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RAPORTUL PE ANUL 2010 PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ,
SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI COPACEL
Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art.63 alin.(3), lit.a
din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, cu completările si
modificările ulterioare, care prevede necesitatea ca primarul să prezinte în primul
trimestru al fiecărui an un raport privind starea economică, socială si de mediu a
localitătii.
Preocuparea principală a administraţiei locale în anul 2010 a fost gestionarea
eficientă a comunei şi asigurarea bunăstării cetăţenilor,acţionându-se în mod responsabil,
prin dezvoltarea de politici şi proiecte.
Prin încurajarea şi dezvoltarea unei implicări comunitare puternice, ne dorim
dezvoltarea şi asigurarea în cel mai înalt grad calitatea vieţii pentru locuitori şi sectorul
privat şi asigurarea unui mediu economic sigur şi solid, având o administraţie eficientă şi
eficace, deschisă spre nevoile comunităţii şi care lucrează în beneficiul tuturor, în spriritul
transparenţei şi al respectului faţă de cetăţean.
În continuare sunt sintetizate principalele politici care au guvernat activitatea
comunei în anul 2010, precum şi acţiunile întreprinse în sensul implementării acestora.
POLITICA FINANCIARĂ :
Pentru ameliorarea finanţelor publice locale, au fost aplicate practici bugetare care
au contribuit la creşterea transparenţei fiscale, a eficienţei operaţionale şi de alocare a
cheltuielilor bugetare, precum şi la aşezarea pe baze echitabile a impozitelor şi taxelor
locale, ca principală sursă de finanţare a cheltuielilor bugetului local.
Politica fiscală în anul 2010 a fost o politică sănătoasă şi prudentă, contribuind la
obţinerea de venituri care să asigure o redistribuire echitabilă a sarcinilor fiscale.
În stabilirea politicii fiscale s-au avut în vedere realizările anilor precedenţi,
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi condiţiile locale.
Impozitele şi taxele locale au fost realizate în procent de 122%, astfel au fost
încasate taxele locale datorate pe anul 2010 de persoanele fizice într-un procent de 122 %
iar cele datorate de persoane juridice au fost încasate în procent de 100%.
Situaţia privind gradul de colectare a veniturilor pe anul 2010 :
- incasări impozit clădiri în sumă de 33.800 lei de la persoane fizice
- incasări impozit clădiri în sumă de 24.230 lei de la persoane juridice
- incasări impozit teren intravilan în sumă de 43.680 lei de la persoane
fizice
- incasări impozit teren intravilan în sumă de 2.000 lei de la persoane
juridice

incasări impozit teren extravilan în sumă de 122.470 lei total de la
persoane fizice şi juridice
- incasări impozit auto în sumă de 26.460 lei de la persoane fizice
- incasări impozit auto în sumă de 12.600 lei de la persoane juridice
- Venituri din concesiuni în sumă de 10.230 lei
- Venituri din amenzi în sumă de 13.387 lei de la persoane fizice
- Incasări taxă pază în sumă de 34.116 lei
- Încasări taxă salubritate în sumă de 44.500 lei
- Încasări taxa autovehicole lente – 9.300 lei
În anul 2010, au fost întocmite şi verificate 12 dosare care îndeplinesc prevederile
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare privind
înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale persoanelor cu handicap, văduvelor şi
veteranilor de război, persoanelor persecutate din motive politice şi etnice.
Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2010, prin serviciul de
specialitate, acţiunile de colectare a impozitelor şi taxelor locale s-au intensificat, fiind
luate următoarele măsuri:
- Dintr-un număr total de 37 agenti economici, din care 22 agenti au fost somati să-şi
achite impozitele şi taxele locale datorate bugetului local, astfel încât 14 agenţi economici
şi-au achitat debitele integral, 5 parţial, iar unui agent economic i s-a făcut poprire pe
conturi, 17 neachitati ;
- s-au transmis înştiinţări de plată la 1350 persoane fizice, 546 titluri executorii si somatii
pentru amenzi persoanelor fizice ;
- s-au efectuat operaţiuni de popriri cu aprox. un număr de 56 dosare.
- s-au eliberat un număr de 60 certificate fiscale
-

POLITICA ECONOMICĂ
Crearea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului privat, prin îmbunătăţirea
infrastructurii de sprijin a afacerilor .
În anul 2010, dezvoltarea economică a fost susţinută la nivelul comunei Copacel
prin diverse politici promovate de administraţia locală, care au vizat în primul rând
dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor. Orice activitate comercială se
desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi, în condiţiile legii şi care deţin
autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

ACTIVITATE FOND FUNCIAR
În baza Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar :
- s-a finalizat un numar de 10 dosare privind validarea Titlurilor de Proprietate
- s-au validat şi întocmit un număr de 124 Titluri de proprietate pentru pădurea din
Chijic
- s-au corectat un număr de 14 titluri de proprietate
- s-a pus in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila privind
retrocedarea unei clădiri din sat.Chijic.

