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PRIMAR ORAŞ BAIA SPRIE
RAPORT
privind starea economico-socială şi de mediu a oraşului Baia Sprie pe anul 2019
În temeiul dispoziţiilor art. 155, aliniatul (3), litera a) și art. 289 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, în primul trimestru al fiecărui an, primarul prezintă un raport referitor la starea oraşului din punct
de vedere economic, social şi de mediu pentru anul anterior. Acesta constituie un bilanţ ce se referă la capacitatea
administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi
patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale, pe principiile autonomiei locale.
Intreaga activitate desfăşurată de aparatul de specialitate al primarului şi de Serviciul public de întreţinere a
avut la bază aplicarea hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor
stabilite de actele normative în vigoare.

Serviciul Cheltuieli
Din analiza principalilor indicatori UAT Baia Sprie veniturile bugetului local al orasului Baia Sprie, pe anul
2019, pe total, însumează 55.477.000 lei, comparativ cu anul 2018 in care au insumat 36.421.122 lei, din care:
Categorii de venituri
Suma – lei
Venituri din impozite şi taxe locale
11.566.000
Cote defalcate din impozitul pe venit
4.136.000
Sume repartizate dn fondul constituit la dispozitia CJ MM
300.000
Cote defalcate din TVA pentru servicii descentralizate
1.053.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare
9.010.000
Subvenţii de la bugetul de stat
8.001.000
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
30.000
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru susţinerea FEN
21.381.000
In anul 2019 cheltuielile totale în sumă de 56.298.489 lei (comparativ cu cele din anul 2018 in valoare de
38.500.498 lei), în structură, se prezintă astfel:
Structura cheltuielilor
Suma - lei
Cheltuieli de personal
10.586.500
Bunuri şi servicii
8.049.989
Transferuri
410.000
Proiecte cu finanţări din FEN
20.545.000
Rambursări credite
270.000
Proiecte cu finanţări naţionale
8.810.000
Asistenţă socială
1.330.000
Burse
120.000
Cheltuieli de capital
5.772.000
Alte cheltuieli
290.000
Tichete sociale pentru grădiniţă
25.000
Ajutoare sociale pentru copii cu CES
82.000
Fond de rezerva – 10.000 lei
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Serviciul Venituri
Serviciul VENITURI din cadrul Primariei Oras Baia Sprie asigura colectarea impozitelor si taxelor locale,
constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si
executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor, cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata.
Pe parcursul anului 2019 serviciul a derulat urmatoarele activitati:
-

Informarea contribuabililor si prelucrarea declaratiilor si documentelor depuse de acestia la ghiseele
serviciului;
- Analizarea, solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea scutirii de la plata impozitelor si
taxelor locale a persoanelor fizice care se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare;
- Eliberarea de certificate de atestare fiscala la persoane fizice si persoane juridice;
- Efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre contribuabilii orasului
Baia Sprie si a localitatilor apartinatoare;
- Intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la toate cererile depuse de catre
contribuabili / institutii;
- Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi necesar s-au intocmit
borderouri de debite si/sau scaderi;
- S-au intocmit referate in vederea restituirilor si compensarilor de sume provenite in urma modificarilor
efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului ( scutiri, sume achitate in plus, modificari ale suprafetelor
impozabile aparute in urma efecuarii masuratorilor cadastrale etc.)
- S-au intocmit somatii si titluri executorii si s-a asigurat comunicarea acestora contribuabililor, prin metodele
prevazute de legislatia in vigoare, in vederea asigurarii recuperarii debitelor restante, in conformitate cu
prevederile legale ;
- In acest scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii in ceea ce priveste datele de identificare
actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor, conturi bancare si a locurilor de munca ale acestora;
- S-au efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de transport pentru contribuabilii care si-au schimbat
domiciliul de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Baia Sprie;
- S-au efectuat deplasari in teren atat la persoane fizice cat si la persoane juridice pentru clarificarea situatiei
fiscale
Activitatea Serviciului VENITURI se reflecta pe anul 2019 prin urmatoarele valori ( persoane fizice si
persoane juridice):
Nr. Crt.

