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Raportul primarului Comunei Pănet 

asupra stării economice, sociale și de 

mediu pentru anul 2018 
 

În exercitarea atribuțiunilor referitoare la relația cu Consiliul Local, în calitate de Primar, am 

obligația de a prezenta în primul trimestru un raport anual privind starea economico-socială 

și de mediu conform art. 63 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată cu completările și modificările ulterioare.  

Întocmirea acestui raport nu este numai o obligație ci și un lucru firesc față de cetățeni ca și 

o analiză a anului 2018 pe baza căruia se poate planifica anul următor. Desigur gândirea, 

planificare și managementul nu se limitează pe un an. Realizările anului 2018 sunt o parte a 

strategiei comune de dezvoltare discutată și angajată prin programul de dezvoltare 

începând de la alegerile locale din iunie 2016. 

La începutul mandatului am sesizat câteva probleme pe partea de administrație locală, 

venituri și finanțare de proiecte acestea fiind: lipsa unui număr de angajați suficient și cu 

atribuții necesare pentru fiecare compartiment, marja mică de sume recuperate prin 

executare silită, și lipsa totală de fonduri extrabugetare pe partea de investiții. Din acest 

punct de vedere în anul 2018 am luat mai multe măsuri după cum urmează: 

● A fost schimbat și dezvoltat sistemul informatic la nivel de software și hardware 

pentru îmbunătățirea performanței de lucru. Softwarelui achiziționat de la 

Integrisoft este folosit la registrul agricol (AvanRegis), contabilitate (AvanCont), taxe 

și impozite (AvanTax) și la registratură (AvanDoc). Au fost achiziționate calculatoare 

noi, performante de birou cu licențe de software (Windows, Office) și laptopuri 

pentru efectuarea lucrărilor pe teren. 

● Dacă anul 2016 și 2017 a fost anul depunerilor de cereri de finanțare pentru fonduri 

europene și guvernamentale, 2018 era anul pregătirii tuturor documentelor 

necesare după câștigarea finanțărilor pentru executare, respectiv organizarea 

procedurilor de achiziție. Astfel anul 2019 v-a aduce o dezvoltare semnificativă în 

ceea ce privește executarea acestor lucrări. Au fost câștigate în total 4 proiecte 

europene, 2 proiecte din PNDL II și sunt în evaluare încă 5 proiecte depuse pentru 

finanțare din fonduri europene. 
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În continuare voi detalia activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Pănet pentru anul 2018, respectiv măsurile luate și rezultatele acestora 

în diferite domenii. 

Aparatul propriu de specialitate al primarului Comunei 

Pănet 

Compartimentul de contabilitate, impozite si taxe 

 

Contul de execuție a bugetului pe anul 2018 a cuprins: 

● venituri totale de 6.204.621 lei  

● cheltuieli totale de 6.592.396 lei. 

 

Situația încasării veniturilor din impozite și taxe locale de terenuri este următoarea: 

- impozit clădiri persoane fizice 107.645 lei 

- impozit cladiri pers.juridice 185.108 lei.    

- impozite pe terenuri intravilan persoane fizice 148,892 lei 

- impozite pe terenuri intravilan persoane juridice 7.203 lei 

- impozit extravilan 225.642 lei 

 

Din impozitele pe mijloace de transport s-au încasat 289.333 lei  din care: 

● 244.542 lei de la persoane fizice 

● 44.791 lei de la persoane juridice. 

 

Venituri din concesiuni și închirieri: 54.493  lei 

Taxe judiciare de timbru 24.523 lei 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni 116.929 lei 

Alte venituri de impozit 458.852 lei 

Alte venituri 102.293 lei 

Venituri din prestari de servicii 1.801 lei 

Taxe si tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare 1.727 lei 
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Procentul de incasare a impozitelor și taxelor locale: 

 

 Persoane fizice Persoane juridice 

Din debit 2018 81,97% 87,10% 

Rămășița până 2018  31,27% 63,86% 

Accesorii 22,60% 31,94% 

TOTAL 59,68% 69,24% 

 

În anul 2018 pentru cheltuieli de salarizare s-a cheltuit din bugetul local suma totala de 

2.671.414,00 lei repartizata astfel: 

● cheltuieli cu personalul din administrația publică: 1.653.589 lei 

● cheltuieli cu personalul pentru asistenți personali respectiv indemnizații pentru 

persoane cu handicap: 1.017.825 lei 

 

Cheltuielile de funcționare pentru anul 2018 au avut un cuantum de 2.332.112,00 lei 

repartizat astfel: 

● Susținere asociații și culte: 310.449,00 lei 

● Ajutor de încălzire și tichete sociale: 8.054,00 lei 

● Utilități și reparații: 1.593.083,00 lei 

● Învățământ: 420.526,00 lei 

 

Cheltuielile pe partea de investiții în anul 2018 s-au realizat în suma de 1.588.870,0 lei, din 

care: 

● Din bugetul local 1.111.868,00 lei 

● Din fonduri europene 404.839,00 lei 

● DIn PNDL II: 72.163,00 lei 

Acestea reprezintă sume plătite pe baza facturilor pentru lucrările terminate și recepționate 

în anul 2018. 

