA unde fata de planul de 1200200 lei s-a realizat suma de 1188298 lei in
procent de 99% , subventii primite de la bugetul de stat unde fata de planul de
11000 lei s-a realizat 4427 lei in procent de 40 % , subventii din finantarca
programului national de dezvoltare locala unde s-au prevazut 1119090 si s-a realizat
1119086 in pro cent de 100%, din subventii primite de la alte administratii unde fata
de planul de 78200 lei s-a realizat 92259 lei in procent de 118%, din sume FEADR
in contul platitor efectuate in anul curent unde tara plan s-a realizat 32688 lei.

Veniturile proprii incasate in anul2018 se prezinta astfel:

Plan Realizat %

-impozit pe venit din transfer de proprietate 1200 2162 lei; 180%
-cote si sume defalcate din impozitul pe venit suma de 187000 214946 lei; 115%
-sume alocate de consiliul judetean pentru

echilibrarea bugetului local suma de 190300 190300 lei; 100%
-impozit pe cladiri persoane fizice suma de 36730 42460 lei; 116%
-impozit pe cladiri persoane juridice suma de 335710 336564 lei; 100%
-impozit pe teren persoane fizice suma de 87110 62780 lei; 72%
-impozit pe teren persoane juridice suma de 6690 20176 lei; 302%
-impozit pe teren extravilan suma de 121770 117629 lei; 97%
-taxe judiciare de timbru 5080 6372 lei; 125%
-taxe asupra mijloacelor de transport PF suma de 73010 61509 lei; 84%
-taxe asupra mijloacelor de transport PJ suma de 14300 20320 lei; 142%
-alte taxe pentru utilizarea bunurilor 7780 7124 lei; 92%
-alte impozite ~i taxe -salubritate suma de 55750 42582 lei; 76%
-venituri din proprietate concesiuni si inchirieri
suma de 65250 45947 lei; 70%



-venituri din prestari servicii -paza 54180 42797 lei; 79%
-venituri din activitatea silvica suma de 9000 16788 lei 187%
-venituri din taxe extrajudiciare de timbru 2570 1487 lei; 58%
-venituri din amenzi suma de 29930 29302 lei; 98%
- varsaminte din veniturile ~i disp ale Ins Publice 18800 18801 lei; 100%

La partea de cheltuieli la bugetullocal sectiunea functionare + dezvoltare
fata de planul de 4926460 lei s-a realizat suma de 4236827 lei in procent de 86%,
care se defalca pe capitole bugetare astfel:

-1a cheltuieli pentru autoritati executive avand un plan de 890230 lei fata
de care s-a realizat suma de 852522 lei in procent de 96%. Aceste cheltuieli se
defalca in cheltuieli de personal unde fata de planul de 734180 lei s-a realizat suma
de 722111 lei In procent de 98%, cheltuieli materiale unde fata de planul de
152240 lei s-a realizat suma de 130743 lei in procent de 86 % si in cheltuieli de
capital -rnasini echipamente-achizitii mobilier - fata de planul de 3810 lei s-a
realizat suma 3808 lei in procent de 100%. La autoritatile executive cheltuielile de
personal realizate in anu1 2018 sunt compuse din : cheltuieli cu salarii de baza in
suma de 632395 lei, cheltuieli cu indernnizatii consilieri suma de 53535 lei,
cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta 11600 lei, cheltuieli cu contributii, ,

pentru drepturile salariale si indemnizatii in suma de 24581 lei. La cheltuieli
materiale suma realizata se compune din: cheltuieli cu furnituri de birou suma de
9930 lei, materiale pentru curatenie 966, cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta
rnotrica suma de 11983 lei, cheltuieli cu apa , canal si salubritate suma de 808 lei,
cheltuieli cu posta, telecornunicatii, radio, tv, internet suma de 10030 lei, alte bunuri
si servicii pentru intretinere si functionare suma de 83705 lei, cheltuieli eu deplasari
suma de 6493 lei, cheltuieli cu cart: ~i publicatii suma de 768 lei, cheltuieli cu
pregatirea profesionala suma de 6060 lei, la plati efectuate in anii precedenti ~i
recuperate in anul curent cu sum a de -4140 lei. La cheltuieli de investitii, suma de
3808 lei s-a utilizat pentru- achizitii mobilier.

-la cheltuieli cu alte servicii publice genera le avand un plan de 24000 lei
fata de care s-a realizat suma de 21954 lei in procent de 91 %. Aceste sunt cheltuieli
cu cotizatie pentru asociatii unde fata de planul de 24000 lei s-a realizat suma de
21954 lei in procent de 91 %.

-la chletuieli pentru ordinea publica (camere supraveghere video) avand
un plan de cheltuieli in suma de 74180 lei fat a de care s-a realizat suma de 22713 lei
ill procent de 31%. Aceasta suma se defalca in alte cheltuieli cu bunuri si servicii
suma de 5394 lei ~i cheltuieli de capital suma de 17319 lei reprezentand
achizitionarea de camere de supraveghere trafic.



-la cheltuieli pentru invatarnant avand un plan de 132070 lei fata de care
s-a realizat suma de 80955 lei In procent de 61%. Aceste cheltuieli se defalca In
cheltuieli de personal unde fata de planul de 18000 lei s-a realizat suma de 18000 lei
in procent 100% si cheltuieli materiale unde fata de planul de 50000 lei s-a realizat
suma de 49909 lei in procent de 100%. La cheltuieli cu asistenta sociala avand un
plan de 4000 lei fata de care s-a realizat suma de 3050 lei in procent de 76%. La
invatamant cheltuielile de personal realizate In anul 2018 sunt compuse din:
cheltuieli cu transportul la si de la locul de munca In suma de 18000 lei. La
cheltuieli materiale suma realizata se compune din: cheltuieli cu furnituri de birou
sum a de 1500 lei, cheltuieli cu materiale de curatenie sum a de ] 000 lei, cheltuieli eu
incalzit, iluminat si forta motrica suma de 13265 lei, cheltuieli cu apa canal suma de
929 lei, cheltuieli cu carburanti si lubrifianti in suma de 7514 lei, cheltuieli cu posta,
telecomunicatii, radio, tv, internet suma de 4421 lei, alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare suma de 15980 lei, obiecte de inventar 5000 lei, pregatire
profesionala 300 lei. La cheltuieli cu asistenta sociala s-a realizat suma de 3050 lei
care se defalca In ajutor social in numerar in sum a de 2000 lei si tichete sociale
pentru gradinita in suma de 1050 lei. Cheltuieli pentru investitii In suma de 9996,
care se defalca in cheltuieli cu echipament pentru detectare incendiu Gradinita
Verveghiu in suma de 6426 lei si program contabilitate suma de 3570 lei.

-La cheltuieli pentru cultura si sport avand un plan de 981320 lei fata de
care s-a realizat suma de 786077 lei In procent de 80%. Cheltuieli pentru bibl ioteca
comunala unde fata de planul de 53620 lei s-a realizat suma de 52465 lei In proceni
de 98% ,acestea se defalca in cheltuieli de personal unde fata de planul de 50620
lei s-a realizat suma de 50531 lei in procent de 100% si cheltuieli materiale unde
fata de pianul de 3000 lei s-a realizat suma de 2510 lei in pro cent de 84 %. La
cheltuieli pentru biblioteca comunala cheltuielile de personal realizate in anul 2018
sunt compuse din: cheltuieli cu salarii de baza in suma de 47506 lei, cheltuieli cu
salarii in natura vouchere de vacanta in suma de 1450 lei, cheltuieli cu contributii
pentru drepturile salariale in suma de 1575 lei. La cheltuieli materiale suma
realizata se compune din : cheltuieli cu alte bunuri si servicii suma de 510 lei si
cheltuieli cu carti si publicatii suma de 2000 lei, la plati efectuate in anii precedenti
si recuperate in anul curent cu suma de -576 lei. Cheltuieli pentru camine culturale
un de fata de planul de 742500 lei s-a realizat suma de 592060 lei in procent de 80%.
Aceste cheltuieli se inregistreaza la cheltuieli materiale unde fata de planul de 9000
lei s-a realizat suma de 4554 lei in procent de 51 %. La cheltuiel i cu finantare fonduri
europene avand un plan de 733500 lei fata de care s-a realizat 587506 lei in procent
de 80%. Cheltuieli pentru sport unde fata de planul de 2000 lei s-a realizat suma de



449 lei in procent de 22%. Aceste cheltuieli au fost inregistrate la cheltuieli
materiale suma de 449 lei. Cheltuieli pentru sustinerea cultelor avand un plan de
183200 lei fata de care s-a realizat suma de 141103 lei In procent de 77% din care pe
fonduri europene prevederi 50000 realizat 12933 procent 26% capele Dobrin,
constructii fonduri proprii prevederi 133200 realizat 128170 procent 96% capela
Doba Mica.

La camino culturale cheltuielile materiale sunt inregistrate la: cheltuieli
cu incalzit iluminat suma de 629 lei, cheltuieli cu apa canal suma de 619 lei si
cheltuieli alte bunuri si servicii pentru intretinere si functtionare suma de 3306 lei.
La sport cheltuielile materiale sunt inregistrate la : la cheltuieli cu incalzire si
iluminat suma de 228 lei si cheltuieli cu apa canal suma de 221 lei.

-La cheltuieli pentru asistenta sociala avand un plan de 755890 lei fata de
care s-a realizat suma de 728062 lei 'in procent de 96%. Cheltuieli pentru asistenti
personali avand un plan de 690000 lei si s-a realizat suma de 678733 lei in procent
de 98%, acestea se defalca in cheltuieli de personal unde fata de planul de 474550
lei s-a realizat suma de 469354 lei in procent de 99% si cheltuieli cu indemnizatii
persoane handicap unde fata de planul de 215450 lei s-a realizat suma de 209379 lei
In procent de 97%. La cheltuielile cu asistenti personali cheltuielile de personal
realizate In anul 2018 sunt compuse din: cheltuieli cu salarii de baza In suma de
452858 lei si cheltuieli cu contributii pentru drepturile salariale In suma de 16496
lei.

La cheltuieli pentru ajutor incalzire avand un plan de 11000 lei si s-a realizat
suma de 4427 lei ill procent de 40%. Cheltuieli pentru ajutor incalzire pentru
persoane cu ajutor social avand un plan de 10200 lei fata de care s-a realizat suma
de 3480 lei in procent de 34%.

La cheltuieli pentru asistenta sociala-centru de zi Doba si Verveghiu avand un
plan de 44690 lei fata de care s-a realizat suma de 41422 lei 111 procent de 93%. La
cheltuieli de personal avand un plan de 38190 lei fata de care s-a realizat suma de
38136 lei 'in procent de 100%. La cheltuieli materiale avand un plan de 6500 lei fata
de care s-a realizat suma de 3286 lei In procent de 51%. Cheltuielile de personal sunt
compuse din cheltuieli cu salarii de baza in surna de 35410 lei, vouchere de vacanta
in suma de 1450 lei, ~i cheltuieli ell contributii pentru drepturi salariale In suma de
1276 lei. Cheltuielile materiale sunt eompuse din: cheltuieli CLl incalzire, iluminat
suma de 952 lei, cheltuieli cu apa, canalizare suma de 268 lei , cheltuieli eu posta,
telefon suma de 2066 lei.

-La cheltuieli pentru gospodarire locala avand un plan de 1507120 lei
fata de care s-a realizat suma de 1252357 lei In procent de 83%. Cheltuieli cu apa



canal unde s-a prevazut suma de 1245090 lei si s-a realizat suma de 1145030 lei in
procent de 92%, care reprezinta extindere apa-canal (investitie). Cheltuieli pentru
iluminat public avand un plan de 50000 lei fata de care s-a realizat suma de 46064
lei in procent de 92% . Alte cheltuieli de domeniul serviciilor ~i dezvoltarii avand un
plan de 212030 lei fata de care s-a realizat suma de 61443 lei In procent de 29%
acestea reprezinta cheltuieli de personal unde avand un plan de 35280 lei s-a realizat
suma de 35201 lei in procent de 100%, la cheltuieli materiale avand un plan de
15750 lei fata de care s-a realizat suma de 15674 lei in pro cent de 100% si cheltuieli
de capital avand un plan de 161000 lei fata de care s-a realizat suma de 10568 lei In
procent de 7% . La iluminat public cheltuielile materiale realizate ill anul 2018 au
fost inregistrate la iluminat public suma de 26064 lei si la alte bunuri si servicii
pentru intretinere ~i functionare suma de 20000 lei. La cheltuieli de domeniul
serviciilor si dezvoltarii au fost inregistrate cheltuieli de personal- salarii de baza in
suma de 32594 lei, cheltuieli cu salarii in natura vouchere de vacanta in suma de
1450 lei, cheltuieli cu contributii suma de 1157 lei, cheltuieli materiale- cheltuieli cu
carburanti suma de 11530 lei, cheltuieli cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare cu suma de 4144 lei, la cheltuieli de capital- modernizare amenajare
arhiva in constructia sopron utilaje a fost inregistrata suma de 10568 lei.