Activitati desfasurate

Total

1

Declaratii imobile (impunere + modificare)

1.920

2

Certificate fiscale eliberate

3.625

3

Declaratii mijloace de transport - impunere

1.734

4

Declaratii mijloace de transport - radiere

1.346

5

Instiintari de plata

4.060

6

Comunicari catre alte primarii

660

7

Liste bunuri impozabile

475

8

Somatii

3.057

9

Titluri executorii

2.286

10

Confirmari primire amenzi

1.724
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Avand in vedere situatia economico-sociala din anul 2019, Serviciul Venituri a depus eforturi considerabile
pentru atragerea unor sume suplimentare la bugetul local, rezultatele acestor eforturi regasindu-se in numarul mare de
acte administrativ-fiscale intocmite si transmise contribuabililor persoane fizice si juridice si a sumelor incasate in anul
fiscal 2019.
Biroul Strategii și Proiecte
Activităţile desfăşurate de biroul strategii și proiecte în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au concentrat pe
derularea proiectelor vechi și pe scrierea si accesarea fondurilor pentru proiecte noi.
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
Amenajare parc in orasul Baia Sprie 2.200.000 lei 2018-2022 Axa prioritară 5, Domeniul major de
intervenţie 5.2
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea a achiziţilor proiectului
• urmărirea lucrărilor și depunerea documentelor pentru rambursare
• monitorizare şi raportare
• asigurarea desfăşurării în bune condiţii a vizitelor de monitorizare
• asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de
Identitate Vizuală pentru POR
2. Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă
10.000.000 lei 2018-2021 Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe
planurile de mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de carbon”
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor proiectului
• avizare Proiect tehnic la finanțator
• urmărirea lucrărilor și depunerea documentelor pentru rambursare
• monitorizare şi raportare
• asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de
Identitate Vizuală pentru POR
3. Asigurarea mobilitatii în oraşul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public in comun si
pietonalizarea zonei centrale a orasului POR 2019-2023 20.100.000 lei
Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de carbon”
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor proiectului
• monitorizare şi raportare
• asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de
Identitate Vizuală pentru POR
4. Construire si dotare imobil nou pentru gradinița cu program prelungit nr.2 Baia Sprie, județul
Maramures 2.600.000 lei axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe
tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, respectiv prin obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea atât a achiziţilor proiectului
• monitorizare şi raportare
• asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de
Identitate Vizuală pentru POR
1.
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
5. Masuri inovative de ocupare si Combatere a saraciei si excluziunii sociale Programul Operational Capital
Uman
20.600.000 lei 2017 -2020 Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea
saracieiPOCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor proiectului şi a achiziţiei de lucrări
• monitorizare şi raportare
6. Dezvoltarea de servicii sociale si sociomedicale pentru persoanele varstnice din Orasul Baia Sprie
Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socioprofesionale 1.830.000 lei
• pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea atât a achiziţilor proiectului
• monitorizare şi raportare

7.
•

PROGRAM NATIONAL DEZVOLTARE RURALA-AFIR
Hala Piata Baia Sprie 700.000 lei 2018-2021 MĂSURA 6/6B Îmbunătăţirea și extinderea serviciilor de bază
cu potențial de creștere economică( turism, mediu și cultură) în teritoriul GAL Mara-Natur
pregătirea documentelor pentru validarea achiziției de proiect

Reabilitare camin cultural Chiuzbaia 780.000 lei MĂSURA 6/6B Îmbunătăţirea și extinderea serviciilor de
bază cu potențial de creștere economică( turism, mediu și cultură) în teritoriul GAL Mara-Natur
• pregătirea şi transmiterea la AFIR a documentelor suport pentru semnarea contractului de finantare
• pregătirea şi transmiterea documentelor suplimentare solicitate de comisia de evaluare a proiectului pregătirea
vizitei de precontractare şi pregătirea şi transmiterea documentelor solicitate
9. After school si loc de joaca in orasul Baia Sprie 155.000 lei pentru MĂSURA 7/6B Creșterea calității vieții
în teritoriul GAL prin dezvoltarea infrastructurii sociale
• pregătirea şi transmiterea la AFIR a documentelor suport pentru semnarea contractului de finantare
• pregătirea şi transmiterea documentelor suplimentare solicitate de comisia de evaluare a proiectului pregătirea
vizitei de precontractare şi pregătirea şi transmiterea documentelor solicitate

8.