Compartimentul de starea civilă 

Legat de activitatea compartimentului de stare civilă trebuie menționat că decesele, 

respectiv nașterile care au avut loc în afara Comunei Pănet nu sunt înregistrate la primărie. 

Actele emise în anul 2018 au fost următoarele: 

● Decese înregistrate: 52 

● Căsătorii încheiate: 22 

● Transcrieri naştere: 7 

● Acte de stare civilă rectificate: 1 

● Ortografiere potrivit limbii materne: 12 

● Menţiuni operate pe actele de stare civilă a persoanei: 350 
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● Operaţiuni divorţ: 7 

● Certificate de stare civilă eliberate: 

○ Certificate de naştere 30  

○ Certificate de deces 92 

○ Certificate de căsătorie 61 

● Extrase de uz oficial eliberate notarilor publici: 15 

● Adeverințe eliberate privind statutul civil al persoanei:  285 

Compartimentul de urbanism 

Situația documentelor de urbanism emise în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2018  de 

către compartimentul urbanism este următorea: 

 

Certificate de urbanism: 

Scopul documentului Persoane fizice Persoane juridice 

 

Total 

 

47 

 

Utilități (Branșament electric, gaze 

naturale, rețeaua Aquaserv) 

11 5 

Construire 10 10 

Demolare 1 1 

Operaţiuni notariale privind 

circulaţia imobiliară (Dezmembrări, 

alipiri, schimbarea destinației) 

8  

Elaborare P.U.Z.  1 

Total 30 17 

 

Autorizații de construire: 

Scopul documentului Persoane fizice Persoane juridice 

 

Total 

 

26 

 

Utilități (Branșament electric, gaze 

naturale) 

12 4 

Construire 8 1 

Demolare  1 

Total 20 6 
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Procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor: 

În urma vizitelor pe teren s-au aplicat 6 amenzi contravenționale în valoare totală de 22.000 

RON pentru efectuarea de lucrări de construire și/sau demolare fără a deține o autorizație 

de construire.  

Compartimentul de agricultură 

 

În anul 2018 au fost eliberate un număr de 1.719 adeverințe care au avut la baza 

înregistrările din Registrul agricol. 

Au fost înregistrate și prelucrate 300 de cereri de modificări (înscrieri, ștergeri, transcrieri) în 

registrul agricol.  

Au fost eliberate 160 de certificate de producător. 

Compartimentul de fond funciar 

În anul 2018 au fost înregistrate un număr foarte mare de cereri pentru titluri de proprietate 

respectiv carte funciară. În plus comuna Pănet participă în Programul Național de Cadastru 

Sistematic. Toate acestea reprezintă un volum enorm de mare de muncă, deoarece în anii și 

decenii precedenți nu au fost realizate acestea într-o proporționalitate adecvată volumului 

de necesitate. Ca și rezultate în 2018 avem multe titluri și CF-uri emise după cum urmează: 

Denumire Nr total 

Extrase carte funciară intravilan 10 

Extrase carte funciară extravilan 12 

Extrase carte funciară extravilan prin programul național 93 

Titluri de proprietate 32 

Compartimentul de asistență socială 

În anul 2018 pe partea de asistență socială am avut următoarele date: 

● Cereri depuse și prelucrate pentru alocații de stat pentru copii: 60 

● Dosare de ajutor social: 19 

● Dosare de alocații pentru susținerea familiei: 46 

● Numărul asistenților personali: 21 

● Numărul persoanelor cu handicap îndreptățit pentru indemnizație: 39 

Menționez faptul că sumele necesare pentru asistenți personali respectiv indemnizații în 

anul 2018 au fost finanțate de către bugetul de stat în cuantum de 90%, restul fiind 

obligativitatea autorității locale să finanțeze din surse proprii. În anul 2019 această sumă va 

fi plătită integral, adică în cuantum de 100% din bugetul local, care aduce îngrijorări, 

însemnând o cheltuială de cca 1.350.00 lei pentru anul 2019! 
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Serviciul de Gospodărire Comunală 

În anul 2018 noul înființat Serviciu de Gospodărire Comunală a beneficiat de o investiție 

importantă: a fost câștigat un proiect din fonduri europene pentru dotarea serviciului cu 

utilaje și cu anexe acestora. Cu aceste dotări respectiv cu uneltele și utilajele achiziționate 

anterior serviciul a avu o activitate foarte largă rezolvând reparații și lucrări de întreținere la 

poduri, drumuri, garduri, clădiri, stații de autobuz, parcuri pentru copii, spații verzi din 

proprietatea comunei.  

Învățământ 

La nivelul Comunei Pănet pe baza rețelei școlare adoptată de Consiliul Local pentru anul 

2018-2019 funcționează școala centralizată Școala Generală Kádár Márton cu unitățile 

arondate după cum urmează: 

REŢEA ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Nr. 
Ord. 

