2012

RAPORT

ASUPRA SITUAŢEI ECONOMICO‐SOCIALE A

ORAŞULUI AGNITA

2011

CUPRINS
I . DATE GENERALE

4

I .1. Poziţia geografică

4

I .2. Suprafaţă, localităţi componente si aparţinătoare

4

I .3. Clima si hidrografia

5

I.3.1. Clima
I.3.2. Hidrografia

5
6

I I. POPULAŢIA ORASULUI AGNITA

7
7

II.1. Populaţia la recensământul din 2002
II.2. Populaţia activă

11

III. DATE ECONOMICE

13

III.1. Industria

15

III.2. Transporturile

15

III.3. Turismul

18

III.3.1. Monumente istorice si arhitecturale
III.3.2.Zone de agrement si trasee turistice

18
20

III.4. Oportunităţi de afaceri

21

III.5. Terenurile agricole si fondul funciar

21

III.5.1. Agricultura
III.5.2.Zootehnia
III.5.3.Silvicultura

21
23
24

IV. Sănătate

25

IV.1. Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si
Descarcerare
RAPORT ASUPRA SITUAŢEI ECONOMICO‐SOCIALE A ORAŞULUI AGNITA 2011

28

2

V. Invăţământ

29

VI. Social

30

VI.1.Serviciul Public de Asistenta Sociala

31

VI.2.Unitatea de Asistenta Medico Sociala

39

VII. Activitatea financiara

42

VII.1.Venituri
VII.2.Impozite
VII.3.Executare silita

44
45
46

VIII. Urbanism

47

IX. Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa
Persoanelor

46

IX.1. Stare civila

51

X.Administraţie Publică

53

XI. Siguranţa Cetăţeanului

54

XI.1.Serviciul Public de Politie Comunitara
XI.2.Politia Orasului Agnita
XI.3.Sectia de Pompieri Agnita
XII. Inventarierea dmeniului public si privat

54
56
61
63

XIII. Investitii
XIV. Asociatii

64
65

RAPORT ASUPRA SITUAŢEI ECONOMICO‐SOCIALE A ORAŞULUI AGNITA 2011

3

I. DATE GENERALE

I.1. Poziţia geografică
Prezentarea pozitiei geografice a Agnitei, deci a fixarii ei in spatiu, presupune
mai intai precizarea asezarii pe glob. In caroiajul coordonatelor geografice aceasta se
afla la intretaierea paralelei de 45°58'30" latitudine nordica, cu meridianul de
24°37'30" longitudine estica.
Examinarea hartii cu orasele Romaniei si calcularea distantelor de la Agnita la
punctele extreme ale acesteia ne conduc la concluzia ca poate fi considerat orasul cu
pozitie centrala in cadrul tarii. Se stie, spre exemplu, ca de la paralela ce trece prin
Horodistea (in nord) si pana la cea care marcheaza localitatea Zimnicea (in sud) se
parcurg 525 km, Agnita fiind situata, fata de paralela punctului extrem nordic, la 270
km. De asemenea, intre meridianele localitatilor Beba Veche (in vest) si Salina (in
est), distanta este de 740 km, iar orasul Agnita se gaseste la 400 km de punctul
extrem estic.
Regional, Agnita este situata in partea centrala a Podisului Hartibaciului, pe
cursul mediu al raului cu acelasi nume. Aceasta pozitie, in cadrul Depresiunii
Transilvaniei, si‐a pus amprenta in evolutia sa paleogeografica, dar si in cea
economica.