PROGRAM NATIONAL DEZVOLTARE RURALA-APIA
10. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de
silvomediu” 1.500.000 lei 2019-2024
• pregătirea şi transmiterea la APIA a documentelor suport pentru semnarea contractului de finantare

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE LOCALA
11. Constructie şi reabilitare drum altenativ pe malul râului Sasar între DC 5 şi pod strada Viilor relicitat –
finalizare mai 2020-6.800.000 lei
• Depunere spre finantator al situatiilor de lucrari pentru decontare
• Recepții lucrări
12. Drum legatura Baia Sprie- Baia Mare 12.400.000 lei 2018-2022
• finalizare procedura achizitie lucrari
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LISTA PROIECTELOR IN CONTRACTARE 2020
13. Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin realizarea unui centru multifunctional si reabilitarea zonei
centrale a orasului Baia Sprie 12.800.000 lei
•
pregătirea şi transmiterea la Organismul Intermediar - ADR Nord Vest documentelor suport pentru semnarea
contractului de finantare
PROIECTE TRANSFRONTALIERE ROMANIA UCRAINA
14. Cooperation for Improvment the Medical Services in the Communities of Dolyna and Baia SprieCooperare pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în comunitățile de Dolyna și Baia Sprie,în cadrul
programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 500.000 lei
• pregătirea şi transmiterea la finațator a documentelor suport pentru semnarea contractului de finantare
15. Dezvoltarea facilitatilor sociale in Rakhiv si Baia Sprie în cadrul programului Operațional Comun
România-Ucraina 2014-2020 1.300.000 lei
•

pregătirea şi transmiterea la finațator a documentelor suport pentru evaluarea cererii de finanțare

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
16. Sală de sport Oraș Baia Sprie- Tăuții de Sus
• pregătirea şi transmiterea la CNI a documentelor suport pentru contractare
FINANŢĂRI NERAMBURSABILE conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:
Desfăşurarea procedurilor şi încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă
•
•
•

pregătirea documentaţiilor pentru alocarea de fonduri de la bugetul local pe componentele:
activități sportive
activități culturale

Birou Cadastru, Patrimoniu, Lucrări Publice
Biroul cadastru, patrimoniu si lucrari publice a desfasurat in anul 2019 activitatea specifica biorului dupa cum
urmeaza:
S-au pregătit documentații pentru 114 de Hotărâri de consiliu local, -s-au pregătit și depus documentații la
OCPI Maramureș pentru întăbulări pentru domeniul public și privat al Orașului Baia Sprie; s-au intăbulat: str.
Dorobanților, Bălcescu, Satu Nou de Sus, Horea, Aurel Vlaicu, Stejarilor, Murelor, Rozelor, Salcâmilor, Margaretei,
Mesteacănului, Morii, Macului, Alunului, Pietrosului, Gordanului, Pietrarului, și Crinului; s-au organizat și derulat
licitații publice în vederea concesionării sau cumpărării unor imobile care au fost scoase la licitație în baza hotărârilor de
consiliu aferente; s-a dezmembrat teren SNS în vederea scoaterii la licitație publică pentru concesionare de loturi de
case de locuință; s-au intocmit diverse documentații la solicitarea cetățenilor care au cerut cumpărarea sau
concesionarea unor terenuri; s-au intocmit diferite adeverințe la solicitarea cetățenilor (intravilan, modificare categorie
de teren, de atestare de edificare sau demolare a construcțiilor etc); s-au intocmit documentații, pentru atribuirea
diferitelor lucrări de pe domeniul public, supravegherea acestora, până la recepționarea lor (, canalizare Satul Nou de
Sus, canalizare Mesteacănului, diverse asfaltări, contractele de reparații iluminat public, rețeaua de apă str Viiilor,
Mesteacănului, SNS, recepționarea lucrărilor de pe drumul alternativ, rețea de gaz str. Pârâului și George Coșbuc); s-au
intocmit și eliberat avize și autorizații de spargeri; s-a efectuat inventarul domenului public și privat al Orașului Baia
Sprie
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Serviciul Organizat al Orasului Baia Sprie
Prin bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Baia Sprie aprobat pe anul 2019, Serviciului Public Organizat
al Orasului Baia Sprie i-a fost alocat bugetar urmatoarele sume:
1. Serviciul Organizat al Oras Baia Sprie
1.262.545 lei - investitii si cheltuieli materiale.
254.000 leiI Intretinere gradini publice spatii verzi Din aceste doua bugete s-au consumat sumele astfel :
- investitii :
* achizitie doua autoutilitare in valoare de 159650 lei,
* achizitie freze de zapada 3buc in valoare de 45000 lei,
* containere: de 24 mc 1 buc plus 3 buc de 7 mc in valoare de 50545.25 lei,
* emondor 1 buc in valoare de 4000 lei si
*masina de taiat asfalt 1 buc in valoare de 4000 lei.
- obiecte de inventar in valoare de 300000 lei din care :
* 100000 lei pentru corpuri de iluminat stradal ( reparatii, inlocuire si extinderi), 12 buc stalpi beton SE 4
pentru extindere retea iluminat public,
*cositori viking 5 buc in valoare de 9805 lei si
* cositori fs 4 buc in valoare de 6680 lei
* echipamente de protectia muncii 63000 lei
Incasari
•