M 
C
I
F 

COMUNA Unitatea de învăţământ cu 
personalitate 

juridică/niveluri de înv. 
şcolarizare/Limba de 

predare/Adresa, 
nr.TEL/FAX/e-mail 

STRUCTURA ARONDATĂ 
(AR) NIVELURI DE 
ÎNV./LOCALITATE 

Observaţii – se 
specifică care 
unităţi se vor 

desfiinţa/comas
a în anul şcolar 

2018-2019 

123 Rural 

2
9
0
2
9
1
7
0
/
2
6
6
1
1
0
4
5
0
2 

PANET 

 

  

PANET GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL, PANET, STR 
PRINCIPALA NR.608/PRE 

 

PANET GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL BERGHIA, Strada 
PRINCIPALA NR.60/PRE 

 

PANET GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL, HARTAU, STR 
PRINCIPALA NR.121/PRE 

 

PANET GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL, SINTIOANA DE 
MURES, STR PRINCIPALA 
NR.100/PRE 

 

PANET ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 
BERGHIA, STR PRINCIPALA 
NR.232/PRI/GIM 

 

PANET ŞCOALA PRIMARĂ, CUIEŞD, 
Corp A STR PRINCIPALA 
NR.46 şi Corp B, STR. 
PRINCIPALĂ NR 68/PRE/PRI 

 

PANET ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 
SINTIOANA DE MUREŞ, 
STR.PRINCIPALA 
NR.202/PRI/GIM 

 

 
În aceste instituții învață în total 552 elevi după cum urmează 

● Preșcolar (grădiniță): 154 copii 

● Clasele 0-IV: 236 de elevi 

● Clasele V-VIII: 314 de elevi 

● Cadre didactice și nedidactice: 65 de persoane  
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Din punct de vedere al susținerii activităților de învățământ pe anul 2018 a fost cheltuit o 

sumă de 420.000 lei pe partea utilități și reparații, respectiv o sumă de cca 150.000 lei 

reprezentând investiții. 

Este asigurat transportul copiilor spre unitățile de învățământ cu două microbuze 

specializate pe transport cu câte 16 locuri, cu doi șoferi angajați.  

Sănătate 

La nivelul Comunei în anul 2018 cetățenii au beneficiat de serviciile oferite de 3 medici de 

familie, 1 medic stomatolog și 3 farmacii. Medicii de familie au dispensar în satele Pănet, 

Sântioana de Mureș, Berghia și Cuieșd, aceste spații fiind închiriate de la Primăria Pănet. În 

aceste sate există și farmacii.  

Lângă acestea prin colaborare cu Biserica Reformată Pănet și Asociația Diakónia 

funcționează cu sprijinul Consiliului Local serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice. 

Starea de sănătate a populației consideram ca se încadrează în standardele existente la nivel 

județean.  

 

Cultură, culte, sport 
În anul 2018 prin programul de finanțare al Primăriei Pănet al asociațiilor și cultelor a fost 

acordat o sumă de 116.000 lei pentru 28 de proiecte, 9 asociații civile și 3 culte religioase, 

dintre care 2 echipe de fotbal înscriși în Liga VI-a. 

Totodată a fost sprijinit construirea casei mortuare din satul Cuieșd în cuantum de 40.000 

lei. 

Relația cu Consiliul Local 

În anul 2018 s-a înregistrat o îmbunătățire în acest domeniu. Relația cu consilierii locali este 

foarte bună, profesională, fiind discutate permanent prin întâlniri problemele ridicate de 

către consilieri și găsirea comună a soluțiilor pentru rezolvarea acestora. 

Au fost convocate un nr. de 20 ședinte ale Consiliului local (12 ordinare şi 8 ședințe 

extraordinare)  cu respectarea procedurii prevazute de lege. 

Consiliul local a adoptat un nr. de 67 de hotărâri. Toate proiectele de hotărâre au avut ca 

inițiator, Primarul. 

Ședințele au fost publice la acestea participând cetățeni precum și salariați din aparatul de 

specialitate a Primăriei. Prezenta consilierilor la ședințe faptic și la nivel de profesie a fost 

foarte bună. 
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Relația cu cetățenii și transparență decizională 

Totalul documentelor înregistrate de la persoane fizice și juridice, în anul 2018 a fost de 

8.066 de documente. 

Informațiile oferite prin siteului primăriei (www.panit.ro) respectiv prin pagina de Facebook 

al primarului, și prin revista Mesagerul au oferit o informare amplă, transparentă despre 

activitatea Primăriei Pănet. 

Au fost emise un număr de 181 Dispoziții ale Primarului, marea majoritate cu caracter 

individual  (stabiliri și aprobări de ajutoare sociale, indemnizații, etc) 

Proiectele de dispoziții cu caracter normativ cât și a Hotărârilor Consiliului Local  au fost 

afișate la punctul de afișaj din holul Primăriei.  

 

Cu stimă și respect, 

Bodó Előd Barna 

Primarul Comunei Pănet 

 