I.2. Suprafaţa, localităţi componente şi aparţinătoare
Teritoriul administartiv al orasului Agnita cuprinde 9622 ha din care 390 ha
intravilan si 9232 ha extravilan.
Repartizat pe unitati, suprafata de intravilan este repartizata dupa cum
urmeaza:
Agnita 278,6 ha
Ruja 62,17 ha
Coves 49,23 ha
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I.3. Clima şi hidrografia
I.3.1 Clima
Pozitia geografica, caracteristicile reliefului determina un climat temperat
moderat specific tinuturilor de dealuri si de podisuri inalte.
Precipitatiile medii anuale, cu valori intre 600 si 700 mm, variaza atat lunar,
cat si
anotimpual. Astfel, la Nocrich (localitate situata la circa 21 km in aval de Agnita)
media anilor 1961‐1980 este de 651 mm/an, iar la Retis (in amonte de Agnita, la circa
24 km) media aceleiasi perioade este de 667,1 mm/an. In intervalul 1900‐1958,
cantitatea medie anuala de precipitatii a fost la Agnita de 595 mm (calculata pentru
33 de ani datorita lipsei inregistrarilor din unii ani). Se constata deci o crestere a
cantitatilor de precipitatii cazute anual in deceniile sapte si opt, cu repercursiuni in
dinamica proceselor de modelare a reliefului, in frecventa inundatiilor.
Numarul anual al zilelor cu precipitatii este cuprins intre 130 si 140, in
semestrul cald cazand mai mult de 2/3 din cantitatea anuala. In perioada 1961‐1979
cantitatile maxime de precipitatii cazute in 24 de ore au fost inregistrate in august (in
cinci ani) iunie si iulie (in cate patru ani fiecare) si in mai (in trei ani), maxima lunara
inregistrandu‐se in iulie. Media cantitatilor maxime de precipitatii in 24 de ore pune
in evidenta lunile iulie si iunie. Lunile cu media cea mai mica a cantitatilor maxime in
24 de ore sunt decembrie, apoi februarie.
Temperatura medie anuala a aerului variaza intre 8 si 9°C, a lunii ianuarie intre
‐3 si ‐4°C,iar a lunii iulie intre 18 si 20°C, suma anuala a temperaturilor medii zilnice
mai mari de 0°C.
Numarul anual al zilelor cu strat de zapada este de 50‐75, pe valea
Hartibaciului, de 75‐100 in restul podisului.
Cicluri gelivale, respectiv alternante inghet ‐ dezghet, se pot produce intr‐un
intervaldestul de mare, si anume in 220 de zile.
Toate elementele climatice definesc un topoclimat de vale mai moderat decat
cel aldealurilor inalte.
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I.3.2 Hidrografia
Hidrografia regiunii este subordonata raului colector, principal ‐ Hartibaciu ‐
rau de podis, care izvoraste de la circa 675 m din Dealul Soars (726 m), traverseaza
podisul cu acelasi nume, avand, pe o lungime de 90 km, o diferenta de nivel de 295 m
si o suprafata a bazinului aferent de 1 042 km2. Se varsa in Cibin, afluent pe dreapta
al Oltului, la 380 m altitudine absoluta.
In perimetrul localitatii Agnita, Hartibaciu are: afluenti mai numerosi si mai
lungi pe dreapta sa, aici densitatea drenajului fiind de 2,00‐2,50 km/km 2. Pe stanga,
cel mai important tributar (Albacul) conflueaza la 6 km in aval de Agnita. Postul
hidrometric Agnita, situat la circa 50 km de varsarea Hartibaciului in Cibin, la 445 m
altitudine absoluta, inregistreaza caracteristicile hidrologice pe mai putin de o treime
(280 km2 ) din suprafata intregului bazin hidrografic. Valorile de la acest post sunt
concludente pentru studiile efectuate in partea superioara a bazinului, precum si
pentru inregistrarea modificarilor produse In variatiile debitelor, nivelurilor, in
calitativi apelor.
Debitul mediu lichid multianual la postul prezentat este de 0,9‐1 m cubi/s.
Fiind un rau prin excelenta de podis, variatiile debitelor si nivelurilor prezinta un
ecart destul de mare, datorate caracterului precipitatiilor. Astfel, in perioada 1960‐
1980 s‐au constatat abateri mari de la mediile anuale si maximele lunare,
inregistrandu‐se urmatoarele valori: l970 ‐ media anuala 2,32 m3/s, maxima lunara
50,3 m3/s (25 V); 1975 ‐ media anuala 2,20 m3/s, maxima lunara 144 m3/s (3. VII). La
aceleasi date, maxima nivelurilor a atins 571 si, respectiv, 665 cm. Pentru a putea
aprecia mai just fenomenul, precizam ca in aceeasi perioada nivelul mediu lunar
(pentru mai si iunie) se mentine la 160 cm. Frecventele inundatii produse de
Hartibaciu au facut ca inca de la sfarsitul secolului trecut si inceputul secolului nostru
sa se intreprinda, sporadic, lucrari de amenajare a cursului principal. Cea mai
importanta amenajare a raului o constituie pana in prezent construirea celor doua
elestee de la Bradeni (1953‐1955), initial pentru interes piscicol.
Pe teritoriul orasului Agnita, Hartibaciul este canalizat, versantii albiei minore
consolidate prin betonare.
Faptul ca Podisul Hartibaciului nu este strabatut de un rau cu izvoare in munte
decat pe la periferie, constitutia litologica mentionata ce permite infiltrarea apelor,
influenteaza formarea panzelor de apa freatica cu repercusiuni negative in
aprovizionarea cu apa industriala si potabila a orasului. Aductiunea din Muntii
Fagaras rezolva aceasta situatie.
Pe interfluvii se constata o adaptare a apelor freatice la structurile
monoclinale locale, fiind cantonate in depozite nisipoase ale sarmatianului si
pliocenului. La baza versantilor apar sub forma de izvoare in lunca nivelul apei
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freatice variaza intre 0‐2 m la contactul cu versantii pana la 5‐10 m spre talvegul
raului, fiind cantonate in formatiuni cuaternare de lunca.
Compozitia chimica a apelor freatice pune in evidenta lipsa oxizilor de fier si prezenta
in cantitati mari a calciului.