-La cheltuieli cu protectia mediului(salubritate) avand un plan de
cheltuieli in suma de 55750 lei fata de care s-a realizat suma de 42365 lei 'in procent
de 76 % acestea reprezinta cheltuieli materiale- salubritate.

- La cheltuieli cu alte actiuni generale economice avand un plan de
169340 lei fata de care s-a realizat suma de 118719 lei in procent de 70%. Aceste
cheltuieli se defalca in cheltuieli cu situatii de urgenta unde fata de planul de 2700
lei s-a realizat suma de 2445 lei in pro cent de 91 % inregistrate la cheltuieli
materiale si cheltuieli de capital reprezentand cofinantare -fond uri europene unde
avand un plan de 100000 lei si s-a realizat suma de 50000 lei 'in procent de 50%.
Cofinantare proiecte Gal Tovishat unde avand un plan de 66640 lei fata de care s-a
realizat 66274 lei in procent de 99%.

La activitatea silvica avand un plan de cheltuieli in suma de 9300 lei fa~a
de care s-a realizat suma de 92] 3 lei in procent de 99% acestea reprezinta
cheltuieli materiale.

-La cheltuieli cu drumuri si strazi avand un plan de 199200 lei fata de
care s-a realizat sum a de 197735 lei ill procent de 99% acestea reprezinta :
cheltuieli materiale unde fata de planul de 144200 s-a realizat suma de 144185 lei in
procent de 100% , cheltuielile materiale sunt compuse din: alte bunuri ~i servicii
sum a de 78200 lei si reparatii curente suma de 65985 lei, la cheltuieli de capital -



construit drumuri de exploatatie agricola Verveghiu- avand un plan de 55000 lei fata
de care s-a realizat suma de 53550 lei in procent de 97%.

-La cheltuieli CLl alte actiuni economicc- turism avand un plan de 128060
lei fata de care s-a realizat suma de 123975 lei In procent de 97%. La cheltuieli de
personal avand LID plan de 123720 lei fata de care s-a realizat suma de 123402 lei in
pro cent de 100%. La cheltuieli materiale avand un plan de 4340 lei fata de care s-a
realizat suma de 2214 lei in procent de 51%. Cheltuielile de personal sunt compuse
din cheltuieli cu salarii de baza ill suma de 116413 lei, cheltuieli salariale in natura
vouchere de vacanta 2900 lei, si cheltuieli cu contributii pentru drepturi salariale in
suma de 4089 lei. Cheltuielile materiale sunt compuse din: cheltuieli cu furnituri de
birou suma de 993 lei, cheltuieli cu materiale de curatenie suma de 388 lei, cheltuieli
cu incalzire, iluminat suma de 719 lei, cheltuieli cu apa, canalizare suma de 114 lei,
la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de -1641 lei.

La sfarsitul anului 2018 la bugetul local sectiunea functionare +dezvol tare
a ramas un deficit in surna de 520023 lei , total excedent in anul 2018 fiind de
1298706 lei care se diminueaza cu deficitul anului 2018 in suma de 520023 lei
avand la sfarsitul anului 2018 un excedent total de 778683 lei.

In cursul anului 2018 s-a analizat cu mult sirnt de raspundere utilizarea
creditelor pe capitole bugetare .

In baza Legii n1'.215/200 1 privind Administratia Publica Locala, a Legii
ru".273/2006 privind Finantele Publice Locale la Compartimentul Impozite si
Taxe Locale Comuna Dobrin s-a analizat asigurarea colectarii impozitelor ~i
taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor
contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a
creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor, cererilor legate de activitatea
desfasurata.,

I. Prezentarea activitatilor curente desfasurate in perioada analizata in
cadrul compartimentului Taxe si lmpozite:

Activitatea de impunere a bunurilor impozabile este 0 activitate complexa ce
implica mai multi factori. Ca urmare, pentru a indeplini acesti factori, in insitutia
noastra s-a procedat la unnatoarele:

- informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor ~i documentelor
depuse de acestia,

-analizarea, solutionarea si operarea 'in baza de date a cererilor in vederea
scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care
se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare,



-eliberarea certificatelor de atestare fiscale,
- efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile

detinute de catre contribuabili,
-intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in terrnen

legal, la toate cererile depuse de catre contribuabili/institutii, pentru reglementarea
situatiei fiscale a contribuabililor,

- intocrnirea borderourilor de debite si/sau scaderi, intocmirea referatelor in
vederea restituirilor si compensarilor de sume provenite in urma modificarilor
efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului 20 18(scutiri, sume achitate in
plus, modificari ale suprafetelor impozabile aparute in urma efectuarii
masuratorilor cadastrale, etc.)

In anul 2018, institutia noastra a emis si a comunicat decizii de impunere
pentru contribuabili persoane juridice si pentru contribuabili persoane fizice,
detinatori de bunuri mobile ~iimobile impozabile pe raza administrativ teritoriala a
Comunei Dobrin. Deasemenea, s-au emis decizii referitoare la obligatii de calcul
accesorii pentru persoane juridice si pentru persoane fizice.

In cifre, activitatea Compartimentului Taxe si Impozite se rezuma astfel:
Nr. Activitati desfasurate Total, ,
crt.
1. Certificate Fiscale Intocmite/Eliberate 313
2. Declaratii mijloace de transport - radiere 92
3. Declaratii mij loace de transport - impunere 138

2. Urrnarire si Executare Debite:,
La compartimentul Taxe ~l Impozite s-au efectuat activitatile curente

constand in:
-intocmirea de plicuri
- confirrnari de primire 9i borderouri corespondents pentru adrese
-verificarea listei de rama9ite
- verificarea somatiilor si popririlor achitate
- transmiterea sumarelor nota de plata pe e-mail si fax
-emiterea si comunicarea somatiilor
- emiterea si comunicarea popririlor
- ridicari popriri
-reglarea suprasol viri lor
- verificarea conturilor societatilor ..



S-a intocmit un numar de 137 de somatii ~i 137 de titluri executorii si s-a
asigurat comunicarea acestora contribuabililor, prin metodele prevazute de
Iegislatia ill vigoare, in vederea asigurarii recuperarii debitelor restante, 'in
conformitate cu prevederile legale in materie.

In acelasi scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii in
ceea ce priveste date le de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea
veniturilor, conturilor bancare ~i a locurilor de munca ale acestora.

Au fost verificate, pe baza situatiei primite de la Directia Generala de
Evidenta a Persoanei si Administrarea Bazelor de Date, contribuabilii care figurau
in baza de date a institutiei cu amenzi restante, iar in urma acestei veri ficari au fost
clasate amenzile persoanelor decedate.

Pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca In urma comunicari i
sornatiei, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au intocmit
dosarele de executare, in vederea recuperarii debitelor restante prin poprirea
disponibilitatilor din conturile bancare sau a tertilor, precum si prin dosare de
insolvabilitate a contribuabililor, In cazul lui Markocsan Cosmin Alexandru si
Nagy Sandor Istvan. Ca urmare s-au efectuat adrese de infiintare a popririi pentru
contribuabili persoane fizicel juridice. Trebuie remarcat faptul ca 'in urma
executarii silite efectuate s-a incasat suma de 50.842, 34 lei.

S-au efectuat transferuri de dosare ale mij loacelor de transport pentru
contribuabili care si-au schimbat domiciliul de pe raza administrativ-teritoriala a
Comunei Dobrin.

3. Inspectie fiscala

In perioada analizata, angajatu acestui serviciu au desfasurat activitati de
inspectie fiscala finalizate prin intocmirea rapoartelor de inspectie fiscala, precum
si activitati in ceea ce priveste inventarierea masei impozabile pentru societatile
comerciale ~i persoanele fizice care datoreaza impozite si taxe locale, inclusiv taxa
pentru afisaj in scop de reclama si publicitate si taxa pentru serviciile de reclama ~i
publicitate.

Inspectia fiscala s-a efectuat in satele Doba ~i Verveghiu, reprezentand
masurarea caselor si a anexelor. Fiind 0 procedura foarte cornplexa ce implica in
primul rand informarea contribuabililor printr-un aviz, de asemenea 0 echipa s-a
deplasat pe teren illperioada de 1 mai-31 octombrie. S-au emis Note de constatare
si decizii de impunere pentru fiecare contribuabil; ca urmare s-au gene rat
borderouri de debite pe suprafetele nedeclarate.



La solicitarea Directiei Agricole Zalau s-a intocmit si s-a inaintat lista
nominal a cu proprietarii (persoane fizice) de fanete si/sau pasuni cu blocuri fizice,
in vederea intocrnirii amenajamentului pastoral.

Pe parcursul anului 2018 s-au inregistrat un nr. de 6077 acte in registrul de
intrare-iesire din care In jur de 2500 sunt adeverinte solicitate de persoane fizice
(localnici) pentru diferite motive, de exemplu: in perioada 01 martie -30.05. 2018
s-au eliberat aproximativ 280 de adeverinte pentru declararea suprafetelor la APIA
Cehu Silvaniei, Jibou, Zalau, altele au fost eliberate pentru completarea dosarclor
pentru Masurile 6.3 si 6.2 si pentru solicitarea subventiei de rnotorina, mai departe
pentru cultura ecologies, pentru achizitionarea unor telefoane mobile, pentru
intocmirea sau schimbarea cartii de identitate, pentru intocmirea si/sau completarea
dosarelor de ajutor social ~i alocatia de sustiere pentru care se solicita adeverinte
din 3 in 3 luni, pentru medic si pentru dovedirea normei realizate in CAP necesare
pentru calcularea pensiei.

Iar in registrul special al evidentei corespondentei s-au inregistrat 311 plicuri,
continand diferite raspunsuri sau solicitari din partea tuturor compartimentelor din
cadrul prirnariei, Aici putem mentiona acele raspunsuri referitoare la situatia
bunurilor mobile si imobile a unor persoane fizice sau firme, raspunsuri care contin
date si xerocopii dupa actele din arhiva referitoare la dosarele de reconstituire a
dreptului de proprietate asupra terenurilor, instiintari de plata, raspunsuri care se
fac la solicitarea instantelor judecatoresti, administratii finaciare, executori
judecatoresti, politic, etc.

Pe baza date lor din registrul agricol au fost completate si eliberate certificate
de atestare a edificarii constructiilor solicitate de proprietari de locuinte.

In cursul anului 2018 au fost depuse 20 oferte de vanzare, afisate la sediul
Primariei cu ocazia vanzarii unor terenuri agricole extravilane, potrivit Legii
17/2014.

In cursul anului 2018 au fost eliberate 14 buc. atestate de producator si
carnete pentru comercializare.

Pana la finele anulu i 2018 au fost inregistrate 215 contracte de arendare
dintre care majoritatea au fost incheiatc de cetateni i din comuna cu SC
INTERMODI VEGETAL SRL administrator MODI SANDOR, respectiv reinnoitc
cu unele societati dupa cum urmeaza SC FREDY BUILDING a d-lui Modi Attila,
SC KNITWEAR ad-lui Maghiar Vasile, SC VITI MITI ad-lui Czirjak Csaba.

In cursul anului 2018 s-au inregistrat 10 petitii care cuprind fel ~i fel de
probleme care au fost rezolvate in mod favorabil.



4. Insolventa,

In cursul anului 2018 s-a continuat procedura de insolvabilitate inceputa in
anul 2017 referitor de Markocsan Cosmin Alexandru si Nagy Sandor Istvan, ceea
ce a presupus colaborarea institutiei noastre cu diverse entitati cum ar fi :

-Casa Judeteana de Pensii Salaj
-Inspectoratul Teritorial de Mundi Salaj
-Agentia Nationals a Finantelor Publice Salaj,

5. Tezaur

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat incasari prin urmatoarele modalitati
de plata:

- POS -12.700 lei
- Numerar - 419.796 lei
-Ordin de plata- 371.486.34 lei
TOTAL: 803.982,34 LEI.