S-a dat raspuns tuturor solicitărilor depuse de către Comisia judeţeană de fond funciar
judeţean Bihor.
PLANIFICARE ŞI MODERNIZARE URBANĂ,
Gestionarea aspectelor de urbanism şi dezvoltare a teritoriului Dezvoltarea urbană
sustenabilă. S-au realizat Planuri Urbanistice Zonale şi Planuri Urbanistice de Detaliu, în
concordanţă cu tendinţele de dezvoltare economico-socială ale comunei. Activităţile s-au
derulat în baza Planului Urbanistic General şi a Planurilor Urbanistice Zonale existente.
În anul 2010 au fost emise un număr de 6 Autorizaţii de construire si un număr
de 14 Certificate de urbanism.
Potrivit Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor
şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificările şi completările ulterioare a u
fost întocmite un număr de 6 procese verbale de contravenţiei pentru că s-a construit fără
a se avea autorizaţii de construire emise de Primăria comunei Copăcel: 2 în
sat.Bucuroaia, 1 în sat.Copăcel şi 3 în sat.Chijic.
POLITICA DE MEDIU
Crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur pentru generaţiile prezente şi
viitoare este esenţială, iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului
este extrem de importantă.
Au fost inmanate instiintari catre populatie cu privire la amenajarea domeniului
public din dreptul gospodariilor. S-a dat raspuns tuturor reclamatiilor depuse in termen
legal.
Prin HCL nr.29/2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de apă şi
canalizare către SC Compania de Apă Oradea, pentru finalizarea depunerii dosarului
complet de finanţare a proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi de
apă uzată în judeţul Bihor”, ţinând cont de faptul că APAREGIO este constituită în
vederea promovării şi realizării în comun a investiţiilor în infrastructura aferentă
serviciilor de apă-canalizare, o structură regională capabilă să atragă fonduri pentru
realizarea obiectivelor de investiţii propuse, la care comuna Copăcel este membru
asociat.
Prin HCL nr.68/2010 s-a aprobat Planul de organizare a activităţii de apărare
împotriva incendiilor şi de protectie civilă.
SITUATII DE URGENTA
Au fost întocmite la termen planurile pentru situaţii de urgenţă şi au fost verificate
cu regularitate agenţii economici şi instituţile de pe raza de competenţă.
Sistemul de alarmare a populaţiei de pe teritoriul comunei a fost verificat şi
întreţinut în mod corespunzător.
Tot in anul 2010 s-a refacut componenta Serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta refacandu- se totodata asigurari de viata pentru membri SVU Copacel .
S-a participat la toate sedintele de instruire tinute de « ISU Crisana ».S-au facut
sedintele periodice de instruire a Serviciului Voluntar de Urgenta Copacel .