II. POPULAŢIA ORAŞULUI AGNITA

II.1.POPULAŢIA LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2002
Despre populatia Agnitei, primele date sigure sunt cele ala recensamantului
din 1488, din care reiese ca in Agnita existau 187 de gospodarii, adica aproximativ
935 de locuitori, la care se adauga un dascal, doi scribi ai targului, un morar, noua
preoti si zece calugarite. Populatia targului se ocupa cu agricultura si mestesugurile.
Urmarind evolutia numerica a populatiei pe o anumita perioada, s‐a putut
constata ca pana in anul 1985 aceasta a fost pozitiva, inregistrandu‐se apoi o evolutie
numerica negativa. Astfel in anul 1985 Agnita impreuna cu localitatile componente
Ruja si Coves, numara 15.150 de locuitori, in 1989 – 14.500 locuitori, iar in 1992 doar
12.325. Numarul populatiei a scazut cu peste 19% fata de anul 1985.
Reducerea atat de mare a numarului populatiei nu se datoreaza mortalitatii, ci
ea se explica prin emigrarea masiva spre strainatate (Germania) a sasilor si prin
intoarcerea la sate a populatiei care a ramas fara loc de munca.
Populatia inactiva numara in anul 1992 (data recensamantului) 6.715 locuitori,
din care 2.659 elevi si studenti, 1.738 pensionari si 542 casnici.
În urma rezultatelor recensământului desfăsurat în anul 2002, furnizate de
către Direcţia Regională de Statistică Sibiu, populaţia orasului Agnita – incluzând aici
si localităţile componente Ruja si Coves, a fost de 10894 persoane, din care :
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Populatia totala pe sexe la nivelul orasului
Agnita conform statisticii recensamintelor din 1992 si 2002
Populatia stabila
1992
2002
12325
10894
6176
5461
6149
5433
10355
8997
5173
4481
5182
4516
835
732
426
371
409
361
1135
1165
577
609
558
556

SEX
As
M
F
As
M
F
As
M
F
As
M
F

Orasul Agnita

Agnita

Coves

Ruja

Popupatia stabila pe sexe si grupe de varsta la nivelul orasului
Agnita conform statisticii recensamintelor din 1992 si 2002
Sexul
Orasul As
Agnita M
F

Total 0‐4
10894 587
5461 305
5433 282

5‐9
572
280
292

10‐14 15‐19 20‐24
999 1019 1006
541 575
521
458 444
485

25‐29 30‐34 35‐39
917 914 528
485 458 279
432 456 249

Sexul Total 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75‐79 80‐84
Orasul
Agnita

As
M
F

10894 939
5461 454
5433 485

791
398
393

417
204
213

441
214
227

404
184
220

315
123
192

217
93
124

51
17
34

40‐44
739
321
418
peste
85
38
9
29

Populatia stabila dupa etnie la recensaminte, la nivelul orasului Agnita
conform statisticii recensamintelor din 1930 pana in 2002

Orasul
Agnita

Anul

Total

1930
1956
1966

6348
9108
10865

romani maghiari
2671
5241
6513

314
468
497

tigani
germani italieni
(rromi)
15
3334
0
20
3365
0
5
3832
0
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alte
etnii
14
14
18
8

1977
1992
2002

12853
12325
10894

8169
10710
10176

532
475
342

398
688
214

3746
449
152

0
0
8

8
3
2

Populatia stabila dupa etnie la recensaminte, la nivelul orasului Agnita
conform statisticii recensamintului din 2002

Orasul Agnita
Agnita
Coves
Ruja

Total

romani maghiari

10894
8997
732
1165

10176
8386
671
1119

342
329
12
1

tigani
germani italieni alte etnii
(rromi)
214
152
8
2
133
139
8
2
48
1
0
0
33
12
0
0

Populatia de 10 ani si peste dupa nivelul scolii absolvite, la nivelul Agnitei
conform statisticii recensamintului din 2002
fara scoala
absolvita

Inv. Superior

Postliceal
Profesional Secundar
Scoala
si de Liceal si de
inferior Primar
absolvita
Orasul Total
sc.
lunga
din care
maistri
ucenici (gimnazial)
nedeclarata
Agnita
Total
durata
analfabeti
durata
9735 381
62
343 1734
1909
3203
1822 275
70
6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12,358

11,592

11,579

11,535

11,441

11,380

11,320

11,170

11,207

11,119
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2011

2000

Nr
locuitori

8,300

AN

12,355

Populatia

9

Se observa o neconcordanta la nivelul anului 2002 din datele furnizate de
Directia de Statistica Sibiu, rezultata din faptul ca la recensamantul din 2002 nu au
fost luate in calcul persoanele care erau plecate de mai mult de 1 an din oras.
Numar efectiv de locuitori in Agnita este dificil de estimat , datorita plecarilor
masive spre tari ca Spania, Italia sau Germania, din ultimii ani. Pentru anul 2010 se
observa o usoara stabilizare in ceea ce priveste populatia orasului Agnita.
DATE PROVIZORII RECENSAMANT 2011
Numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodăriilor, în orasul Agnita

Număr clădiri

Număr locuinţe

din care:
din care:
TOTAL

clădiri în care

TOTAL

se află
locuinţe

1967

1962

locuinţe
convenţionale

3751

3750

Numărul
gospodăriilor
populaţiei

3074

Populaţia stabilă după etnie

Populaţie
stabilă

Din care, după etnie:

Română

Maghiară

Romă

Germană

Alte
etnii

Etnie
nedeclarată

7821

239

124

85

25

3

TOTAL

8300
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II.2. Populaţia activă
Populatia activa, la nivelul orasului Agnita conform statisticii
recensamantului din 2002

Sexul
Orasul
Agnita
As
M
F

TOTAL
POPULATIE
10894
5461
5433

POPULATIE ACTIVA
SOMERI
TOTAL OCUPATA
4449
2448
2001

4068
2167
1901

Total
381
281
100

In caut
In caut. loc de
prim.loc de
munca
munca
263
118
193
88
70
30

Ca urmare a aplicării strategiei în domeniul ocupării forţei de muncă, de la
începutul anului 2007, numărul somerilor si rata somajului au avut o tendinţă
descrescătoare, după cum rezultă din tabelul de mai jos. Trebuie insa luat in calcul
faptul ca un numar relativ ridicat de oameni se afla in ajutor social, iar un alt numar
lucreaza ocazional fara a fi luati in evidente. Odata cu efectele crizei financiare si
economice rata somajului a crescut dramatic si la nivelul orasului Agnita. Astfel daca
in anul 2008 aveam un numar mediu de 128 de someri indemnizati, in anul 2009
numarul acestora creste cu 277 de persoane. In anul 2010 apare o usoara ameliorare
a numarului de someri inregistrati. Ne asteptam ca in 2012 sa avem, cel putin in
perioada aprilie‐noiembrie o oarecare reducere a numarului de someri datorita
faptului ca o serie de persoane vor fi angrenate in lucrarile de investitii care se
deruleaza in prezent in oras.
Dupa estimarile noastre, cumuland numar de someri inregistrati cu numarul
beneficiarilor de ajutor social si raportandu‐l la populatia activa reala estimata din
Agnita, procentul de someri se afla undeva intre 8‐10 %. Este necesara o analiza
obiectiva in acest domeniu, pentru a putea furniza date cat mai realiste eventualilor
investitori.
Numărul somerilor în evidenţă si plata ajutorului de somaj, pe sexe si studii în
anul 2012 comparativ cu 2010 si 2011 rezulta din tabelul urmator :
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Ponderea
şomerilor Numărul
Numărul
în
şomerilor
şomerilor
populaţia (femei)
activă

Ponderea
în
populaţia
stabilă
(femei)

Anul

Populaţia
stabilă
18‐62 ani

din care,
femei:

2009

7.710

3.769

244

4,6%

161

4,0%

2010

7.724

3.774

334

4,3%

133

3,5%

7.724

3.774

139

1,80%

44

1.17%

2011

BURSA LOCURILOR DE
MUNCĂ
Nr. societăţi participante
Nr. locurilor de muncă
Nr. persoanelor mediate
Nr. persoanelor angajate

2008

2009

2010

2011

9
50
85
36

20
103
163
75

18
61
110
50

10
73
98
62

Se poate constata ca prin bursa locurilor de munca si prin eforturi de mediere
se obtin anumite succese in sensul angajarii de muncitori. In conditiile anilor 2010‐
2011 forta de munca a devenit mai putin selectiva fata de conditiile de angajare.
Nivelul salarizarii este destul de scazut fata de alte zone ale judetului. Exista un
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numar foarte mare de contracte de munca sezoniere in Germania in agricultura,
fenomen care are efecte importante asupra pietei muncii din Agnita. Pe de o parte,
un numar important de persoane nu solicita indemnizatia de somaj, iar pe de alta
parte sumele aduse de muncitorii sezonieri reprezinta un procent important pentru
piata de consum. Astfel in conditiile actuale numarul de someri sau persoane aflate
in cautarea unui loc de munca, nu reflecta realist situatia pietei muncii la nivelul
orasului.

III. DATE ECONOMICE
Prezentam in continuare date statistice ale unor societati care au fost luate in
analiza inca din anul 2005. Intre timp pe esicherul societatilor comerciale au aparut si
alte firme care trebuie luate in sinteza, atat ca numar de angajati cat si ca cifra de
afaceri.
Nu putem afirma ca toti agentii economici ar fi inregistrat o crestere a cifrei de
afaceri, dar pe ansamblu aceasta a crescut usor. (Mentionam ca datele sunt cele la
nivelul anilor 2007‐2009, datorita faptului ca nu exista inca centralizari pentru anul
2011). Numarul angajatilor a scazut apreciabil in cursul anului 2011, dupa cum
rezulta din graficul de mai jos.
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III.1. Industria

Alte ramuri

Prestari servicii

Comert

Produse
alimentare

Confectii textile

Exploatare si
prelucrarea
lemnului

Constructii
industrial

Constructii si
materiale de
constructii

Nr.

Vom prezenta sintetic structura pe ramuri a industriei pentru orasul Agnita,
conform datelor de la finele anul 2011.