Din activitati de coserit 2019 ian –decembrie 2019 am incasat suma de 1374

•

Din activitati de inchiriere mese si bilete piata agroalimentara in anul 2019 s-a incasat :
•

•

lei

incasari bilete si chitante - 28120 lei +incasari contracte 5223 lei total 33343 lei

DIN TAXA COLECTARE DESEURI MENAJERE SI DESEURI MUNICIPALE DE LA POPULATIE S-A
INCASAT SUMA DE
9960
LEI.

ACTIVITATI SPECIFICE DERULATE PE PARCURSUL ANULUI 2019
Activitati de salubrizare stradala si deszapezire strazi + antiderapant arondate Serviciului public,productie si
iernare flori sera, taiat lemne , renovare Gradinita nr1.; transport si pietruit strazi Tauti de Sus si cartier Nires,
confectionat mese din lemn pliabile pentru comertul stradal; reparatii iluminat public, productie si iernare flori sera,
plantare flori; renovare sala de dans, reparatie pod V Chiuzbaii; bordurat spatii verzii Tauti de sus, renovat gradinita
str. Ignisului, Reparatii curente instalatie sanitara Med Spria; reparatii pod Tautii de Sus; pavat alee Stefan cel mare,
demolare stadion, bordurare si amenajare spatii verzi Tautii de Sus; montaj indicatoare, montat balustrada Valea
Chiuzbaii, defrisari, reparatii pod Flotatie; bordurat alee Stefan cel Mare, reconditionat podete Tauti de Sus , renovat
Scoala Chiuzbaia, stadion amenajare parcare, renovare fantana Spria, defrisari raul Sasar; reconditionat pietonalul din
lemn Lidl, reconditionat fantana Virginica; reconditionat gard Dn 18 Liceul Tehn. Auto Baia Sprie, zugravit sali de
clasa scoli, renovat incaperi taxe si impozite, lucrari de renovare internat liceu Sali de clasa , lucrari de renovare sala de

6

ORAŞ BAIA SPRIE
P-ţa. Libertăţii nr. 4, 435100 Baia Sprie, Maramureș
Telefon: 0262.262.303, 0262.260.000 tel./fax 0262.260.059
e-mail: primaria@baiasprie.ro