Cu privire la activitatea Compartimentului Agricol pot sa va spun ca in
ceea ce priveste marimea suprafetelor insarnantate In toamna anului 2017 pe baza
cercetarilor statistiee putem zice ca au fost sernanate: aproximativ 120 ha grau, 60
ha triticale, 25 ha orz de toarnna, iar in primavara anului 2018 au fost semanate
aproximativ 80 ha cartofi, 35 ha legume, 10 ha orzoaica de primavara, 160 ha ovaz,
505 ha porumb boabe, 285 ha floarea soarelui, rapita 170 ha si 96 ha soia. In
eontinuare putem aminti de noile plantatii ce s-au realizat pe teritoriul comunei
noastre: capsuni, coacaz negru, caisi si piersiei, nuci. Dupa cum observam
suprafata terenurilor semanate este In crestere de la an la an, multurnita societatiilor
agrieole care au arendat aproximativ 1000 ha teren arabil si exista posibilitatea
valorificarii productiei,

La solieitarea Directiei Agricole Zalau, In cursu1 lunii martie 2018 s-a
intocmit situatia statistica AGR, in aprilie RAGR si a uti laj elor, in luna mai 2018 s-
a intocmit AGR 2A 2018 eu suprafata totala a comunei Dobrin pe eategorii de
folosinta a terenurilor, iar in cursu] lunii noiernbrie s-a intocmit AGR 2 B eu
suprafata recoltata si productia obtinuta 'in anul 2018, balanta suprafetei arabile Si
propunerile pentru anu12019.

Numarul utilaj elor agricole este in crestere fata de anul 201 7.
In anu1 2018 s-au depus la Directia Agricola Zalau 20 cereri pentru taieri de

nuci, pentru care solicitantii si-au primit autorizatiile,



Mai putem rnentiona ca in cursu Isemestrului I al anului 2018 a fost semnat
un contract de finantare, respectiv 'in cursul semestrului II al anului 2018 au fost
semnate doua contracte de finantare in cadrul Programului national de cadastru si
carte funciara pentru Iucrarile de inregistrare sistematica a terenurilor extravilane.
S-a inregistrat un contract cu d-l Ignatyuk Gabor Otto pentru 3 sectoare, un
contract cu d-l Juhasz Miklos pentru un sector si unul cu d-l Tolca Alin Ciprian tot
pentru un sector.

La compartimentul fond funciar in perioada august-decembrie 2018 s-au
inregistrat un numar de 44 de cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenului intravilan eu constructii, conform Legii 23112018 privind
modificarea si completarea Legii nr. 1811991. Mai departe s-a inregistrat un
proces-verbal de punere in posesie a terenurilor insotita de toata documentatia
solicitata de OCPI si intocmita de catre un topograf autorizat pentru eliberarea
titlului de proprietate.

Activitatea APIA: [n anul 2018 s-a acordat sprij in direct ferrnierilor din
Dobrin:

1. Numar cereri de plata uniee pe suprafata depuse la APIA pentru sprij in direct la
fermieri in anul 2018 : 197

2.Suprafata eligibila pentru care a fost solicitata subventia (sprijinul )in anul 2018
este de 1276 ha

3. Cereri depuse in zootehnie pentru sprijin ,

3.1. AJUTOARE NATIONALE TRANZITORII IN SECTORUL ZOOTEHNlC,
prima pe exploatatia de bovine si prima pe cap de animal speeia ovine ~i caprine:

-bovine :43 cereri pentru 142 capete

-ovine+ caprine: 8 cereri pentru 1228 capete ovine si 29 capete caprine

3.2. SPRIJIN CUPLAT IN SECTORUL ZOOTEHNIC (SCZ)

-ovine: 5 cereri pentru 933 capete

-vaci de lapte: 3 cereri pentru 42 capete

4.Cuantumul platilor pentru schemele de sprijin pe anul 2018

-plata unica pe suprafata (SAPS)-l 02.56 Euro/ha

-plata pe inverzire-58.23 Euro/ha

-plata redistributiva-S Euro/ha intre 1 ha si 5 ha, 48.63 Euro/ha intre 5 ha si 30 ha.



-ajutorul national tranzitoriu: ANT1-14.70 Euro/ha, ANT7-16.57 Euro/tona lapte,
ANT8-76.07 Euro/cap, ANT9-4.85 Euro/cap

-sprijin cuplat: SCZ- VL (VACA DE LAPTE) 340.90 Euro/cap, SCZ-O (ovinc)
15.97 Euro/cap

-plata pentru tineri fermieri-25.84 Euro/ha.

Cu pnvire la starea infractionala ~i contraventionala, ordinea ~I

linistea publica pe raza comunei Dobrin va prezint urmatoarele:

In cadrul Postului de Politic Dobrin s-au desfasurat activitati operative
si de alta natura potrivit competentelor stabilite prin legi, 'in vederea mentinerii
unui climat de ordine si liniste publica, a respectarii Iegalitatii si apararii
drepturilor ~i libertatii persoanelor, reusind sa stabileasca 'in bune conditii situatia
operativa doi lucratori de ploitie.

In acest sens s-au desfasurat pe raza cornunei diferite activitati preventive,
fiind efectuate un nr. de 109 controale dupa cum urmeaza: 9 pe linie economics.
28la sistemele de paza, 27 pe linie judiciara , 15 AEST(arme,explozive,substante
toxice), 26 pe silvicultura ~i 8 alte linii de munca.

Tot in scop preventiv au mai fost executate un nr.de 57 de patrulari,
atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, deasemeni s-a participat la un nr. de 5
masuri de ordine la manifestari cultural - artistice si sportive la activitati pentru
punerea 'in legalitate a persoanelor cu actele de identitate expirate, vize de
domiciliu ~i resedinta 'in randul cetatenilor, fiind instruite un nr.de 34 persoane
potential victime.

La solicitarea cetatenilor din comuna prin Serviciul National Unic de Urgenta 112
s-a intervenit la un numar de 40 cazuri , pentru diferite evenimente ca: stari
conflictuale generate pe fondul consumului de alcool , neintelegeri privind
aplicarea fondului funciar, tulburarea linistii publice, furturi, etc. intervenindu-se 'in
timp util, toate au fost solutionate prin mijloace specifice politiei.

Au fost primite 'in audienta un numar de 11 persoane care au prezentat
diferite probleme, fiind solutionate pozitiv.

Pe linie de circulatie rutiera au fost desfasurate activitati zilnice,
conform graficelor, precum si activitati preventiv-educative 'in randul elevilor
si cadrelor didactice din cadrul celor 4 scoli gimnaziale. Au fost inregistrate un
numar de 4 stari conflictuale, toate aplanate.



In ceea ce priveste stare a contraventionala situatia se prezinta astfel: au
fost aplicate un numar de 296 contraventii In valoare de 43.930 lei dupa cum
urmeaza:

- Legea nr.6111991-28,

-Legea nr.12/1990-3,

-OUG 195/2002-244,

-OG 97/2005-19,

-Legea 333/2003-1

-alte acte normative-l

Starea infractionala se prezinta astfel:

-au fost inregistrate un nunar de 20-31 'in 2017 lucrari si cauze penale din care 19
cu autori cunoscuti ~i 1 cu autori necunoscuti, fiind constatate infractiuni, dupa
cum urmeaza:

-furt-z- l O In 2017

-violenta in familie-1-3In 2017

-loviri sau alte violente-9-5 In 2017,

-conducere sub influenta alcoolului sau neinmatriculat-1-3 In 2017

-rnorti suspecte-3

-nerespectarea privind incredintarea minorului-l

-distrugere-3-4 In 2017.

In cursul anului 2018 nu au fost inregistrate evenimente deosebite pe raza
comunei. Situatia operativa la nivelul comunei nu prezinta 0 complexitate deosebita
si este sub control pana In prezent. In 2017 a avut loc un viol faptuitorul fiind inchis.

In continuare va prezint un raport de analiza a activitatii desfasurate in
Scoala Gimnaziala nr. 1 Dobrin in anul scolar 2016-2017., ,

"Sii formezi 0 echipii este doar inceputul, Sii riimiii impreunii inseamnii progresul,

Sii lucrezi impreunii aduce succesul!" [Henry Ford)

Traim intr-o societate dinamica, ce se afla intr-o continua transform are,
adaptare, miscare. Schimbarile majore din stilul nostru de viata si din
obiceiurile noastre, induse de diferite influente culturale, sociale, economice



si tehnice, se reflects ~l In educatie, Mobilitatea crescanda a populatiei, a
tehnicii si a tehnologiei, a simbolurilor si a inforrnatiei schimba si rnodifica sensul
educatiei, Ca urmare, astazi omul isi construieste educatia personals cu totul
altfel dedit mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educatia este un mod
"natural" si general acceptat de a -si construi identitatea, personalitatea -"Sunt
ceea ce inva; si cum invat".

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educationale in vigoare,
in anul scolar 2018-2019 s-a avut in vedere continuarea si concentarea eforturilor
pentru ca elevii din Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dobrin sa dobandeasca abilitati de
tipuI:

o pregatire generals solida, bazata pe cunoasterea valorilor reate
ale societatii;

cunostinte aprofundate in domeniile legate de viitoarea cariera;
competentele necesare unei bune integrar! pe piata muncii;
deprinderi de munca intelectuala pentru invatarea pe tot parcursul

vietii.

Intreaga activitate a fost organizata, astfel incat in scoala sa se creeze un
mediu educational profesionist, cu standarde instructionale si morale de cea mai
buna cali tate.

Conducerea scolii noastre a fost asigurata de un director coordonator.
Directorul coordonator a fost presedintele Consiliului de Administratie, din
care au mai facut parte doua cadre didactice, doi reprezentanti ai parintilor si
doi reprezentanti ai Consiliului Local al Primariei Dobrin. Liderul de sindicat a
participat cu statut de observator la intalnirile de lucru ale Consiliului de
Adrninistratie.

Fiecare membru al acestuia a avut atributii specifice, trecute in fisa
postului, iar hotararile s-au luat prin vot deschis. Ele au fost comunicate
Consiliului Profesoral si personalului didactic auxiliar si nedidactic. Eventualele
probleme de comunicare au fost rezolvate amiabil prin discutii interpersonale
sau ill cadruI Consiliului Profesoral.

Echipa managerial a a rezolvat in scoala orice nemultumire aparuta in
randul parintilor, elevilor si personalului scolii. Intre conducerea si restul
personalului scolii nu au existat probleme de comunicare care sa nu poata f
rezolvate amiabil.

Secretariatul a functionat zilnic intre orele 8.00 si 16.00 ~l a oferit
informatiile specifice publicului.

Scoala no astra are 0 buna imagine la nivel judetean ~i national, si datorita
derularii a numeroase activitati extrascolare si a proiectelor de parteneriat eu
diverse entitati.

Scoala dispune de internet si telefonie fixa, ceea ce favorizeaza tluxul
informatiilor mai rapid.



Prezentul raport de activitate a fost intocmit pe baza rapoartelor
responsabililor de comisii metodice si tematice, precum si in baza datelor statistice
fumizate de compartimentul secretariat.

In anul scolar 2017-2018, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dobrin activitatea
rnanageriala s-a desfasurat sub semnul continuarii aplicarii principiilor reformei in
invatamantul preuniversitar de stat. Intocmirea documentelor de proiectare a
activitatii la toate nivelurile s-a realizat in concordanta cu legislatia in vigoare.

Activitate manageriala si de specialitate derulata pe parcursul anului scolar
2017-2018 a fost rnonitorizata si la nivelulul Inspectoratului Scolar Judetean prin
o inspectie general a Inn perioada 26 februarie -9 rnartie 2018, coordonata de catre
inspectorul de sector Marcel Lucaciu, inspectii tematice realizate de catre
inspectorul de sector Marcel Lucaciu, inspectorul de specialitate Saracut
Comanescu Teodor, inspector resurse umane Lungu Viorel. Nu s-au constatat
nereguli si disfunctii, s-au remediat toate inadvertentele anterioare, iar atat
activitatea manageriala cat si activitatea pe specialitati a fost apreciata cu
califi cati vul "Foarte bine".