Societati
161
18
5
5
3
1
78
35
16
comerciale
Personae
fizice
98
‐
‐
‐
‐
‐
5
93
‐
autorizate
Intreprinder
22
‐
‐
‐
‐
‐
4
18
‐
i familiale
Intreprinder
12
‐
‐
‐
‐
‐
3
9
‐
i individuale
Total
293
18
5
5
3
1
90
155
16
Numarul de agenti economici la nivel de oras este fluctuant, mentinandu‐se la cca.
250‐300 unitati.

III.2. Transporturile

Caile de acces
In Agnita se poate ajunge din urmatoarele directii, astfel:
‐ dinspre Sibiu ‐ traseu: Sibiu ‐ Cornatel ‐ Nocrich ‐ Altana ‐ Ighisu Vechi ‐ Barghis
Agnita ( pe drumul judetean 106 ‐ 60km ‐ 1 ora,15 min)
‐ dinspre Medias ‐ traseu: Medias ‐ Mosna ‐ Pelisor ‐ Barghis ‐ Agnita
( pe drumul judetean 141 ‐ 45km ‐ 1 ora)
‐ dinspre Sighisoara ‐ traseu: Sighisoara ‐ Saes ‐ Apold ‐ Bradeni ‐ Netus ‐ Agnita
( pe drumul judetean 106 ‐ 45km ‐ 1 ora)
‐ dinspre Fagaras ‐ traseu: Fagaras ‐ Beclean ‐ Dridif ‐ Voila ‐ Cincsor ‐ Cincu ‐
Merghindeal ‐ Dealu Frumos ‐ Agnita
( pe drumul judetean 105 ‐ 45km ‐ 1 ora)
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Drumurile modernizate de importanta nationala si europeana insotesc vaile
largi ale Tarnavei Mari si Oltului din partile de nord si de sud ale Podisului
Hartibaciului, precum si Depresiunea Sibiului si Valea Visei de la limita sa vestica.
Caile ferate inconjoara Podisul Hartibaciului astfel: in sud (pe Valea Oltului),
se inscrie magistrala feroviara notata cu 200 ‐ Bucuresti ‐ Brasov ‐ Fagaras ‐ Sibiu ‐
Arad; in est (spre limita cu Subcarpatii Transilvaniei) si nord (pe Tarnava Mare),
magistrala feroviara notata cu 300 ‐ Bucuresti ‐ Brasov ‐ Sighisoara ‐ Medias ‐ Copsa
Mica ‐ Cluj Napoca ‐ Oradea; in vest (pe Valea Visei) o cale ferata secundara ce face
legatura intre magistralele doi si trei Sibiu – Copsa Mica).
In Agnita se poate ajunge pe drumuri asfaltate din localitatile situate pe
arterele de transport mentionate.
Venind dinspre Bucuresti, cea mai apropiata poarta de patrundere spre Agnita
o constituie orasul Fagaras. De aici cea mai buna varianta ar fi trecerea prin
localitatile Voila ‐ Cincsor ‐ Cincu, drum mai scurt (de circa 39 km) decit cel prin Soars
‐ Rodbav ‐ Cincu (de 45 km).
Din Sibiu, situat pe drumul european E 15 A, pe magistrala feroviara doi, dotat
cu aeroport ce face legatura rapida cu capitala tarii, se ajunge in Agnita pe sosea (58
km) ; pana nu demult se ajungea si pe calea ferata ingusta Sibiu‐Agnita , care
urmareste fidel cursul raului Hartibaciu. Trenul avea in compunere si vagoane de
marfa, iar timpul de parcurgere a distantei este destul de mare (2 ore si 30 minute).
Totusi, frumusetea peisajului, cele doua defilee ale Hartibaciului (de la Casolt ‐ Mohu
si Vard ‐ Benesti), interesul pentru un mijloc de transport mai putin obisnuit incita la
calatorii de agrement.
Spre nord, orasul Agnita se leaga de localitatile de pe valea Tarnavei Mari prin
sosele, fiind situat la 41 km de Sighisoara si la 37 km de Medias. La kilometrul 27 de
la Agnita, din drumul spre Medias, se desprinde o varianta spre Dumbraveni (inca 17
km).
Din Copsa Mica se poate ajunge la Agnita fie prin Medias sau prin Seica Mare
(pe Valea Visei), apoi pe soseaua Mihaileni ‐ Metis, asfaltata in totalitate (61 km), fie
prin localitatile Valea Viilor ‐ Metis (39 km).
Serviciul transport in comun a fost preluat de catre Serviciul Public de
Gospodarire Comunala prin achizitinarea unui autobuz de transport urban, care a
intrat in functiune incepand cu luna mai 2008.
In prezent se lucreaza la DJ 106 Sibiu ‐ Agnita, in cadrul unui proiect finantat
de UE si gestionat de Consiliul Judetean Sibiu. Astfel traficul este ingreunat datorita
decopertarilor si a lucrarilor de arta pe ambele sensuri, pe tronsonul Rosia ‐ Sibiu, in
acelasi timp lucrandu‐se si la stabilizarea drumului. La intrarea in Sibiu a fost realizata
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jonctiunea cu centura ocolitoare a Sibiului, ca o prima deschidere catre culoarul IV
Paneuropean. Termenul de finalizare pentru DJ 106 este mai‐ iunie 2011.
Se lucreaza de asemenea si pe tonsonul Noul Roman – Sasaus ‐ Chirpar,
intentionadu‐se reabilitarea, prin fonduri ale Consiliului Judetean, a drumului de
legatura Agnita‐DN 1, pe ruta Chirpar.