dans; confectionat gard Liceu, pavat str Strabunilor, reconditionat cosuri si mobilier urban; reconditionare podete Tauti;
reparatie bazin apa Ciontolan, cosit cimitire, defrisari, extinderi de iluminat public; confectionat rigole Satul Nou,
plantat pomi, renovare taxe si impozite; turnat scari Decebal, turnat fundatie si stalpi de sustinere copertina Liceul
tehnologic BS; reparatie zid str Sperantei; transport si nivelat pamant str M Corvin, M Eminescu, Dr Voda; confectionat
panouri informative turistice, transport piatra si nivelat , canalizare taxe si impozite.
Compartiment Urbanism, Autorizare și Disciplina în Construcții
Compartiment urbanism, autorizare și disciplina în construcții pune în aplicare prevederile legii 50/1991
privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 839/2009 pentru
aprobarea normelor metodologice a legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, Legii 350/2001, privind
amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, HGR 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism, Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, HGR 273/1994 privind aprobarea
regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente, OUG.18/2009 creșterea performanței
energetic a blocurilor de locuințe, legii185/2013 amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, Codul Civil.
Asigură emiterea certificatelor de urbanism pentru lucrări de construire/desființare, emiterea certificatelor de urbanism
pentru imobile ( teren și/sau construcții) ce fac obiectul unor operațiuni notariale, emiterea certificatelor de urbanism de
informare, emiterea autorizațiilor de construire/ desființare, organizarea activității de disciplină în construcții, emitere
nomenclatură stradală; corespondența specifică activității de informare, îndrumare și control, ( adrese, adeverințe,
procese verbale, somații, înștiințări, rapoarte...), evidențe și orice alte sarcini stabilite de Arhitectul Șef.
Obiectivul principal a fost pentru anul 2019 rezolvarea tuturor solicitărilor adresate compartimentului. În anul
2019 au fost instrumentate și elaborate următoarele documente:
nr.
crt

document

1

Certificate de urbanism

399

2

Autorizații de construire

226

3

Certificate de nomenclatură
stradală

375

4

Recepții construcții

119

5

Prelungire AC

18

6

Prelungire CU

9

7

Pregătire HCL atribuire
denumire străzi în SNS și
implementarea acesteia

8

Atribuire plăcuțe cu nr.
pentru toate imobilele din
SNS

9

Achiziționare și montare
indicatoare stradale pentru
zona centrală

Buc.

15

670 buc numere

străzi

35
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Direcția de Asistență Socială Baia Sprie
Direcția de asistență socială este instituția publică specializată în administrarea si acordarea beneficiilor de
asistență socială și a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei
copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilități, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati
aflate in nevoie socială.
Activitățile desfasurate în perioada ianuarie-decembrie 2019 în cadrul Direcției de Asistență Socială Baia
Sprie sunt complexe, astfel enumerăm urmatoarele activitați:
1.

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse,
respectiv cu un venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În
anul 2019 au fost în plată în medie un număr de 147de dosare.În prezent un număr de 119 familii beneficiază de alocație
pt susținerea familiei.
2. Alocaţia de stat
Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 . In anul 2019 au fost depuse un numar de 112 dosare.
3.

Indemnizatia pentru creșterea copilului și indemnizația de inserție

Potrivit legislatiei in vigoare, concediul de crestere a copilului cu varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia
dintre parinti. Pe perioada acestui concediu, parintele beneficiar poate obtine o anumita suma de bani, majorata
recent.Legea care reglementeaza acest drept al parintelui este Ordonanta de Urgenta 111/2010 privind concediul si
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor anul 2019 au fost depuse un numar de 63 dosare indemnizatie creștere
copil și 92 dosare indemnizații de inserție.
4.

Venitul minim garantat

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001, se efectuează
de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureș. La şfârşitul anului 2019 se aflau în plată 40
dosare având un număr total de 73 persoane. Din care 10 persoane aveau obligația de a presta ore de muncă în folosul
comunității, acestea facându-se conform Planului anual de acțiune.
Din fonduri de la bugetul local se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii
ajutorului social, suma necesară privind plata acestora fiind prevăzută în bugetul anului 2020.
5.

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor
Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau
reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile
ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încăt
aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cer.
În cursul anului 2019 un număr de 134 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de
lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Maramureș,
sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local.
In prezent în evidența Primariei oraşului Baia Sprie sunt un număr de 50 asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav si 84 indemnizatii de însotitor sumele alocate pentru plata acestora s-a ridicat la suma de 2.901.019 lei
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Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,actualizată, s-au
acordat un numar de 6 ajutoare in valoare de 2950 lei
6.

Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse,
respectiv cu un venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În
anul 2019 au fost în plată în medie un număr de 119 de dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la
Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, Maramureș.
7.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în perioada sezonului
rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de
stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2019 au fost depuse un număr de 165 de cereri, din care 75
cereri pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; 79 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi; respectiv
11 dosare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrica.
8. Anchete sociale
- efectuate pentru comisia de evaluare a persoanelor cu handicap
S-au efect un numar de 187 anchete sociale pentru stabilire grad handicxap sau pentru reevaluarea acestuia.
- efectuate pentru Tribunalul Maramureș, s -au efectuat un numar de 65 anchete sociale
9. Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuţi
În conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu
vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte praf, formula pentru sugari, care nu beneficiază de lapte matern.
În anul 2019 au beneficiat de lapte praf un număr de aproximativ 35 copii. Estimăm că în anul 2020 vor beneficia de
lapte praf un număr de aproximativ 40 de copii. Costul laptelui praf se suportă din fonduri de la Bugetul de stat.
10. Tichete sociale de gradiniță
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațământul prescolar a
copiilor provenind din familiii defavorizate se acordă tichete sociale în valoare de 50 lei lunar, sumele fiind suportate
de la Bugetul de stat. In anul 2019 au beneficiat un nr. 12 de copii, estimăm în anul 2020 estimam un nr. de 20 de
copii.
11. Protecţia copilului
12. În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de
protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau
reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie.Astfel au fost efectuate un
numar de 51 de monitorizari/anchete sociale
13. Servicii acordate victimele violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei oraşului Baia Sprie cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în
familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţi de risc de abandon şcolar.
14. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate se realizează în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. Astfel au fost
efectuate un numar de 149 de cazuri.
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15. Centrul de igienă
Activitățile desfasurate în perioada ianuarie-decembrie 2019 sunt complexe, astfel enumerăm urmatoarele
activitati, planificarea lor regasindu-se in Registrul lunar/anual de activitate. Indeplinirea acestor activitati este
mentionata in Registrul de activitate lunar/anual.
Principalele activitati realizate sunt urmatoarele :
- igiena personală - 875de persoane
- igiena îmbrăcămintei - 1073 de spalari masina de spalat
s-au intocmit referatele de necesitate pentru toate achizitiile de bunuri si materiale, necesare in activitatea de zi cu zi, si
s-au prezentat spre aprobare conducerii, responsabilul de centru montorizeza activitatea desfasurata in centru (curatenie
generala, curatenie in curtea unitatii)
16.

Proiect Cofinantat de Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 4: incluziunea sociala si combatarea
saraciei
Cod apel: POCU/436/4/4 Reducerea numaruluii de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvata nevoilor specifice Titlul Proiectului:
„Dezvoltarea de servicii sociale si sociomedicale pentru persoanele varstnice din Orasul Baia Sprie” MySMIS fiind
furniyate urmatoarele servicii:
-

Servicii de ingrijire la domiciliu (pentru 50 de persoane varstnice)
Centrul de zi si componenta de voluntariat (pentru 40 de persoane varstnice)
Spalatorie (pentru 50 de persoane varstnice)
Masa pe roti (pentru 40 de persoane)