Orarul scolii s-a elaborat la timp, in functie de specificul unitatii
scolare conform planului cadru, respectandu-se numarul minim de ore/saptamana
pentru fiecare disciplina.

S-a evaluat oferta educational a pe baza indicatorilor de performanta
stabiliti prin proiectul de curriculum. Curriculumul la nivel local pentru elevi a fost
intocmit In functie de necesitatile acestora.

OFERTACDS ,

NR. PROFESOR

l.

GRUPA/ GRADINITA/~COALA DENUMIRE CD~

Grupa Gradinita cu program
combinata normal Dobrin

Sanatosi si voinici, , Moldovan
Cristina

CRT CLASA

Grupa Gradinita cu program
combinata normal Doba

~----~----------+-------------------~------------------~---------- -
Grupa Gradinita cu program

cornbinata normal Verveghiu
-

Grupa Gradinita cu program
cornbinata normal Sincraiu Silvaniei

~----~----------+-------------------~-------------------r-----------
Clasele: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Limba Maghiara Pap Csilla
V-VII Dobrin

VI-VIII

2.

3.

4.

5.

Mclini dibace

Hat sa ne j ucam!

Nagy Szilvia

Toth Judith

Nagy EsteraHai ell mine la joe!

6. Clasa a VI-a Scoala Gimnaziala Nr. 1
Dobrin

Educatie pentru
sanatate

Ros Aurica,



7. Clasa a V-a Scoala Gimnaziala Nr. 1 Lectura si abilitatile Petran Delia,
Dobrin de viata

8. Clasa a V-a Scoala Girnnaziala Nr. 1 Fii un consummator Ros Aurica,
Dobrin informat!

Am intocmit la timp documentele si rapoartele tematice curente ~i
speciale, solicitate de IS1 Salaj si autoritatile locale, iar pastrarea documentelor
scolare oficiale s-a facut conform cerintelor legislative.

CD~-urile au avut un caracter stimulativ si pe specific comunitar,
avandu-se 'in vedere solicitarile parintilor.

S-au incheiat contractele de munca cu personalul didactic si nedidactic,
s-a facut normarea conform normelor stabilite de IS1 Salaj.

S-au intocmit documentele legale privind managementul resurselor
umane (personal didactic, nedidactic, auxiliar, elevi), completarea cataloagelor,
registrelor de evidenta a elevilor, certificatelor de absolvire, pre cum si pastrarea lor.

Incadrarea pe post s-a facut conform cerintelor metodologice, fiind
aprobata de catre departamentul corespunzator din cadrul IS1 Salaj.

Conflictele aparute la nivel de unitate au fost rezolvate rapid,
transparent si eficient;

Au fost elaborate urrnatoarele documente de baza:
a)Documente de evidenta

• Organigrama unitatii scolare;
• Regulamentul de ordine interioara;
• Dosare cu ordine, instructiuni, regulamente etc.
• Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);
• Grafice de asistente la ore, numarul de asistente, distribuirea acestora pe

discipline / cadre didactice;
• Registrul de decizii, dispozitii si note de serviciu;
• Schema orara pe niveI de studiu;
• Criteriile de evaluare a activitatii personalului didactic in vederea acordarii

calificativelor anuale
• Planul de scolarizare aprobat pentru anul scolar 2017-2018
• Planul operational pentru anuI scolar 2017-2018;
• Plan de indrumare si control;
• Tematica si planurile activitatii educative scolare si extrascolare;
• Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de scoala;
• Programe de parteneriat locale, nationale;
• Dosare cu inventare ~i procese-verbale privind starea bunurilor din salile de

class.



• Raport de analiza privind activitatea instructiv-educativa desfasurata in anul
scolar-Zf 16-20 17, semestriale

• Documente ale Consiliului Profesoral
Documente ale Consiliului de Administratie
Documente ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Documente ale Compartimentului Contabilitate

S-a efecuat evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic
conform fiselor de evaluare/autoevaluare ~i s-a facut evidentierea calificativelor
anuale (prin punctaj si calificativ acordat).

t,

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor
Activitatea scolii s-a desfasurat pe baza principiului muncii ~l

responsabilitatii colective, in conditiile respectarii legislatiei scolare ~i a
regulamentelor. De la inceputul anului scolar s-au organizat comisiile si consiliile,
s-au distribuit responsabilitatile, au fost numiti responsabilii de comisii, In urma
propunerilor facute in sedinta C.P, in sedinta C.A dandu-se deciziile
corespunzatoare.

In scoala au existat comisii cu caracter permanent si comisii cu caracter temporar,
comitetul de parin/i si consiliul elevilor.

Programul zilnic s-a desfasurat intr-un singur schimb:
-Intre orele 8.30 si 13.30 invatamantul prescolar ~i primar
-intre orele 8.30 si 14.30 invatamantul gimnazial

Repartizarea responsabil itatilor pentru fiecare cadru didactic s-a facut cu
obiectivitate, la inceputul anului scolar, fiecaruia fiindu-i distribuite
responsabilitati si atributii precizate in fisa postului, avandu-se in vedere principiul
continuitatii.

Intreaga activitate a fost monitorizata permanent de conducerea scolii, pe
baza Planului de control si monitorizare a activitatii scolii, prin observatii, asistente
la clasa, prin comunicarea cu responsabilii de comisii si cu intregul personal al
scolii, analize periodice in C.P si C.A si prin organizarea unor sedinte de lucru. S-a
urmarit: implicarea intregului personal si a partenerilor sociali in activitatile scolii,
constientizarea responsabilitatilor, dialogul permanent, schimbul de opinii,
valorizarea initiativelor, cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, cresterea
performantei scolare etc. Multe dintre disfunctiile identificate au fost remediate.
Concret, s-au verificat si completat toate documentele scolare, s-au completat
contracte individuale de munca pentru tot personaluI angajat, s-au verificat,
completat si actualizat dosarele personale ale cadrelor didactice, s-au intocmit
dosare de protectia muncii, dosare medicale, documente de instructaj pentru
protectie civila si P.S.I., s-au intocmit portofolii ale personalului didactic; au fost
realizate mape ale cornisiilor metodice, conform cerintelor. Registrele matricole si
cataloagele au fost verificate amanuntit, fiind completate corespunzator. Scoala
detine autorizatie sanitara de functionare.



SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DOBRIN este parte components a
cornunitatii delimitata de unitatea administrativ teritoriala a comunei Dobrin, eLI
centrul administrativ in satul Dobrin si avand 'in components satele:
Doba,Verveghiu, Deleni, Naimon, Sincraiu-Silvaniei, fiind cornpusa din
urmatoarele subunitati:
Scoala eu c1asele CP-VIII Dobrin, (situata In centrul de comuna) cornpusa din:
Gradinita cu program normal, clasele CP-IV ~i clase V-VIII gimnaziale, sectie
romana .
Scoala Primara si Gradinita eu program normal Doba, sectie maghiara;
Scoala Primara si Gradinita ell program normal Verveghiu; sectie maghiara;
Scoala Primara ~i Gradinita eu program normal Sincraiu Silvaniei; sectie
maghiara,

Scoala dispune de 5 cladiri cu 4 sali de grupa pentru prescolari, 10 sali de
clasa pentru ciclul primar si gimnazial, un laborator de biologie,un cabinet de
informatica, 0 biblioteca, 4 sali profesorale, un secretariat, 0 directiunc. Salile de
clasa sunt dotate cu mobilier modular. Scoala dispune de iluminat, incalzire cu
central a termica, telefonie, internet, alimentare cu apa la retea si canal izare,
grupuri sanitare interioare.

Cladirea Gradinitei eu PN DOBRIN are 0 sala pentru activitati si grup
sanitar propriu( construit in decebrie 2017), iar spatiul de j oaca in aer liber este
separat de eel al elevilor.

Scoala Primara DOBA are In componenta 4 sali de clasa, 2 sali functionale
~i 2 sali neamenajate, 0 sala profesorala ~i 0 sala materiale didactice. Gradinitei eu
PN DOBA se afla in incinta Scolii Primare Doba, avand 0 sala de grupa. Copiii ~i
cadrele din Doba beneficiaza de grupuri sanitare aflate in interiorul cladirii, iar
spatiul de joaca este comun cu cel al elevilor ..

Seoala Primara VERVEGHIU functioneaza din anul 2015 intra cladire, .
noua, modernizata la standarde UE si are 2 sali de clasa, 0 sala profesorala iar
Gradinita eu PN VERVEGHIU 0 singura sala pentru activitati. Grupuri sanitare
sunt in incinta, iar spatiul de joaca este cornun cu cel al elevilor.

Seoala Primara SINCRAIU SILVANIEI are 0 sala de clasa,o sala
profesorala, 0 sala de sport iar Gradinita eu PN SINCRAIU SILVANIEI a
beneficiat de 0 singura sala pentru activitati. Grupuri sanitare sunt si aid
deasemenea in incinta, iar spatiul de joaca este comun cu eel al elevilor.

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dobrin, unitate Pl, detine materiale sportive, un
teren de sport minimal 'in curtea scolii, iar scolile structuri nu au baza sportiva
exceptand cateva materiale sportive, majoritatea achizitionate din donatii $1
sponsorizari.



RESURSE UMANE

incadrarea cu personal didactic

Cadre Debutanti/ ~~a~tic ~~a~tic ~lJa~tic Pensionari

didactice suplinitori definitiv II I
frQucawrz -

0 1 0 3 -

Invdtatori- 7 1 0 2 3 2

Profesori- 7 2 1 1 3 -

In anul scolar 2017-20 18, Scoala Gimnaziala Nr.l Dobrin a functionat cu

un numar de 23,69 norme didactice din care didactic auxiliar I si nedidactic 5,

comparativ cu anul scolar 2016-2017, cand la nivelul scolii a existat un numar de

norme diactice de 21,5.

Gradatii de merit: 2 cadre diactice: director Petran Delia Monica

profesor Ros Aurica

incadrarea cu personal didactic auxiliar ~i nedidactic

In Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dobrin au existat 0,5 norma de secretariat, 0.5
norma administrator financiar. Incadrarea cu personal nedidactic: exista 2,75
posturi de ingrijitor, 0,75 muncitor de intretinere si 0,50 sofer microbuz scolar

Proiectul planului de scolarizare se realizeaza anual, In functie de
rezultatele recensamantului, dar ~i de numarul de posturi existente In scoala
pentru toate categoriile de personal, in baza unei note de fundamentare
argumentate, pre cum si a metodologiilor actuale privind realizarea planului de
scolarizare.

In anul scolar 2017-2018 am avut un nurnar de 128 de elevi, din care 40 la
invatamantul prescolar, 58 la invatarnantul primar, iar 30 la invatamantul gimnazial.

Numar Numar elevi
grupe/clase

pre~colar primar gimnazial prescolar primar zimnazial
4 7 2 41 57 30
Total clase: 13 Total elevi: 128



Miscarea elevilor

Prescolar Primar Gimnazial
Inscrisi 41 57 30

Plecati - - -

Venit; - - -
Ramasi 41 57 30

Situatia privind rezultatele la invatatura la sfarsit de an scolar 2017-2018:

Clasele pregatitoare - IV Clasele V -Vlll

Total elevi 57 Total elevi 30

Promovati 57 Prornovati 28

REPETENTI - Repetenti 2

Procent 100% Procent 93,33%

P tdrocen e promovare
Clasa Nr. elevi Nr. elevi promovati Nr. elevi repetenti Procent de promovare

Cis. preg. 12 12 - 100%

Cis. I 13 13 - 100%

CIs. II 8 8 - 100%

Cis. III 12 12 - 100%

CIs. IV 11 11 - 100%

Cis. V 7 6 1 85,71%

Cis. VI 8 8 - 100%

CIs. VII 7 7 - 100%

Cls.VIII 8 7 1 87.5%



La nivelul invatamantului primar procentul de promovabilitate este de

100% la nivelul invatamantului gimnazial procentul de promovabilitatea este

de 93,33%.