Intreţinerea şi exploatarea străzilor şi drumurilor
Activităţile de întreţinere si exploatare a străzilor si drumurilor au fost
coordonate de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei orasului Agnita.
Descrierea situaţiei existente:
Orasul Agnita are 29 străzi, având lungimea totală de 30 km si o suprafaţă
totală de 210.000 mp.
Lungimea trotuarelor si a aleilor pentru pietoni este de 60 km.
Suprafaţa spaţiilor pietonale este de 84.000 mp.
Reţeaua de drumuri din oraşul Agnita însumează :

drum judeţean 4,5 km

drum comunal modernizat 23 km

drum comunal 7 km

In anul 2011 au fost realizate urmatoarele lucrari:
 Reparatii drum sat Coves, nr. 172‐190, prin impietruire 1787
mp – valoare 56.710,10 lei;
 Reparatii drum str. Crisan nr. 9‐13 prin impietruire si
imbordurare (acces curti) – valoare 10.060,88 lei;
 Plombare strazi : M. Viteazu, Republicii, 1 Decembrie, Avram
Iancu, Aleea Teilor, Aleea Castanilor, Bisericii, sat Coves, sat
Ruja – valoare 39.958,22 lei;
 Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentatiei pentru
avizarea lucrarilor de interventie, Proiect tehnic si
Documentatii de avize si acorduri pentru reabilitare si
modernizare drum (500 m), str.Mihai Eminescu – valoare
58.000 lei;
 Studiu topografic si geotehnic pentru “Reabilitarea drumurilor
forestiere apartinatoare orasului Agnita” – valoare 20.000 lei;
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III.3. Turismul

III.3.1. Monumente istorice si arhitecturale
Orasul Agnita intretine, prin demnitatea cu care a rezistat distrugerilor, un aer
de specificitate, respirat in context transilvan. Specific pentru orasul nostru sunt
stilurile arhitectonice: Gotic‐specific Renasterii si cel Bizantin .
Agnita detine 21 de monumente istorice prezentand din punct de vedere
turistic un potential crescut , dupa cum urmeaza:























1 Decembrie la nr.4/A ‐ datand de la inceputul sec.XIX;
1 Decembrie la nr.6 – datand de la inceputul sec.XIX;
1 Decembrie la nr.12 – datand de la mijlocul sec. XIX;
1 Decembrie la nr.14 – datand de la sfarsitul sec. XVIII;
1 Decembrie la nr.16 – datand din sec.XIX;
1 Decembrie la nr.29 , Casa Muzeu – datand din anul 1800;
Piata la nr.14 – datand de la sfarsitul sec. XIX;
Piata la nr.15 – datand din a doua jumatate a sec.XIX;
Piata la nr.17 – datand din sec.XIX;
Piata la nr.18 – datand din anul 1900;
Mihai Viteazu la nr.3 – datand de la inceputul sec.XIX;
Mihai Viteazu la nr.7/A – datand de la inceputul sec.XIX;
Mihai Viteazu la nr.21 – datand din anul 1900;
Mihai Viteazu la nr.31/A – datand de la sfarsitul sec.XVIII;
Mihai Viteazu la nr.33 – dataand din anul 1819;
Mihai Viteazu la 37/A – datand de la inceputul secolului XIX.
Monumentul Eroilor Neamului cazuti la datorie in timpul celui de‐al II‐lea razboi
mondial, amplasat in parcul orasului
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate‐Agnita‐a doua jum. a sec. XIII‐secXIX
Centrul istoric‐ Agnita‐sec. XIV‐XX
Biserica Evanghelica fortificata‐ sat Ruja‐ datand din secolul XIII‐XV
Incinta fortificata (fragmente) ‐sat Ruja‐sec. XVI
Biserica Sf. Nicolae‐Agnita‐1795
In cursul lunii ianuarie 2008 linia de cale ferata ingusta Sibiu ‐ Agnita a fost
declaratat monument istoric prin Ordinul nr. 2015/14.01.2008, cu toate
componentele si subansamblurile acesteia.
Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice la recomandarea ADR 7 Centru, in
baza fiselor de proiect inantate de primarie, finanteaza cu suma de 410.000 Ron
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un program de asistenta tehnica pentru reabilitarea Centrului Istoric al orasului,
proiect care va fi finantat prin POR.

