RAPORT
de activitate al pľimaľului privind situaţia economică-socială a
comunei Tilişca pe anul2016

Activitatea primaľului s-a desfasurat conform Legii rľ.215l200I a administratiei publice locale
cu ľespectarea legilor noi aparute, a ordonanteloľ şi hotaľariloľ de guvern pľecţrm şi a Hotaľaľilor
Consiliului Local Tilisca, Consiliului Judetean Sibiu, a oľdineloľ Prefectului Sibiu.
Pentľu buna functionare a institutiei primaľului in anul 2016 s-au emis un numar de 188 de
dispozitii de primaľ.
Pentru a fi tot timpul in mijlocul Consiliului Local am participat la toate sedintele Consiliului
Local Tilisca de la data investirii înfuncçie. In anul 2016 au alrrt loc un numar de 13 sedinte oľdinare si
extľaordinaľe, in care s-au aprobat un numaľ de 84 Hotaľari. Toate Pľoiectele de hotaraľi au fost initiate
de primar.
Pentru realizarca obiectiveloľ pľopuse am avut învedere exęcutia bugetului de venituri şi
cheltuieli aprobat, buget caľe la 3t.12.2016 a fost rcalizat dupa cum urmęaza:
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284.000

0

154.000
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TOTAL VENITURI BUGET LOCAL
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Din care:
-A cheltuieli cuľente total

-din caľe :
- cheltuieli de personal
- bunuľi si servicii
-fonduľi dę ręzęwa
-tľansferuri
- asistenta sociala
- alte cheltuieli

B.Cheltuieli de capital-total

2.IŻ8.638
r.320.705
609.699
I

1.828

I76.7II
9.695
1.354.025

27,71

98.02

EXCEDENT BUGETAR- total

8ĺ7.261

Din caľe :
Excedent bugetaľ Sectiunea functionare
Deficit bugetar Sectiunea dezvoltare

1.306.082
-488.821

Analizind modul in caľe au fost realizatę veniturile si chęltuielile bugetului local se constata ca
pe total pľocentul de rea|izare este foarte mic, desi la majoritatea capitoleloľ prevederile bugetare au
fost ręalizate in intregime Sau depasite. Nęľealizaľea se datoreazapÎocęntuluifoaľte mic in carę S-au
efęctuat investitiile la Caminul Tilisca si CarlaIizate menajera sat Rod.
La finele anului Ż016 avem venituri neincasate din impozite şi taxe locale de 667.032 lei

,dupa cum urmeaza:

- impozit pe cladiľi
- impozit teren
- taxe judiciare de timbrę

-taxa auto persoane ťlzice
-taxa auto persoane juridice
-alte impozite sit axe

-venituľi din concesiuni,inchirieľi
_alte venituri din proprietate(tx.excavaľe)
-venituri din pľestaľi servicii(paza)
- arnenzi circulatie
- alte amenzi
-venituri din taxe speciale(apa, salubľitate)
-venituri din valoľificari bunuľi

42.952lei
39.139lei
366 lei
34.839 lei

3.099lei
582 lei
251.603 lęi
176.0641ei
12.832Ięi
24.52Ż|ei
57.773

lei

22.636Lei
625

lęi

Din datele arátatę mai sus ręiese un excedent bugetaľ pe anul 2016 dę 8I7.261 lei caľe a fost
virat înfondul de rulment propriu. La sectiunea de functiona.ľe a bugetului local am avut un excedent dę
1.306.082 lei iar la sectiunea de dezvoltaľe a bugetului local un dęficit de -488.821 lei.
Totalul excedentului bugetar La31.12.2016 este de 4.226.962(ei.

Analizând fiecare capitolal pĘii de cheltuieli înparte se constată că cheltuięlile au fost realizate
conform destinaţiei cu respectaÍea strictă a cľeditelor bugetaľe aprobate de către Consiliul local.
Dętalierilę dę cheltuieli anexate la prezentul raport reflęcta dętaliat modul crrm au fost cheltuite fonduľile
bugetului local pe anul20I6.
Cheltuielile de personal se ľidica la suma dę I'320.705 lei din care
:

-sediul primaľiei
Paza comuna si ISU
Invatamint
Biblioteca( primele luni din an)
Asistenti personali ai persoanelor cu handicap
Asistent social
Muncitori go spodarie comunala
Paduraľ comunal

:303.280 lei
: 82.734lei
:650.490 lei

:

1.I22lei
:202.666leí
: 27 .876leí
: 3Ż.28I Ięi

:

14.256Ięi

Pentru indemnizatiile persoaneloľ cu handicap gÍava m achitat suma

de l43.292lei

Dintľe lucľaľilęsi serviciile mai importante executate de la bugetul local in anul 2016 pot
enumera:

-Reabilitare cuľte pľimarie

:

39.835 lęi

:

-Reabilitaĺe Camin Rod
-Retea ęlęctrica Camin Tilisca
-Canalizare menajera sat Rod
-Reabilitare strada Dealului Rod si zid sprţin
-Reparatii cuľente strazi
-iluminat public
-lucrari intretinere iluminat public
-sęrvicii salubritate
-servicii pľogľame informatice pľimaľie

68.938 lęi

= 76.325Lei
:661.898 lei
: 135.807 lei
: 22.845lei
: 43.305 lei
: 9.987 lei
:76.107 lei
: Ż6.070lei

Restul platilor au fost efęctuate pentru : posta,telefon, motoľina si piese schimb pt.masina
pľimaľiei si utilaje, fumituri de birou,materiale cuľatenie,servicii pľotectia muncii, consultanta avocat,
contributii la Asociatii, SMURD,evidenta populatiei
Lucrarile mai impoľtante executatela Scoala cu clasele I-VIII Tilisca sunt
: 7.000lei
- Reparatii si zugravit la gradinita
:31'680lei
- Aprovizioĺare cu lemne
:

-

72.0001ei
Pavaj curte scoal
: 10.900 lei
Cheltuieli transport cadre didactice
Servicii softwaľe programme informatice : 1 1.000 lei
Motorina,piese schimb'asigrrľaÍe pt.masina scolii, fumituri de birou,posta ,telefon'protectia
muncii,taiat lemne foc, cuľsuľi peľfectionaĺe,etc.

PROTECTIE SOCIALA:

La nivelul comunei Tilişca ne confruntăm cu mai puţine probleme sociale, cetăţenii încadrânduse înmuncâ, đattotuşi avem o serie de cetăţeni necăjiţi, neajutoraţi care conform Legii nľ.4161200I au
benef,rciat de venitul minim gararltat astfel avęm un număľ de 25 dosare cu cetăţeni la care li se acoľdă
ajutoľ social pręcum şi ajutoaĺe pentru încá|zíralocuinţei cu lemne. Deasemenea au fost întocmiteun
numar de 45 dosare de ajutor pentru iĺcalzfuea cu lemne.
In cursul anului 2016 au fost achitate in intregime salaľiile asistentilor peľsonali ai persoanelor
cu handicap si indemnizatíi\ę persoanelor cu handicap.
Pe parcursul anului 2016 am căutat să ţin legătuľa cu cetăţenii ambelor sate pentru a mă consulta
problemele
cu
şi cerinţele lor şi ale obştii' am pľezentat informăľi verbale şi prezentăľi ne noi legi cu
ocazia adunăĺilor carę S-au ţinut înfaţa Bisericlí atät înTilişca cât şi însatul Rod.
Pe paľcuľsul anului am avut un dialog cu instiĘiile de pe raza comunęi respectiv Şcoală,
Biseľică, Dispensar ulnan, Poliţie pentru rezolvarea pľoblemeloľ şi venirea însprijinul loľ.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL2O!7

-

t

Reabilitare Cămin Cultural sat Rod,
Reparaţii iluminat public,
Reabilitare drum de hotar Cotituri-Plese
Reparaţii străzi
Lucrării de igienizare şcoli
Reparaţii curente spaţii primărie
Aprovizionarea cu combustibil şcoli
Aprovizionarea cu combustibil primărie
Curäţire de păşunat,
Reparaţii adäpători
Reparaţii punţi şi podeţe
Continuarea proiectului Canalizare menajeră sat Rod, Comuna Tilişca
Continuarea lucrării Demolare şi construire Cămin Cultural Tilişca
Completare amenajament pastoral
Finalizarea lucrării de PUG Tilişca
Realizare Studiu de fezabilitate pentru lucrarea ''Infiinţare, distribuţie gaze naturale",
Comuna Tilişca,
Întocmiredocumentaţie pentru obiectivul de investiţii ''Reabilitare străzi Comuna Tilişca
şi satele afiliate'',

Intocmirea documentaţiei pentru obiectivul de investitii 'Consolidare pod peste pârâul
Tilişca (str Vale nr 3B4), înTilişca'',
Intocmirea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi
eficientizarea sistemului de iluminat public", Comuna Tilişca, Judeţul Sibiu,
Reabilitare spaţiu Primărie Tilişca.

Primar,
VASILE