S-a intervenit cu serviciul voluntar la incendiile care au avut loc pe raza comunei
EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
Consolidarea şi sprijinirea sistemului educaţional şi a celui de educaţie
vocaţională este un obiectiv continuu al administraţiei publice a comunei Copacel.
În cursul anului 2010 au fost sprijinite diverse activităţi educative, prin implicarea
şi organizarea în colaborare cu unităţile de învăţământ .
A fost finalizat proiectul de consolidare şi reabilitare a Căminului Cultural
Copăcel.
Obiectivul propus pentru anul 2010 privind reparaţia Căminului Cultural Chijic sa îndeplinit.
PROTECŢIA SOCIALĂ
În anul 2010, Serviciul de Asistenţă Socială este caracterizat prin activităţi de
informare şi consiliere despre drepturi şi obligaţii specifice legislaţiei de asistenţă socială.
Acest serviciu urmăreşte atenuarea factorilor de risc la care sunt expuse familiile
şi persoanele sărace, fără venit sau cu venituri foarte mici, copiii, persoanele cu handicap,
pensionarii, vârstnicii şi alte categorii sociale defavorizate, prin acordarea de consiliere şi
întocmirea documentaţiei specifice necesare beneficiarilor de servicii sociale.
Pentru realizarea măsurilor de protecţie socială, de combatere a marginalizării
sociale şi de promovare a incluziunii sociale, Serviciul de Asistenţă Socială s-a ocupat de:
1. verificarea şi întocmirea dosarelor de ajutor social (în baza Legii nr.
416/2001) la un numar de 9 familii sau personae singure pentru anul 2010, ţinând cont de
faptul că la inceputul anului 2010, respective în luna ianuarie, erau in plata 31 de
beneficiari de ajutor social, iar in luna decembrie erau in plata doar 28 dosare, datorită
faptului că pe parcursul anului beneficiarii de ajutoare sociale nu mai îndeplineau
condiţiile prevăzute de lege, efectuându-se un număr de 31 de anchetelor sociale în acest
sens.
2. verificarea şi întocmirea dosarelor de alocaţii pentru nou-născuţi pentru un
număr de 31 beneficiari, din care: in sat.Sarand 11 dosare, in sat.Copacel 5 dosare, in
sat.Bucuroaia 3 dosare, in sat.Chijic 6 dosare, in sat.Poiana-Tăşad 1 dosar si in sat.Surduc
5 dosare.
3. verificarea şi întocmirea dosarelor de trusouri pentru nounăscuţi acordându-se unui număr de 17 benefiari, din care: in sat.Sarand 4 dosare, in
sat.Copacel 4 dosare, in sat.Bucuroaia 3 dosare, in sat.Chijic 3 dosare, in sat.PoianaTăşad niciun dosar si in sat.Surduc 3 dosare, doar pentru perioada ianuarie-iunie,
deoarece începând cu luna iulie acest ajutor acordat potrivit Legii nr.482/2006 privind
acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările şi completările ulterioare a fost
abrogat prin Legea nr.118/2010 Lege privind unele masuri necesare in vederea restabilirii
echilibrului bugetar
4. verificarea şi întocmirea dosarelor de alocaţii complementare pentru un
număr de 17 beneficiari, din care : in sat.Sarand 5 dosare, in sat.Copacel 3 dosare, in
sat.Bucuroaia 4 dosare, in sat.Chijic 2 dosare si in sat. Surduc 5 dosare.

5. verificarea şi întocmirea dosarelor de alocaţii monoparentale pentru un
număr de 8 benefiari, din care: in sat.Copacel 3 dosare, in sat.Sarand 2 dosare, in
sat.Surduc nici un dosar, în sat.Chijic 2 dosare şi în sat.Poiana-Tăşad 1 dosar .
6.verificarea şi întocmirea dosarelor de alocaţii de stat pentru un număr de 36
persoane, din care in sat.Sarand 19 dosare, in sat.Copacel 8 dosare, in sat.Bucuroaia 2
dosare, in sat.Chijic 1 dosar, in sat.Poiana-Tăşad 1 dosar si in sat.Surduc 5 dosare.
7. verificarea şi întocmirea dosarelor pentru acordarea indemnizatiilor pentru
cresterea copilului aflat pana la varsta de 2 ani pentru un număr de 14 beneficiari, din
care: in sat.Sarand 3 dosare, in sat.Bucuroaia 3 dosare, in sat.Surduc 3 dosare, in
sat.Poiana-Tăşad niciun dosar, in sat.Copacel 3 dosar şi în sat.Chijic 2 dosare.
8. acordarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne pentru un numar de 61
gospodarii de pe raza comunei
9. întocmirea anchetelor sociale pentru persoane cu handicap – adulti, necesare la
Comisia de expertiză un numar de 36 anchete si 28 anchete sociale pentru minori,
necesare la întocmirea dosarelor de bursă socială.
S-au mai efectuat aproximativ 14 anchete sociale solicitate de către instante de
judecată pentru acordare de custodiei minorilor în procesele de divort, de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru reintegrarea copiilor în
familiile lor din Centrele de Plasament sau de către Instante în ceea ce priveste punerea
sub interdicţie şi instituirea curatelei pentru persoane care nu au discernământ.
10. întocmirea Planului de servicii, având ca obiective: menţinerea copilului în
familia naturală/extinsă, prevenirea abandonului sau reintegrarea copilului în familia
naturală/extinsă -10 planuri ;
Referitor la persoanele cu handicap grav la nivelul Comunei avem inregistrate
un numar de 31 dosare din care pentru 20 persoane cu handicap grav se acorda o
indemnizatie lunara de 400 lei direct persoanei bolnave, iar in 11 cazuri persoane cu
handicap grav au insotitori, cu un salar de 460 lei/lunar. .
ACTIVITATE DE STARE CIVILA
Pe linie de stare civilă, au fost înregistrate 41 acte de stare civilă, dintre care: 9
căsătorii, 32 decese .
Serviciul de stare civila s-a ocupat de verificarea şi întocmirea dosarelor pentru
acordarea sprijinului financiar pentru căsătorii acordându-se unui număr de 3 familii,
doar pentru perioada ianuarie-iunie, deoarece începând cu luna iulie acest ajutor acordat
potrivit Legii nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
a fost abrogat prin Legea nr.118/2010 - Lege privind unele masuri necesare in vederea
restabilirii echilibrului bugetar.
ACTIVITATE DE SECRETARIAT
Pe linie de secretariat am iniţiat un nr.69 de de proiecte de hotărâre şi tot atâtea
au fost adoptate şi am emis un număr de 317 dispoziţii. Atât hotărârile cât şi dispoziţiile
au fost înaintate în vederea avizului de legalitate.
Pentru anul 2010 s-au deschis un număr de 14 procese civile, în curs alte 12
procese civile, din care 4 dosare sunt in instanta de contencios administrativ .