Muzeului de Istorie ,,Valea Hârtibaciului”
Obiectivele principale ale Muzeului de Istorie ,,Valea Hârtibaciului”
Agnita sunt: evidenţa, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal
pe care îl gestionează.
Activitatea de cercetare şi valorificare a patrimoniului muzeului s‐a
materializat prin organizarea de expoziţii temporare:,,Parada şi măştile lolelor”,
Să descoperim valorile Muzeului de Istorie ,,Valea Hârtibaciului” Agnita, la sediul
muzeului, sau prin participarea, în ţară, la alte expoziţii:,,Arta mobilierului pictat…
Unelte şi culoare”‐ Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu (3 august‐18
octombrie), ,,Parada lolelor‐100 de ani” în colaborare cu Complexul Naţional
Muzeal Astra Sibiu, Muzeul de Etnografie săsească,,Emil Sigerius”(11 februarie –
30 martie). S‐ a editat pliant. Am participat la Sesiunea de Comunicare Ştiinţifică
,,Ţara Bârsei” cu tema ,,Relaţii interculturale în sec. XIX‐XX”, precum şi prin
organizarea de programe educative: ,,Roata copilăriei” şi ,, Să descoperim valorile
Muzeului de Istorie”, dedicate publicului.
Muzeul a reînnoit contractele de împrumut cu obiecte din patrimoniul său
aflate în expunerea altor instituţii ca: Muzeul Naţional de Artă al României şi
Muzeul Naţional ,,Astra” Sibiu.
.
Patrimoniul muzeului conţine aproximativ 5500 bunuri culturale reprezentate
prin colecţia de istorie şi arheologie (563 obiecte), colecţia de artă decorativă (
469 obiecte), colecţia de numismatică, colecţia de arta fotografică (2000
fotografii), colecţia de etnografie (1400 obiecte româneşti şi săseşti), 20 lăzi de
breaslă, 2 steaguri de breaslă, 30 de picturi ale lui Mihail Barner, pictor agniţean,
20 de gravuri ale lui Hans Herman, pictor sibian .
Muzeul de Istorie „Valea Hîrtibaciului” din Agnita îşi face cunoscută
activitatea în presa locală, respectiv în ziarele
„Tribuna”, şi „Gazeta
Hîrtibaciului”.
Conservarea colecţiilor. Se desfăşoară operaţiuni specifice de conservare
(tratare textile şi lemn) şi monitorizare a condiţiilor de conservare(temperatură,
umiditate…). S‐au întocmit fişe de conservare a obiectelor. Se continuă procesul
de reamenajare a depozitelor de ceramică şi lemn.
Pe parcursul anului 2011 au fost finalizate lucrările de instalaţie a
centralelor termice şi au continuat lucrările de consolidare ale clădirii. S‐a
monitorizat desfăşurarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii în muzeu.
În decursul anului 2011 au intrat în patrimoniul muzeului 9 cărţi şi 8
obiecte (ceramică, chindeu ţărănesc, feţe de perne şi covor), din donaţii. De
asemenea, s‐au realizat aproximativ 300 de fotografii cu obiecte din muzeu.
S ‐ au scanat documente pentru a fi evidenţiate. Au vizitat muzeu 665 de elevi,
turişti şi vârstnici.
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III.3.2. Zone de agrement si trasee turistice
Documentele timpului arata ca inca din anul 1924 Saraturile au fost principalul
loc de atractie al agnitenilor. Terenul facea parte din domeniul bisericii evanghelice
care l‐a parcelat si l‐a pus la dispozitia celor interesati pentru construirea de vile.
Parcelele au fost obtinute gratuit, dar dupa 25 de ani au ajuns din nou in
proprietatea bisericii, impreuna cu constructiile ridicate conform contractelor
incheiate in acea vreme.
Biserica insasi a ridicat cu bani din donatie un motel, un strand si un izvor
curativ. Asociatia femeilor a infiintat o “colonie pentru copii”.
Prin legea de reforma agrara, acestea au trecut in proprietatea statului.
In perioada anilor 1959‐1970, aici se organizau anual tabere de elevi. In
prezent in aceasta zona de agrement exista 12 cabane ce erau inchiriate diverselor
societati sau institutii din orasul Agnita, care se ocupa si de intretinerea si
conservarea acestora. In prezent ansamblul se afla pe lista de revendicari a fostului
proprietar‐Biserica Evanghelica CA Agnita, fiind in situatia de a astepta , ca si
administratie locala, sentinta Comisiei Centrala pentru Retrocedare.Documentele au
fost inaintate Comisiei Locale pentru Legea 247 care urmeaza sa delibereze asupra
acestei probleme.
In ceea ce priveste o alta zona de agrement din Agnita, Parcul Steinburg,
acesta a reintrat in proprietatea orasului in anul 2006. In prezent Ministerul
Dezvoltarii Lucrarilor Publice la recomandarea ADR 7 Centru, in baza fiselor de
proiect inantate de primarie, finanteaza cu suma de 200.730 Ron un program de
asistenta tehnica pentru reabilitarea Parcului, proiect care va fi finantat prin POR.
Proiectul a fost depus la ADR Centru, si s‐a solicitat redepunerea acestuia in urma
modificarii ghidului de finantare, pe o alta axa. Din pacate aceasta ar insemna pentru
noi o cofinantare de 50%. In consecinta vom incerca depunerea acestuia pe fonduri
de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.
Speram ca prin repunerea in functiune a “Mocanitei”, Valea Hartibaciului sa se
bucure de o atractie turistica in plus. In acest scop a fost infiintata o asociatia de
dezvoltare intercomunitara care a obtinut concesiunea asupra liniei ferate si a
cantoanelor. In 2010 s‐au implinit 100 de ani de la punerea in functiune a mocanitei,
drept pentru care a fost repusa in functiune ajutorul Trustului Mihai Eminescu o
locomotiva pe tronsonul Agnita‐Benesti. Manifestare la care au participat numerosi
oaspeti din tara si de peste hotare.
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III.4. Oportunităţi de afaceri
Analizând situaţia existentă, la nivelul orasului, există un potenţial, a cărui
exploatare ar putea determina o evoluţie simţitoare a iniţiativei private si implicit
cresterea nivelului economic în zona.
În acest sens principalele domenii în iniţierea de noi afaceri ar putea fi
următoarele:
 exploatarea suprafeţelor agricole existente, care utilizate într‐un mod eficient
ar putea constitui o sursă importantă de venituri pentru cei interesaţi in
conditiile comasarii acestor suprafete;
 valorificarea si comercializarea produselor de provenienţă vegetală si animală
si
în special crearea unor societăţi specializate în prelucrarea laptelui si a
produselor lactate;
 exploatarea potenţialului turistic existent în zonă prin înfiinţarea unor
societăţi cu specific în acest domeniu, precum si dezvoltarea agro‐turismului.
Atragerea unor investitori străini ar putea contribui la punerea în valoare a
zonelor deosebite ca poziţie si relief de care beneficiază Agnita si împrejurimile;
 înfiinţarea unor noi societăţi axate în principal pe producţie, având în vedere
faptul că în prezent ponderea principală o deţin societăţile cu activitate
comercială.
 înfiintarea unui Centru de Afaceri a Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii,
care sa aiba ca scop promovarea si apărarea intereselor economice, de producţie,
de comercializare, financiare, juridice, etc. ale întreprinderilor private în
raporturile acestora cu organele puterii si ale administraţiei de stat, precum si în
relaţiile cu alte organe si organisme din ţară si străinătate.
 Cuprinderea in noul Plan Urbanistic General al orasului Agnita a unor zone
industriale si eventual cumpararea de noi terenuri din partea orasului pentru
dezvoltarea unor zone pe linia administratiei