PARTICIPARE LA OLIMPIADE ~I CONCURSURI IN SPECIALITATE
Pe parcursul semestrului I, 2017-2018 elevele: Puscas Emanuela Ana, cls.a

VII-a, Plosca Nuria cls. a VIII-a, Puscas Raluca cls. a VIII-a, Csapo Bernadett cls.
a VIII-a, a au participat la Olimpiada de limba si comunicare - faza locala unde au
realizat un eel mai bun puneatj pe nivel, iar eleva Plosca Nuria cIs. a VIlI-a s-a
calificat la faza judeteana.Eleva Csapo Bernadett cls. a VIII-a a participat la
OJimpiada de limba engleza- faza locala si faza judeteana, uncle a obtinut
Mentiune.

Gradul de integrare a absolventilor in licee si 'in scolile profesionale:

An scolar 2015 - 2016 An scalar 2016 - 2017 An scolar 2017 - 2018

100% 100% 81,42%

Frecventa si scolarizare, , ,

CLASA ABS. MOTIVATE ABS. NEMOTIV ATE TOTAL
P 77 19 96
I 247 61 308
II 77 24 101
III 97 33 130
TV 216 4 220
V 36 111 147
VI 27 139 J66

VTl 8 38 46
VIII 147 326 473

TOTAL 962 725 1687

Numarul absentelor a scazut comparativ eu anul scolar 2016-2017 cand la
nivelul unitatii de invatamant s-a inregistrat un numar de 26 70 absente,
Starea disciplinarii

Situatia elevilor cu media scazuta la purtare dar nu mai mica de 7.

*clasa a V-a - 2 elevi

*clasa a VI-a - 2 elevi



*clasa a VII-a -0 elevi

*clasa a V-a - 2 elevi

Stare a disciplinarii
In ceea ce priveste directiile si actiunile care au fost intreprinse

pentru diminuarea absenteismului In unitatea no astra de invatamant, in special la
copiii proveniti din medii dezavantajate si defavorizate, putem mentiona
urmatoarele masuri:

- initierea In mod organizat a unor actiuni comune scoala-farnilie, pentru
intercunoastere, ill scopul formarii respectului reciproc;
- initierea la nivel de scoala a unor proiecte In parteneriat educational cu parintii, In
principal, si cu alti parteneri educationali pentru valorizarea capacitatilor
intelectuale ale elevilor;
- sustinerea morala a parintilor si accesul la informatie pentru prevenirea si
eliminarea abandonului scolar;
- eficientizarea parteneriatului cu institutiile implicate In problematica copilului,
promovandu-se

dialogul intre conducerea scolii si profesorii diriginti, profesorii clasei, elevi,
parintii elevilor, comunitatea locala , Politie, CJRAE.

In scoala s-a desfasurat un program de pregatire suplimentara la
disciplinele de examene, la ciclul gimnazial, In vederea eficientizarii demersului
didactic si pregatirii elevilor. Din pacate, nu exista preocupare de pregatire a
elevilor pentru participarea e1evilor 1a cat mai multe discipline la olimpiadele
scolare, indiferent de potentialul copiilor. Se constata 0 crestere a numarului de
elevi care au participat la concursuri scolare In acest an scolar. Disciplinele de
concurs la care au participat elevii au fost:, rornana.engleza, educatie plastica,
educatie tehnologica, educatie muzicala,

Pentru clasa a VIII-a, Inca de la inceputul anului scolar a fost afisat un
program de pregatire suplimentara 1a maternatica si la limba rornana, program
care, In mare parte, a fost respectat.

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA Sf EXTRASCOLARA
Responsabil prof Ros Aurica

Clasele 1-VIn si gradinitele au participat la urmatoarele activitati:
Holocaustul- caractere generale ~imanifestarea In Transilvania.
5 octombrie- Ziua educatiei - Ganduri pentru profesori,

- Arborele de cunostinte, ,
- Calatorie in lumea povestilor

Sa ne distrarn de Halloween!



Sa fim buni prieteni! - vizita la CSE/$imleul Silvaniei - Scoala Primara Sincraiu
Silvaniei
Sarbatorim Ziua Nationals a Romaniei "SUNTEM PA TRIOTI" -prezentare PPT
si program artistic, jocuri de agrement si educative in toate scolile structuri.
Activitati de educatie j uridica -cIs. V-VIII
Saptamana educatiei globale- Jucarii noi nu cumparam, reciclarn si confectionaml

- Concurs de desene - Sa lasam un mediu curat viitoorului!
- Jocuri didactice
- Lumea mea depinde de noi-Tncalzirea globala
- Hrana pentru toti
- Info-stil de viata durabil,
- Sportul-izvor de sanatate

- Piramida alimentelor
- Rolul copilului in lume -concurs de cultura general a

Teatru de papusi- Scoala Primara Sincraiu Silvaniei
Activitati cultural artistice cu ocazia sarbatorilor de iarna in toate scolile., ,
15 ianuarie .Eminescu - poet nernuritor., - masa rotunda/concurs, in parteneriat

cu Biblioteca Publica Dobrin
Sarbatorim Mica Unire - 24 ianuarie
Consumul de lapte in ochii elevilor -concurs de desene ciclul primar si prescolar
Concurs de ortografie "FURKESZ" faza locala
Serbari de ziua mamei si de 1 iunie
Activitati distractive cu ocazia zilei copilului
Proiect educational national, "Curcubeul prieteniei, premiul III, Cailean
Natanael, cIasa a III-a.
Intalnire cu consilierul scolar prof. Vlasan Angela
Proiectul "Ecomarti!?orul;
Organizarea serbarilor de sfarsit de an scolar la gradinite si ciclul primar

ACTIVITATILE REALIZATE iN CADRUL SNAC,
'-r-.- TI-Domeniul Obiective Unitati de Actiuni/ Timp/ Durata Strategii Rezultatc

activitarii specifice illvatamant activitari de obtinute
participante/parten concrete: realizare

ed
Proiect Scrierea de Scoala Gimnaziala Intalniri 2h/saptamana Intalniri Finantare de

educational proiecte In Nr. 1 Dobrin saptamanale la pe parcursul a Discutii proiecte 111
" Profesori folosul Parteneri: club; doi ani scolari, Dezbateri folosul

motivati-tineri cornunitatii: Biblioteca Publica Scrierea si 2016-2018 Joc cornunitati i
pregatiti Dobrin implernentarea de Povesti

pentru viata" Fundatia Noi proiecte In folosul educative
Orizonturi cornun itati i; fnvatare

pnn
experienta i

-



Proiect de Construire Scoala Girnnaziala Analiza si Februarie-Mai lntalniri de

I
Amenajarca

parteneriat spatiu de Nr. 1 Dobrin proiectarea 2018 lucru unui spatiu de
social- joaca pentru Scoala Internationals elementelor Achizitie loaca

educativ prescolari Nova, Macedonia Constrruirea materiale
"Cornoara Biblioteca Publica elernentelor de necesar
copilariei" Dobrin joaca Activitati

Arnplasarea practice pe
elementelor in echipe

spatiul
corespunzator

Proiect Reabi1itarea Scoala Gimnaziala Octombrie- fntalniri Reabilitarea
educational parcului Nr. 1 Dobrin Decembrie Discutii parcului
"Arhitect 111 central Parteneri: 2017 Activitate central al

spatiul verde" amplasat In Biblioteca Publica practice satului Dobrin
fata scolii Dobrin

Fundatia Noi
Orizonturi

Asociatia Omenia
Social- DezvoJtarea Scoala Gimnaziala

. . Decem brie Activitate 130 de copii-organizarea unei

caritabil spiritului Nr. 1 Dobrin intalniri cu 2017- aprilie practica au prim it
"Camionul de CIVIC. Parteneri: reperezentanti i 20]8 Discutii cadouri

Craciun' Realizarea Biblioteca Publica Tasuleasa Social consistente di:
"Ziua unui mediu Dobrin -d istribu irea partea unor

buna'Ziua ecologic care Die Johanniter cadourilor voluntari din
Voluntarului sa contribuie Tasuleasa Social -actiuni de Gennania

mic" la formarea Inspectoratul colectare peturi Peste 600 de
deprinderilor Judetean Salaj saci de peturi

de viata reciclate
sanatoasa selectiv

cultura 1- Educarea Scoala Girnnaziala Irnpl icarea directa Decernbrie Interpretare Participarea
educativ elevilor 111 Nr. I Dobrin a unor elevi In 2017 de colinde unui nurnar

"Col indarn. spiritu I Parteneri: pregatirea unui rornanesti mare de copii
colindam, crestinitatii ~i Biblioteca Publica concert de colinde I

iarna" pastrarii Dobrin In vederea
traditiilor si Biblioteca Judeteana sustinerii In Statia
obiceiurilor Salaj carte a Bibliotecii

strabune; Judetene Salaj

social- Implicarea Scoala Sincraiu- Decernbrie Activitate o familie
educativ elevilor In Silvaniei Organizarea unei 2017 practica defavorizata ~

"Zarnbet pe actiuni Gradinita cu P.N. activitati cultural- 2h Activitate beneficiat de
chip de copil" caritabile ~i Sincraiu-Si lvaniei artistice cultural cadouri oferiu

responsabiliz Distribuirea unor artistica de voluntari.
area acestora pachete de

fata de Craciun copiilor
problernele nevoiasi I
comunitatii: I---- --



Educatie Stirnularea Scoala Gimnaziala apri Iie-rnai AClivita~Jn l~lImal:--
ecologica si creativitati i, Nr. I Dobrin Vizita la Centrul 2018 practice mare de

protectia orientarea SC BRATNER SRL de colectare Prezentare prod use
mediului elevilor catre selectiva de modele handmade

"Spune nu colectarea BRATNER realizate
risipei!Fii selectiva ~i Confectionarea de

responsabil" folosirea produse
materialelor; handmade din

reciclabile materiale
recic1abile

Antrenarea Scoala Primara Confectionare ianuaruie- Activitati Ach izitionare
Proiect elevilor ~i Sincraiu-S iIvaniei rnartisoare martie 2018 practice de jocuri ~i

educativ parintilor Scoala Prirnara handmade Expozitie j ucari i care ai
social- voluntari In Verveghiu Vizita la structura CLi vanzare fost donate
caritabil vederea Scoala Primara Speranta Zalau copiilor din

organizarii Dobrin Vizite structura
" Targu 1de unui targ de Scoala Prirnara CSEJ,
rnartisoare., rnartisoare. Dobrin Expozitie cu Sperenta ,

Gradinita cu P.N. vanzare In Zalau
Sincraiu-Silvan iei vederea strangeri i

CSEI Sirnleu de fonduri
Silvaniei, Structura

Speranta Zalau
Educatie Eficientizarea Scoala Primara Organizarea unei Ianuarie 2018 Masa Un numar de
pentru incluziunii Sincraiu-Silvaniei ore de lectura la rotunda 15 de etnie

cetatenie- sociale. Gradinita cu P.N. Biblioteca Publica rnaghiara au
democratica Sincraiu-Silvan iei Dobrin. Au fost beneficiat de

"ora de Gradinita CLi P N lecturate texte dezvoltarea
lectura" Dobrin scurte, apoi au

I

abilitatilor de
Biblioteca Publica lost realizate lectura.

Dobrin jocuri de rol
penuu red area
contiuutului

voluntariat Constientizar Ambasada SUA in Activitati de 4 Aprilie 2018 Activitati Igienizarea ~i
orgaruzare ea rolului pe Romania ecologizare, 6h practice infrumusetare.

evenimet "4/4 care American Council reabilitare, Jocuri spatiului scola
Pentru com unitatea for International toaletare a dezbateri si aJ

Prieteni" trebuie sa-l Education spati ul u i din bibliotecii
aiba In Scoala Gimnaziala curtea Scolii publice

protectia ~i Nr. I Dobrin Gimnaziale Nr. I
recrearea Biblioteca Publica Dobrin,
rnediului. Dobrin Biblioteca Publica

Primaria Dobrin Dobrin



CONCLUZII

Activitatea de indrumare si control, desfasurata potrivit documentelor de
proiectare si organizare, a dus la cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, la
reducerea absenteismului, la eliminarea abandonului, pre cum si la ameliorarea
disciplinei elevilor. Conducerea scolii a alcatuit echipe de lucru pe diverse domenii,
cu responsabilitati precise, pentru desfasurarea activitatii didactice si educative In
conditii de normalitate. Majoritatea cadre lor didactice au fost preocupate de
autoformare, de centrarea predarii pe formarea de competente, de implicarea
elevilor In activitati educative diversificate ~i de obtinerea unor rezultate mai bune
la Invatatura si concursuri, de cresterea performantelor scolare, de formarea
dimensiunii europene 111 educatia elevilor. Au existat relatii de colaborare si
parteneriate cu alte instituti i, pe plan local , regional, national si international.
Documentele si rapoartele tematice solicitate au fost intocmite si prezentate la timp.
S-a colaborat bine cu familiile elevilor, cu autoritatile locale si judetene.