Prin Hotărârile Consiliului Local nr.39/2010 şi 49/2010 s-a restrâns organigrama
prin modificarea funcţiilor publice şi a funcţiilor în regim contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Copăcel, potrivit Ordonanţei de Guvern
nr.63/2010 - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare s-au
redus 9 posturi, din care 2 de funcţii publice şi 7 funcţii contractuale, însă s-au deschis 5
posturi de natură contractuală pentru o perioadă determinată de 36 luni, conform pct.4 din
Anexa OUG nr.63/2010 ca urmare a implementării proiectului pe Măsura 322, în total:
19 posturi, din care ocupate 12
În anul 2010 s-a pus accent pe creşterea competenţei profesionale a angajaţilor
Primăriei comunei Copacel, acest obiectiv s-a realizat prin angajarea şi promovarea
personalului contractual pe criterii de performanţă şi prin includerea angajaţilor în
programe de instruire şi perfecţionare profesională – ECDL.
La cea mai mare parte dintre problemele ridicate de cetăţeni la audienţe au fost
date răspunsuri şi soluţii imediate. Desigur, au fost şi situaţii speciale, pentru care a fost
nevoie de o documentare mai riguroasă, în aceste cazuri răspunsurile au fost comunicate
ulterior celor interesati, prin scrisori.
Conform Ordonanţei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, s-au înregistrat un număr de 11 petiţii – în majoritate petiţii
privind iluminatul public şi tulburare posesie terenuri agricole şi forestiere. Răspunsurile
au respectat termenele prevazute de lege, indiferent daca solutia a fost sau nu
favorabila.
Potrivit Legii nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
s-au înregistrat un număr de 3 cereri, toate solicitate de către instituţii publice,
raspunsurile fiind rezolvate in mod favorabil neinregistrandu-se pe parcursul anului
reclamatii administrative.
Susţinerea activităţilor din agricultură a fost asigurată, în primul rând, prin
intermediul biroului de registru agricol, care a avut ca prioritate in anul 2010, punerea în
aplicare a legilor privind subvenţiile acordate producătorilor agricoli.
În anul 2010, au fost eliberate aproximativ 1200 de adeverinţe privind certificarea
situaţiei agricole, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice si un un
nr.de 23 certificate de producator, s-au înregistrat 7 contracte de arendare şi s-au făcut
aproximativ 150 de solicitări-modificări în registrul Agricol.
În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, in anul 2010 la sedintele Consiliului Local Copacel au participat la
dezbaterea proiectelor atat persoane fizice cat si persoane juridice .
OBIECTIVE 2011
1. Reparatii capitale Scoala Generala cu cls I-IV Sarand şi Cămin Cultural Sărand;
2. Derularea proiectului pe Masura 322 care cuprinde Reabilitarea si modernizare
drumuri Comunale, Prima infiintare centru de batrani Poiana, Dotarea Camin Cultural
Copacel
3. Reabilitare drum Poiana-Tăşad – Bucuroaia, 6,5 km
4. Reparatii capitală Scoala Generala cu cls I-IV Chijic
5. Infiintarea unei baze sportive in localitatea Surduc

6. Dotare încălzire centrala la scolile din comuna Copăcel
7. Dotare încălzire centrala la Bisericile din comuna Copăcel
8. Construire capele
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