Serviciul Politia Locala Baia Sprie
Pe parcursul anului 2019 Serviciul Politia Locala Baia Sprie a derulat urmatoarele activitati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S-au intocmit un numar de 212 de procese verbale din care: cu amenda – 23, cu amenda + punct de penalizare
– 55, cu avertisment – 41, cu avertisment + punct de penalizare – 93.
S-au initiat 99 de invitatii la sediul Politiei Locale
S-au eliberat un numar de 28 de procese verbale primite pentru inmanare/afisare.
S-au eliberat un numar de 245 de autorizatii de acces tonaj in valoare de 22340 lei
S-au solutionat un numar de 32 de sesizari si reclamatii
S-au distribuit un numar de 248 de invitatii pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor care nu au
solicitat actele in termen
S-au derulat activitati comune in cadrul colaborarii cu SC Urbis SA Baia Mare – 72 activitati – lunar 6 zile
S-au intocmit un numar de 68 fise de interventie la eveniment
S-au intocmit un numar de 54 note de constatare
S-au pus la dispozitia lucratorilor MAI inregistrarile de pe camerele de supraveghere din dotare, necesare ca
probe in solutionarea unor dosare.
Patrulari in zonele de competenta, cf. Planului de actiune a ordinii si sigurantei publice aprobal de C.L. Baia
Sprie pentru prevenirea si constatarea aspectelor de incalcare a legii, stabilite in competenta sa prin acte
administrative ale autoritailor administratiei publice central si locale.
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Clubul Sportiv Orăşenesc Minerul Baia Sprie

Scopul Clubului Sportiv Orasenesc Minerul Baia Sprie îl constituie organizarea si administrarea de activitati
sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a fotbalului de performanta la nivelul orasului, selectia continua, pregatirea
sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne, precum si organizarea de competiţii şi evenimente
sportive, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive judetene.
Obiectivele pe care Clubul Sportiv Orasenesc Minerul Baia Sprie le urmareste sunt:
- desfasurarea de activitati sportive ( disciplina fotbal ) respectiv:
- selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu;
- participarea la competitii sportive si alte activitati conexe acestora;
- atragerea tinerilor spre activitati sportive.
Obiective specifice:
- obtinerea de rezultate sportive deosebite in vederea dezvoltarii ramurii sportive fotbal in orasul Baia Sprie;
- promovarea spre marea performanta, prin intermediul echipei de fotbal, a jucatorilor de seniori cat si juniori
din orasul Baia Sprie.
In prezent Clubul Sportiv Orasenesc Minerul Baia Sprie antreneaza un numar de 150 copii, respectiv 4 grupe,
pe categorii de varste. Echipa de juniori Under 11, Under 13 si juniori A1, acestea sunt inscrise in campionatul judetean
organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal Maramures, echipa de Seniori este inscrisa in Liga IV seria Sud.
Activitati sportive desfasurate in 2019:
- campionat de fotbal 2019-2020 , desfasurat conform programului Liga IV, seria Sud ocupand la finalul
turului locul V cu 27 puncte , antrenori Colar Stefan, Sabin Bumb;
- campionat de fotbal 2019-2020 juniori A1, desfasurat conform programului AJF Maramures, ocupand la
finalul turului locul III cu 34 puncte, antrenor Blejan Paul;
- campionat de fotbal 2019-2020 juniori Under 13,ocupand la finalul turului locul X cu 14 puncte, antrenor
Colar Stefan;
- campionat de fotbal 2019-2020 juniori Under 11,ocupand la finalul turului locul V , antrenor Blejan Paul;
- cu ocazia zilelor orasului Baia Sprie respectiv 16-17 august anul curent am organizat turneul de fotbal cupa
"Minerul" editia a II-a , unde au participat mai multe echipe: CSO Minerul Baia Sprie, Sporting Recea, AS Nistru, ACS
Progresul Dumbravita, CS Minaur Baia Mare, CS Juniorul Coltau.
- grupa Under 11 a participat la turneul de fotbal Club Transilvania Junior Football Cup desfasurat la Cluj
Napoca in perioada 27-29 septembrie 2019, alaturi de echipe cu traditie in fotbalul romanesc: FC Arges, Dinamo
Bucuresti, Luceafarul Cluj, CFR Cluj, Viitorul Cluj, CFR Dej, etc;
- grupa de initiere copii sub indrumarea antrenorului Gaiu Calin a participat in 29.10.2019 la interliga de iarna
Trofeul" Gheorghe Ola" Maramures;
- s-a dezvoltat secţia de fotbal prin legitimarea a 70 sportivi (juniori) si 25 ( seniori ).
- sportivii legitimati la CSO Minerul Baia Sprie au beneficiat de abonamente gratuite la sala de forta Olimpiu
Fat Gym Baia Sprie;
- antrenamente jucatori seniori si juniori;
- initiere copii.
- s-au achizitionat treninguri sport de prezentare pentru echipa de seniori si juniori A1 completand
echipamentul de prezentare achizitionat in anul 2018. Toate aceste grupe de copii își desfășoară activitatea pe stadion si
Sala de Sport a orasului,stadionul a fost reabilitat prin lucrari de drenaj si refacere a gazonului, mentionam faptul ca sau achizitionat diferite utilaje pentru intretinerea suprafetei de joc cu scopul de a atrage copiii către sport, si, a obtine
rezultate deosebite in meciurile disputate de catre echipele clubului.
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Centrul National de Informare si Promovare Turistica Baia Sprie
1. Realizari
 Realizare si montare panouri de informare turistica si harti turistice
 Realizare de panouri de informare rutiere
 Realizare si montare de panouri stradale
 Realizare materiale de promovare Primaria Baia Sprie si CNIPT Baia Sprie
 Initierea proeictului de amenajare traseu tematic „Dealul Minei-Crapatura Zorilor”
 Participare la Targul de Turism al Romaniei – Bucuresti, noiembrie 2019
2. Evenimente CNIPT Baia Sprie
 Organizare eveniment „Winter Healing” – Suior, martie 2019
 Zilele Lacului Albastru – Baia Sprie, mai 2019
 Organizare eveniment „Jocurile Copilariei”
– Baia Sprie, august 2019
 Organizare eveniment „Gusturi din Tara Chioarului”
– Baia Sprie, octombrie, 2019
 Insotire delegatie de filmare „Canal Arte” – octombrie, 2019