Prezint In fata dvs. date privind prezentarea discutarea si aprobarea
situatiilor financiare aferente anului 2018 al unitatilor Coop. de consum Cehu
Silvaniei

CAP.I ACTIVIT ATEA SOCIET ATn COOPERATIVE

Coop de Consum Cehu Silvaniei-Societate Cooperativa are sediul 111

localitatea Cehu Silvaniei, str. P-ta Trandafirilor nr.Zza, judetul Salaj .

Societatea a luat fiinta in baza Legii nr.l/200S si Actului Constitutiv si este
inregistrata la Registrul Cornertului sub nr.C311l6.200S, avand CUI nr.684146,
atribut fiscal RO.

Societatea l~i desfasoara activitatea pe raza a trei comune si in orasul Cehu
Silvaniei, avand un numar 10 care au ca scop desfacerea de marfuri alimentare,
nealimentare .alimentatie publica si prestari servicii pentru populatie.

Cooperativa are un capital social de 6300 lei impartit 'in 630 actiuni , cu 0

valoare nominal a pe actiune de 10 lei.



Structura actionariatului la data de 31.12.2018 conform registrului

Actionari Nr. actiuni Valoare capital social %
I

Voie Liviu 117 1170

Babici Floare 117 1170

Mike Sandor 27 270

Mike Popa Sandor 24 240

Bumbas Cornel 88 880

Oregan Maria 22 220

Ihos Maria 22 220

Nagy Elisabeta 20 200

Blaga Georgeta M 20 200

Bumbas Maergareta 20 200
Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in conditii dure impuse

de economia de piata, cresterea preturilor la marfuri, blocaje financiare. Desigur
sunt cauze obiective care au determinat insuccese in activitatea econornica datorita
reducerii veniturilor populatiei, deterrninaad neachitarea platii la timp a
furnizorilor.

Dupa cum va este cunoscut 0 mare importanta in realizarea unei activitati
profitabile, pe langa asigurarea unui fond de marfa corespunzator din punct de
vedere sortimental, al calitatii ~i pretului, 0 are cadrul de desfasurare al activitatii
de comer], respectiv aspectul unitatilor comerciale si modul de prezentare al
marfurilor de catre personalul angajat. Cu respect trebuie sa aratam ca mai sunt
salariati care nu au spirit de initiative la locul de munca, pentru a face ceva nou,
pentru a intretine mij loacele fixe care Ie au in dotare, asteapta tot timpul sa fie
impinsi de la spate. Din controalele efectuate de organele statului si conducerea
unitatii s-au semnalat aspecte negative cu privire la intretinerea si pastrarea
curateniei, rnarfuri neexpuse pe raft, expirate calitativ, greseli in evidenta operativa.

In cele ce urmeaza va prezentarn principalii indicatori econornico-financiari
obtinuti 111 anuJ 2018, rezultate care sunt sub nivelul normativelor ce trebuiau
realizati de catre salariati. Conform datelor statistice realizarea indicatorilor pe anul
2018 se prezinta astfel:



Nr. INDICATORII U/M PROGRAM REALIZAT %

crt

1 Comer! CLl amanuntul Lei 350000 214048 61 I

2 Prestari servicii " 20000 69147 345

3453 Servicii de piata " 330000 276460 84

84 -alimentatie publica " 270000 161646 60

-chirii
" 60000 114814 191

Total volum 700000 559655 80
economic

I

La realizarea volumului economic au participat:

Nr UNITATEA U/M PROGRAM REALIZAT %

crt

Comert cu arnanuntul lei 350000 214048 61,

611. Magazin Horoatu " 150000 86460 58
Cehului

- -
2. Magazin Do brin 200000 127588 64

Alimentatie publica 270000 183806 44

-cofetaria favorit 20000 3850 5

-restaurant 250000 157796 79



Din datele de mai sus rezulta di programul economic nu a fost realizat decat 111
procent de 80 %. Printre cele mai bune realizari se evidentiaza magazinul din
Dobrin, Horoat precum si Restaurantul.

Activitatea Coop de consum SaHitig a fost preluata In anul 2007 cu
magazinele din comuna Dobrin si sat Verveghiu. Dupa cum reiese din
situatiile prezentate mai sus se observa 0 mai slaba activitate econornica
obtinuta de magazinul din Dobrin fata de alti ani, Unitatea de la Verveghiu
este inchiriuta firrnei Balogh Maria II - administrator Balogh Maria .

Magazinul din com una Dobrin a fost in administratie proprie pana la 1
septembrie 2018, data dupa care a fost inchiriat gestionarei Jidov Marinela
Viorica. Programul economic pe anul 2018 a fost de 200,000 lei ~i a fost
realizat in procent de 64 % cifrandu-sc Ia 127588 lei. Stocul de marfa s-a
cifrat la aproximativ 25000 lei lunar. Posibilitatea ~i capacitatea noastra putea
fi mult mai eficienta si rezultatele mult mai bune deoarece dispunem de 0 baza
materials buna, Se cunoaste faptul ca in cadrul comertului cu arnanuntul
activitate prioritara, numai printr-o aprovizronare si pricepere In

aprovizionarea cu marfurile cerute de populatie ~i respectarea in prim ul rand
a curateniei ~i practicarea unui comert civilizat se obtin rezultate
corespunzatoare. Valoare de inventar la cladiri la 31.12.2017 reevaluata este
de 51.891 lei la magazin Dobrin ~i de 20.494 lei la eel din Verveghiu.

Impozitele ~i taxele locale pentru anul 2018 au fost achitate integral.

Ponderea {ieciirei categorii de servicii in totalul ci(rei de a(aceri pe total
cooperativ(l este urmiitoarea:

Indicatorul An 2017 an 2018

CIFRA DE AFACERI neta 577166 643514

Venituri din productia vanduta 149831 267819

Venituri din vanzari marfa 427335 375695

Venituri totale 860939 673850

!L- -'- _

Cheltuieli totale 859951 653319
__j._ ~



·9166 13793 I
,

profitlpierdere

Se observa ca In totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 0

inregistreaza veniturile din vanzari marfa, urmate apoi de celelalte venituri.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu
cca 21 de clienti, iar furnizori cca 65.

In perioada analizata cooperativa a avut un numar mediu de 9 salariati
angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 2 persoane la
TESA , 1 persoana ca muncitor, si 6 persoane in comer] cu arnanuntul Sl
alimentatie publica ..

CAP Il.ACTIVE IMOBILIZATE:

Activele imobilizate au inregistrat 0 crestere fata de inceputul anului cu
190721 lei, deterrninata in principal de inregistrarea reevaluarea activelor

Cap.III.ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au scazut cu 26579 lei ca urmare a scaderii stocurilor,
creantelor si disponibilitatilor banesti de casa.

Stocurile au inregistrat 0 scadere de 13.330 lei fata de inceputul anului 2018.

Creantele la 31.12.2018 au crescut cu 34104 lei, datorita neincasarii la
r

termen a facturilor reprezentand chirii. Soldul de 42363 lei 1a client: se compune
din facturi neincasate de la clienti cum sunt Compania de posta, Balog Maria II, etc.
solduri care reprezinta datoriile lunii decembrie precum si lipsa in gestiune de
aprox 28.000 lei constatata la magazin Horoatu Cehului,

Casa si conturi la band

La 31.12.2018, disponibilitatile banesti reprezinta un sold de 20721ei

Dator;; pe termen scurt

La 31.12.2018,cooperativa a inregistrat un volum de datorii in sum a de
102252 lei, datorii care trebuie platite intr-o perioada de un an.Acestea se prezinta
astfel: -furnizori 15674 lei

-datorii fiscale 37426 lei



In ceea ce priveste datoriile pe term en scurt se raporteaza 0 crestere a
acestora fata de anul precedent cu 41761 lei.

Capitaluri proprii

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2018, s-a mentinut la aceesi valoare ca si
la sfarsitul anului 2017.(6300 lei)

CAP.IILCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2017 se prezinta astfel:

Nr. Denumire indicator 31.12.2017
[ I 1

crt

1. Cifra de afaceri neta 643514

Venit din exploatare 673514

Cheltuieliexploatare 653319

Rezultat din expl 20195

2. Venituri financiare 336

Chelt.fmanciare
-,--

Rezultat financiar 336 I I
~850

-----~
I

--
I3. Venituri totale

I

Cheltuieli totale 653319

Rezultat brut 20531

Impozit pe profit(691) 6738

Rezultat net 13793

In anu1 2018 cooperativa a rea1izat venituri totale de 673850 lei si cheltuieli
de 653319 lei,la care se adauga impozitul pe venit de 6738 lei ,rezultand un profit
de13793 lei.Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare se
inregistreaza un profit de 20195 lei.



Nerealizarea programelor conform bugetului de venituri si cheltuieli se
datoreaza faptului ca au fost influentate in principal de unnatorii factori:

-scaderea puterii de cumparare a populatiei,scumpirile repetate,concurenta
neloiala,lipsa fondurilor financiare in aprovizionarea ritmica.

In continuare trebuie luate masuri in ceea ce priveste:

-refundamentarea cotelor de adaos comercial

-aprovizionarea unitatilor cu marfuri in functie de cererea pe piata

-stabilirea programelor economice pe fiecare lucrator si urmarirea realizarii
acestora

CAP IV .AL TE INFORMA TIl

In unitatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si
nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

.
S-au respectat sarcinile prevazute la art. 10 din Legea Contabilitatii 82/91,

republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile econornico-financiare privind exercitiul expirat au fost
consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta
deverificare sintetica si bilantul incheiat la 31.12.20 18.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda
cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile SI modelele prevazute in
regulamentele in vigoare.

Controlul financiar este exercitat sub forma controlului financiar preventiv si
a controlului financial' de gestiune-controlul ulterior.Controlul financial' de
gestiune este organizat pentru verificarea gestiunilor proprii pe baza programului
aprobat de conducerea unitatii.

Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a desfasurat conform
legilor in vigoare.Pe parcursul anului s-a efectuat inspectia casei fara sa se constate
diferente.

CAP VI.MASURl DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Pentru anul 2019 ,Consiliul de administratie ce va fi ales isi va propune
realizarea de profit prin cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor.Avand in
vedere rezultatele slabe obtinute in anul 2018, se va trece urgent la cresterea



preturilor,incasarea clientilor pe tot parcursul anului,plata furnizorilor si datoriilor
la bugetele de stat lunar,cresterea eficientei economice prin inregistrarea de profit
care sa duca la cresterea capitalurilor proprii, incasarea de parti sociale de la
membrii cooperatori in vederea cresterii capitalului social.

De asemenea Consiliul de Administratie isi propune realizarea investitiilor
conform programelor stabilite si numai in raport eu disponibilitatile banesti.

o alta masura deosebit de importanta ar fi respeetarea orarelor de munca.a
normelor de igiena si protectia muneii,exercitarea ell spirit de raspundere a
eontrolului fmanciar preventiv, iar acolo unde nu se pot realiza programele
econorruce reducerea la jumatati de norma sau in eel mai rau caz inchirierea
unitatilor.

Privitor la Compartimentul de prestatii si servicii socia Ie pot sa va spun
urmatoarele : Pe anul 2018 au functionat doua servieii din cadrul
Compartimentului de prestatii ~i servicii sociale si anume:

);> Informare, consiliere si suport pentru prevenirea sau limitarea unor
situatii de dificultate sau vulnerabilitate

);> Ingnjire la domieiliu pentru persoane cu handicap

In domeniul asistentei ~i protectiei soeiale, In anul 2018, s-a urmarit
rezolvarea nevoilor sociale si a problematicii speci fice persoanelor aflate in
situatie de rise.

Datorita fenomenului de saracie, accesul persoanelor defavorizate la
asistenta sociala capata proportiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci cand se
dovedeste un sprijin temporal'.