Casa de Cultura Baia Sprie
Organizare evenimente
Zilele Lacului Albastru
Zilele Orasului
Manifestare cultural artistica Pe urmele lui Pitea Viteazu
Obiceiuri de Craciun
Monitorizare lucrari interioare si exterioare – Casa de Cultura Baia Sprie
Colaborare si sustinere evenimente artistice si educative

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baia Sprie
Pe parcursul anului 2019 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baia Sprie a desfasurat
activitati pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila in conformitate cu legislatia in vigoare si a intocmit planuri
proprii de activitate, cu sarcini concrete pe compentente.
Astfel, s-au eliberat carti de identitate permanente si provizorii, s-a actualizat baza de date prin operarea
modificarilor necesare, s-au solutionat adrese, s-au intocmit situatii statistice si s-au desfasurat activitati de arhivare.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baia Sprie a centralizat lunar datele de punere in
legalitate a cetatenilor de etnie roma, pe linie de stare civila si de evident a persoanelor si a desfasurat activitati pe linie
de stare civila in cadrul serviciului comunitar de evidenta a persoanelor. S-a constatat o imbunatatire constanta a
activitatii desfasurate, manifestandu-se preocupare in indeplinirea la nivel optim a atributiilor care revin serviciului
conform actelor normative in vigoare. Legalitatea actelor si a actiunilor intreprinse la nivelul S.P.C.L.E.P. reprezinta un
element deosebit de important si o constanta necesara serviciului.
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Protectia Mediului
In anul 2019 biroul Protectia Mediului a derulat urmatoarele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitati in cadrul în grupul de lucru privind analiza documentației ,,Amenajament pastoral al orașului Baia
Sprie, județul Maramureș;
activități privind fondul forestier;
în colaborare cu Poliția Locală am făcut ieșiri în teren unde am avut discuții cu cetățenii privind colectarea
selectivă, modul de realizare, diverse;colaborare cu Seviciul Public pe diverse activități;
Acțiunea Let’t do it România, Ziua Curățeniei Naționale 2019;
Acțiuni derulate împreună cu colegii de la Urbanism;
Monitorizarea executiei lucrărilor de decolmatare și consolidare a malurilor râului Săsar
Activități în colaborare cu Ocolul Silvic Baia Sprie privind lacurile Bodi 1,2,3 ;
Urmărirea și monitorizarea procedurii de colectare la igloo ;
Implementare sistem de colectare selectiv; distributie materiale informative, munca pe teren

PRIMAR,
Bîrda Sebastian Alin
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