Prin politica socials aplicata se urmareste responsabilizarea fiecaruia pentru
problemele celorlalti, complementar cu responsabilizarea colectivitatii fata de
propriile probleme si fata de dificultatile cu care membrii sai se confrunta,
Persoanele sustinute social nu sunt scutite de asumarea responsabilitatilor normale
ale membrilor colectivitatii, Ele trebuie sa contribuie, In raport cu propriile lor
resurse, la solutionarea problemelor colectivitatii.

Activitatea din cadrul Cornpartimentului de prestatii si servieii sociale este
deservita inca din anul 2010 de catre doua persoane cu atributii privind asistenta
socials si anume Brisan loan Mircea si Modi Rudolf Karoly.

Activitatea servieiilor sociale in anul 2018 s-a axat pe urmatoarele categorii:
• Alocatii pentru sustinerea familiei
• Indemnizatii pentru cresterea copilului
• Alocatii de stat
• Asistenti personali/indemnizatii pentru persoane cu handicap
• Venit minim garantat
• Anchete



• Ajutoare pentru incalzirea locuintei
• Tichete sociale pentru gradinita

Din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin
sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii
natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor, Primaria Comunei
Dobrin, prin serviciul de specialitate are obligatia de a intocmi, verifica si actualiza
dosarele pentru persoanele indreptatite sa beneficieze de acest drept.
• Alocatie pentru sustinerea familiei - 37 dosare;
• Alocatii de stat pentru copii - 9 dosare;
• Concediu, stimulent si indernnizatii pentru cresterea copilului- 13 dosare

Respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului stabilite prin
Constitutie s-a materializat prin efectuarea Planului de servicii ~i a anchetelor
sociale, responsabilitati ale administratiei publice locale, ill urma evaluarii situatiei
copilului si a familiei acestuia. Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea
separarii copilului de parintii sai, sprijinind accesul copilului si al familiei sale la
serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie.

In acest sens, s-au efectuat 5 reevaluari, 1 anchete privind instituirea rnasurii
de plasament copii si 24 anchete sociale.

Sustinand ca persoana cu handicap este la fel de irnportanta si valoroasa ca
orice alta persoana, Primaria comunei Dobrin a asigurat plata a 16 asistenti
personali ai persoanelor cu handicap, precum si plata a 15 indemnizatii/Iuna
acordate pentru persoanele cu handicap accentuat sau gray.
Valoarea total a pe anul 2018 a acestor cheltuieli se ridica la suma de 678733 lei din
care 469654 lei asistenti personali si 209379 lei indemnizatii.
S-au efectuat 78 anchete sociale necesare intocmirii dosarelor pentru prezentarea
la Comisiile de Expertiza Medicala pentru incadrarea intr-un grad de handicap.
Venitul minim garantat (VMG)

De la inceputul anului si pana la finele lunii decembrie 2018, s-au
instrumentat un numar mediu de 17 de dosare pentru acordarea venitului minim
garantat:



In acest sens s-au efectuat urmatoarele activitati:
>- Intocmire de dosare (efectuare anchete sociale, referate, cerere tip, declaratie

tip, verificare acte necesare aprobarii dosarului, intocmire fise de calcul),
cumulate de la inceputul anului/ in medie 17 dosare;

>- reactualizare acte dosare aflate 'in plata (intocmire anchete sociale semestrial,
instiintari pentru prezentarea la zi a documentelor necesare pentru
neintreruperea acordarii ajutorului social, referate, intocmire fise de calcul,
verificarea valabilitatii adeverintelor de venit agricol, cupoane si adeverinte
scolare precum si a altor surse de venit) la dosarele aflate in plata pentru fiecare
luna in parte, conform raportului statistic privind aplicarea prevederilor Legii
416/2001 modificata si completata privind venitul minim garantat a unui numar
mediu de 1 7 de dosare;

);> intocmire anchete sociale pentru dosarele de VMG(24 anchetel 6 Iuni si 6
anchete la cerere)

>- depunerea lunata a tuturor dispozitiilor (repuneri in plata, modificari CLl anchete
sociale, suspendari si incetari) cat si a noilor dosare pe baza de borderou la
AJPIS Salaj( cand a fost cazul)

>- intocmire rapoarte statistice lunar privind aplicarea prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat;

);> intocmire anexe transmitere AJP1S Salaj
Nr. persoane beneficiare - 64

Persoane apte de rnunca - 22
Persoane scutite de munca -42 (persoane varstnice, persoane cu certificat

medical de la comisia de expertiza medicala, minori scolarizati sau prescolari,
mame cu copii in varsta de pana la 7 ani etc.)

Referitor la acest aspect, s-a elaborat un program de lucrari efectuate de
aproximativ 22 persoane/luna (conform PLANULUI DE ACT1UNI S1 LUCRARl
DE INTERES LOCAL 2018)

Ajutor pentru lndilzirea locuintei
Serviciul de Asistenta Sociala a actionat si actioneaza prin anchete sociale

efectuate in randul populatiei pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea
Iocuintei, familiilor si persoanelor singure, beneficiare a Legii 416/2001. Pentru
incalzirea locuintei s-au acordat bani pentru lemne in valoare de 3480 lei unui
numar de 12 familii beneficiare de VMG.

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011, privind acordarea de ajutoare
pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati ale populatiei pentru plata
energiei termice, s-au instrumentat 18 dosare pentru acordarea ajutoarelor de
incalzire a locuintei cu lemne in anul 2018-2019, 18 dosare aprobate, ajutoare
care au insurnat 4055 lei.

AIte activitati efectuate 'in anul 2018
);> 23 Anchete sociale solicitate de catre instantele de judecata
);> 34 Anchete sociale solicitate de catrc Directia Generala de Asistenta Sociala ~i

Protectia Copilului Salaj



);> 33 anchete sociale pentru diferite situatii (la cerere)
~ 15 anchete pentru copii cu probleme din comuna
~ 0 pentru copii sunt beneficiari de tichete sociale pentru gradinita 'in cuantum

de 50 lei/copil/luna
);> Corespondents Centre de plasament;

In continuare va prezint raportul anual al Centrului De Informare ~i
Promovare Turistica Dobrin, care are ca scop facilitarea accesului la informatie
pentru populatia din mediul rural! mic urban, desfasurarea activitatilor care vizeaza
cresterea capitalului de cunoastere, formarea de resurse umane competente si
stimularea economica, educationala ~iculturala a cornunitatii, largirea orizonturilor
turistice ale comunitatii, dezvoltarea relatiilor turistice cu zone le invecinate.
Serviciile de care beneficiaza cetatenii 'in cadrul Centrului De Informare si, .
Promovare Turistica Dobrin sunt:

~ Servicii de informare si comunicare directa prin Internet; activitati de
informare culturala ~i educationala; personalul din cadrul Centrului De
Informare ~i Promovare Turistica Dobrin poate sa insoteasca persoanele 'in
cornuna pentru orice cerere de prezentare a obiectivelor turistice.

~ servicii de comunicare cu persoane din alte localitati si/sau din strainatate;
);> informatii despre locuri unde pot fi gasite locuri de vizitare ~i cazare

turistica ;
~ Instruiri organizate in cadrul unor colaborari cu furnizori acreditati
~ Promovarea intreprinzatorilor locali prin conceperea ~i tiparirea de pliante

promotionale; promovarea servieiilor si printre comunele din regiune
~ Proiectii de filme edueative/documentare realizari de succes ale cornunitatii

(in colaborare eu Biblioteca Comunala Dobrin)
~ Servicii de inform are pentru IMM-uri, AF-uri, PF-uri in vederea prornovarii

afacerilor ~i a produselor
);> Participari la activitati recreationale din cornunitate si promovarea acestora

Activitati realizate pe perioada anului 2018

In anul 2018 personalul Centrului De Informare ~i Promovare Turistica Dobrin a
participat la diverse activitati recreationale si activitati de informare culturala si
educationala din comunitate in colaborare cu Primaria Comunei Dobrin,
Biblioteca Publica Dobrin si Scoala Gimnaziala Dobrin., ,

s-au oferit permanent, la cerere, informatii referitoare la locuri turistice din
tara si modalitati de cazare 'in respectivele locatii turistice tuturor persoaneJor
interesate.

personaJul Centrului De Informare si Promovare Turistica Dobrin s-a
implicat, in colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin si in eolaborare cu cadre
didactice ale scolii la organizarea incornuna a spectacolului dedicat Centenarul ui
Marii Uniri ill luna decembrie.



personalul Centrului De Informare si Promovare Turistica Dobrin a
participat la actiunea de voluntariat ecologic unde au fost curatate imprejurimile
punctelor de atractie turistica.

in cadrul proiectelor " ZIUA VOLUNTARILOR MICI" ed. 4, "Christmas
Tree Decoration Exchange" 2018 schimb cultural intre scoli din tarile Austria,
Belgia, Bulgaria, Croatia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, personalul
Centrului De Informare ~i Promovare Turistica Dobrin a imprimat pe CD-uri un
film de prezentare a comunitati, obiceiuri si traditii practicate in comunitatea
no astra si a facut felicitari pentru copii din alte tari in colaborare cu Biblioteca
Publica Dobrin.

personalul Centrului de Informare si Promovare Turistica Dobrin a facut
fotografii in cadrul evenimentelor si actiunilor de promovare a cornunitatii care au
avut loc in comunafin colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin);

personalul Centrului de Informare ~i Promovare Turistica Dobrin a intocmit
diplome si brosuri pentru diferitele evenimente care au avut loc in com una unde
era necesara acordarea acestor diplome( ex. Zilele Satelor Doba si Verveghiu) in
colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin si Primaria Comunei Dobrin);

s-au facut proiectii de filme educative/documentare realizari de succes ale
comunitatii (in colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin)

personalul Centrului de Informare si Promovare Turistica Dobrin a impartit
pliante, brosuri, DVD-uri tuturor vizitatorilor care au trecut prin comuna ~icare au
fost interesati de zona noastra,

personalul Centrului de Informare si Promovare Turistica Dobrin s-a
implicat in organizarea si desfasurarea de spectacole/serbari care au avut loc In
cadrul comunei ( in colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin)

in cadrul spectacolului "FII SATULUI DOBRlN" personalul Centrului de
Informare si Promovare Turistica Dobrin s-a ocupat de logistica si prornovarea
activitatii online.

in cadrul vizitei al obiectivelor de atractie turistica din cornuna a copiilor din
judetele limitrofe a Salajului, personalul Centrului de Informare si Promovare
Turistica Dobrin a facut fotografii ~ia impartit pliante si brosuri de promovare a
cornunei in colaborare cu Biblioteca Publica Dobrin.

in cadrul proiectului ,,4/4 PENTRU PRIETENI", proiect de voluntariat
privind ingrijirea si ecologizarea spatiilor verzi, in colaborare cu Biblioteca Publica
Dobrin si cadrele didactice si copiii de la Scoala Gimnaziala ill. 1 Dobrin,
personalul Centrului de Informare ~i Promovare Turistica Dobrin a facut fotografii
in cadrul activitatilor desfasurate "Ingrij im si daruim cu bucurie !"

Mentionam ca personalul Centrului de lnformare si Promovare Turistica
Dobrin pe langa atributiile pe care Ie indeplineste in cadrul CentruJui mai are si alte
atributii cum ar fi :

- responsabil cu achizitiile publice si responsabil cu elaborarea strategiei
nationale anticoruptie, atributii in domeniul serviciilor sociale, serviciul
SVSU Dobrin, incarcarea documentelor pe site-ul comunei.



Va fac in continuare 0 scurta informare privind activitatea Bibliotecii
Comunale Dobrin.

"Nu zidurile fac 0 bibliotecarscoala),ci spiritul ce domneste intr-insa!"
Regele Ferdinand I

Colectiile Bibliotecii Publice Dobrin insumeaza un numar de 11.584
volume de carti pe suport fizic , plus cea pe suport electronic. In decursul anului
2018 au intrat in circuitul bibliotecii si au fost iventariate 290 volume noi, titluri
din toate domeniile de activitate, din care 86 bucati finantare publica ~i 204 bucati
donatie , in valoare de 3019 lei. Astfel, in anu12018, la Biblioteca Publica Dobrin
au fost inregistrate 2890 de vizite in scopul imprumutului/consultarii unor
documente de biblioteca sau al utilizarii serviciiIor din cadrul Salii de Internet,
respectiv 1090 participanti la diversele programe si evenimente culturale -
manifestari, auditii muzicale, curs uri, vizite organizate pentru grupuri de copii,
elevi, etc .. Toti acesti utilizatori au imprumutat la domiciliu sau au consultat in
salile de lectura 4484 unitati bibliografice (peste 2500 dintre acestea fiind
imprumutate la domiciIiu, iar 932 fiind consultate in salile de lectura ale
bibliotecii), respectiv s-au utilizat Sala de Internet, Sala de lectura sau pe intreg
anul fiind inregistrate 95] sesiuni Internet.

La biblioteca cornnala s-au desfasurat pe parcursul anului 2018, atat
activitati cu caracter permanent, similare celor desfasurate in anul anterior, cat si
alte activitati impuse de situatii particulare. Fondul de carte a fost organizat rapid,
aproape in totalitate pe criterii de continut, conform Clasificarii Zecimale
Universale, iar in interiorul grupelor tematice, in ordine alfabetica, dupa numele
autorilor sau a titlurilor.

Inca de la inceputul anului s-au desfasurat diverse activitati in parteneriat cu
institutiile locale, in special cu institutii Ie de invatamant, pe ideea ca factorii de
modelare a personalitatii umane trebuie sa interactioneze ca un tot unitar, sub
forma unui sistem bine inchegat, pentru atingerea telului comun: educarea si
formarea copilului. Astfel in vacanta de vara Ie-am oferit copiilor posibilitatea sa
petreaca in mod cat mai divers, placut ~i util timpul liber. Am initiat 0 serie de
activitati menite sa le satisfaca nevoia de joaca, de a fi mereu in miscare dar ~i sa
acumuleze 0 serie de cunostinte. Bineinteles cei mai isteti au fost rasplatiti cu
diplome sau mici premii. Inceputul anului scolar a fost un bun prilej pentru
familiarizarea cop iii or privind utilizarea eficienta a colectiilor si serviciilor oferite
de biblioteca, normele de imprumut si de consultare a publicatiilor; indrumarea In
folosirea cataloagelor si a lucrarilor de referinta, in selectarea lucrarilor care Ie sunt
necesare, fisarea ~i sistematizarea materialului selectat etc.



De asemenea s-au eliminat din colectii documentele uzate moral sau fizic,
deoarece noul spatiu in care ne mutam impune eliminarea din gestiunea bibliotecii
a exemplarelor ce prezinta 0 stare avansata de deteriorare ce nu mai pennite
restaurarea lor si a documentelor perimate care ocupa inutil un spatiu mare si sunt
o bogata sursa de praf si microbi datorita vechimii,

Si sa nu se dea uitarii lucrurile frumoase petrecute In cornunitatea noastra III
decursul anului 2018 strangem In cufarul arnintirilor toate intamplarile si actiunile
inedite ~i frumoase petrecute In mica noastra comunitate Dobrin, In acest an ne-am
facut auziti atat pe plan local, national dar ~ieuropean.

Oameni deosebiti ne-au oferit increderea si sprijinul astfel , situatii inedite ~i
provocatoare pe care le-arn intarnpinat cu mare drag si deschidere.

Asadar anul 2018 a fost 0 sarbatoare continua un rasfat al sufletului si a, , ,
mintii , iar fiecare activitate a gravat in suflet momente pretioase.
-Centenarul Marii Uniri -100 de ani de Romania, Comunitatea in Sarbatoare,
activitati in vederea acestui eveniment unic $i memorabil.
-Ateliere de confectionat martisoare - felicitari cu alia quilling
-Ziua Intemationala a Cititului Impreuna
-1 Aprilie ziua micilor voluntari! Actiune de ecologizare si reciclare la nivelul
intregii comunitati implicati fiind voluntarii mari si rnici. Reprezentantii asociatiei
Tasuleasa Social au fost in vizita in comunitatea noastra,
-4/4 Eveniment organizat In parteneriat cu Ambasada Amercii, American Councils
si Pentru Prieteni, Voluntariat ecologic.
-Curs formare profesionala In vederea implementarii proiectului CODE-KIDS,

Fundatia Progreso Copiii invata bazele infonnatieii si codare
-Intalniri saptamanale cu grupul de copii In cadrul proiectului Code Kids, curs de
formare pentru un membru Codekids., Micul reporter", Exeursie Castru Roman
cu membrii clubului.

-lntalniri saptamanale eu copiii din Clubul Tyny In Actiune , finantat de FNO, in
vederea implementarii proieetului "Culori diferite ,dar inimi unite" diminuarea
discrirninarii din jurul nostru
- E vremea Cititului, Initiat de Citim Impreuna Romania ,estival de lectura -Joe
lectura si pictural- Vacanta la Biblioteca
- Excursie la Muzeul Octavian Goga .in cadrul proiectului CODE -KIDS
- Vizita eolaboratorilor din Macedonia - In cadrul Clubului Impact TYNY iN
ACTIUNE am primit reprezentantii Fundatiei Noi Orizonturi din Hunedoara,
Cluj ,Japonia si un grup de 30 de elevi .dascali de la Scoala Nova din Macedonia



-Vizita partenerilor din Bistrita Nasaud, schimb de experienta
-Vizita doamnei Camelia Crisan .dir.Fundatia Progres
- Intalnirea Regionala a Liderilor Impact-Cluj-Napoca
-Carnpania Jobenul Fermecat- Fa un copil sa zambeasca!" a implicat 0 mobilizare
exemplars din partea Scolii Pro Ingenio, Gradinitei Happy Planet Kids si Fundatiei
Mereu Aproape .beneficiati 20 copii din comunitatea noastra
-Proiectul Educatie pentru Romania, Campania Lasati-ma sa invatl.initiat de
Fundatia Mereu Aproape!, copii din comunitate au primit ghiozdane de la Ruris
- Christmas Tree Decoration Exchange 2018. Proiectul presupune promovarea
comunitatii in Europa in urmatoarele state: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia,
Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia . Realizarea unor atel iere de creatie a
podoabelor pentru bradutul de Craciun, film de prezentare a cornunitatii, obiceiuri
si traditii practicate in comunitatea noastra cu ocazia Sarbatorilor.
- Curs de form are profesionala Ia BJS. in colaborare cu Fundatia Progres In
vederea irnplementarii Proiectului ORA sA STIM
-Scrisori pentru Mos Craciun .Colaborare Vodafone, Asociatia Omenia s:
Principesa Margareta

Prin tot ceea ce am desfasurat am adresat tuturor 0 invitatie sincera la
educatie, un indemn pentru noi toti de a transfonna In bine viata no astra aflata in
permanenta schimbare.

FIECARE FIINTA LASA 0 URMA PE pAMANT , ASA cA AI GRIJA, >

sA LASI 0 uRMA FRUMOASA!,

Spre final va prezint activitatea la compartimentul de stare civila pe perioada
anului 2018 respectiv juridic.

Activitatea la compartimentul de stare civila pe perioada anului 2018 s-a
concretizat dupa cum urmeaza : s-au inregistrat un numar de 20 decese, 5 casatori i
si nici un act de nastere; s-au operat un nurnar de 435 mentiuni pe marginea actelor
de stare civila.

in cursul anului 2018 s-au facut un numar de 4 rectificari ale actelor de stare
civila ,2 proceduri de retraducere in limba materna a numelui sau prenumelui, 1
ortografiere.
S-au intocmit 26 de sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale.
In anul 2018 s-au adoptat de catre Consiliul Local Dobrin un numar de 53
hotarari, au fost emise un numar de 180 dispozitii de catre primar.
In cursul anului 2018 nu s-a inregistrat nici 0 hotarare sau dispozitie contestata in
instants sub aspectul legalitatii si nici nu au fost revocate la recomandarea
Institutiei Prefectului Salaj.
Au fost organizate un numar de 13 sedinte de consiliu local, 10 fiind ordinare si
trei extraordinare.



Dosarele de sedinta au fost completate cu toate actele care stau la baza adoptarii
hotararilor de catre consiliu local, precurn si legate, numerotate si sigilate.

S-a asigurat transparenta ~i comunicarea catre autoritatile, institutiile
publice si persoanele interesate a actelor prevazute de lege, In conditiile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare. De asemenea s-a asigurat procedurile de convocare a
Consiliului Local si s-a efectuat lucrarile de secretariat. S-a acordat sprijin si
asistenta de specialitate la redactarea proiectelor de hotarare. S-a acordat asistenta
juridica pentru toate serviciile si compartimentele din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice infiintate
prin hotarari ale Consiliului Local.

S-a comunicat ordinea de zi, s-a intocmit procesul-verbal al sedintelor
Consiliului Local si s-au redactat hotararile Consiliului Local.
Ceea ce priveste activitatea de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului
pentru aparare precum ~isituatiile de urgenta s-au inaintat toate situatiile solicitate,
s-au actualizat dosarele privind situatiile de urgenta, In numar de 9 .

A fost asigurata participarea la toate formele de pregatire organizate de catre
ISU Salaj,
in anul 2018 s-a participat la toate instruirile organizate, precum ~i la instruirea
sefului SVSU .

De asemenea in anul 2018 s-a actualizat
S-au elaborat contractele individuale de rnunca noi , actele aditionale si celelalte
documente necesare completarii si actualizarii dosarelor de personal, in
conformitate cu prevederile codului muncii; s-au elaborarat documentatiile privind
incetarea raporturilor de munca si a raporturilor de serviciu , precum si
suspendarea raporturilor de munca si a raporturilor de serviciu ); actualizarea
fiselor de post si a atributiilor personalului de executie, Evaluarea perforrnantelor
profesionale ale personalului de executie din compartimentele subordonate ;
elaborarea organigramei, statelor de functii si a rapoartelor specifice catre ANFP si
ITM',

De asemenea s-a tinut evidenta sporurilor de vechime ale angajatilor, acestea
fiind modificate In cazul in care se impunea.
S-a facut evaluarea perforrnantelor profesionale ale angajatilor pe anul 2018,
intocmindu-se fisa posturilor acestora .
Dosarele profesionale ale angajatilor au fost actualizate, tinute la zi.
S-a raspuns tuturor invitatiilor, sedintelor , convocarilor din partea organelor
judetene . S-a participat la instruirile organizate atat in mun. Zalau cat si in alte
localitati. S-au inaintat toate situatiile solicitate cu privire la acest domeniu de
activitate .

In cursul anului 2018 au avut loc 0 serie de controale din partea diferitelor
institutii de stat , printre care amintesc controLul Inspectoratului Teritorial de
Munca, control din partea Starii Civile, Institutiei PrefectuJui, etc.



S-au inaintat declaratiile de avere si de interese ale functionarilor publici , ale
demnitarilor si ale consilierilor locali.
Ceea ce priveste implementarea controlului intern managerial in cadrul institutiei
s-au facut 0 serie de pasi ill aceasta privinta .
S-au mai intocmit procedee de lucru, s-au identificat functiile sensibile din unitate ,
~-a facut planul de rotatie ale angajatilor, etc
In Dobrin (Registrul electoral) s-au facut modificarile, radierile care s-au impus
cu ocazia decesului persoanelor decedate.

In domeniul resurselor umane, in anul 2018 s-a asigurat planificarea,
recrutarea, selectarea personalului, formarea si dezvoltarea profesionala, evaluarea
performantelor profesionale. De asemenea s-a realizat calculul drepturilor salariale
si a obligatiilor datorate bugetului de stat pe anul 2018.
De asemenea s-au organizat doua examene de promovare in grad profesionaI.

Pe parcursul anului 2018, in acest domeniu de activitate, principalele
obiective au fost aplicarea reglementarilor legale din acest domeniu, respectiv
aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/200 1 privind
liberul acces la informatiile de interes public, pre cum ~i aplicarea prevederilor
Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia public,
asigurarea liberului acces la informatiile de interes public,

Activitatea administrativa al anului 2018 a fost foarte complexa si pot sa
va spun ca de la an la an este mai vasta, materialul prezentat pe un an de zile, a
cautat sa informeze asupra principalelor probleme socio-economice cu care ne-am
confruntat de-a lungul perioadei analizate si pe care cred ca Ie-am solutionat pe cat
posibil- tin and seama de contextul economic si complexitatea problemelor pe care
l-am parcurs .

Va multurnesc pentru rabdarea dvs . de care ati dat dovada si pentru sprijinul
acordat din partea angajatilor Primariei Comunei Dobrin ~i al Consiliului Local
Dobrin pentru realizarea obiectivelor.

Cu deosebit respect,
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