III.5. Terenurile agricole şi fondul funciar
III.5.1. AGRICULTURA
O sursa de venit importanta pentru oras este agricultura. Situatia se prezinta
astfel: suprafaţa agricolă existentă la sfârşitul anului 2011 este de 6353 ha, din care
3127 ha teren arabil, 1014 ha fâneţe şi 1893 ha păşuni. Suprafaţa agricolă utilizată în
2011 a fost de 5726 ha.
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Au fost cultivate cu prioritate următoarele culturi :
Suprafata/ha
Culturi
2009

2010

2011

fâneţe

817

847

1014

păşuni

1720

1469

1893

grâu

110

100

129

orz

10

15

32

ovăz

30

20

30

porumb

320

250

275

cartofi

30

25

24

orzoaică

20

15

15

legume

28

20

19

nelucrat

731

730

770

plante nutreţ

1105

1243

1525

Total

4921

4734

5726

păşuni

grâu

orz

ovăz

porumb

cartofi

orzoaică

legume

nelucrat

plante
nutreţ

Persoane
fizice
Persoane
juridice
Total

fâneţe

Culturi

2011

934

1593

70

15

20

240

24

15

19

770

1229

80

300

59

17

10

35

‐

‐

‐

‐

296

1014

1893

129

32

30

275

24

15

19

770

1525
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Suprafaţa de teren arabil nelucrată este de 770 ha, din următoarele cauze:








lipsa resurselor financiare
fărâmiţarea excesivă a terenurilor
mijloace mecanice învechite şi insuficiente
lipsa fondurilor pentru erbicide, tratamente pentru dăunători
populaţia îmbătrânită
dezinteresul tinerilor pentru agricultura
sustinerea prin subventii a terenurilor curate etc

III.5.2. ZOOTEHNIE
Efectivele de animale au fluctuat faţă de anul 2009, urmarind aproximativ
pretul produselor agricole pe piata locala, conform tabelului:
anul

pasari

ovine

2009

11800

4720

bovine porcine caprine cabaline
1463

740

280

310

iepuri

albine

200

2170
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2010

12200

5200

1312

1120

310

295

200

2320

2011

10575

6855

1240

1179

279

185

190

586

Certificate de producator eliberate:
ANUL
Nr.certificate

2008 2009 2010 2011
17

25

18

21

II.5.3. SILVICULTURA
La intocmirea raportului s‐a avut in vedere Contractul de administrare incheiat
intre Directia Silvica Sibiu, Ocolul Silvic Agnita in calitate de administrator si Primaria
Orasului Agnita in calitate de proprietar.
In cursul anului 2011 Ocolul silvic Agnita a vandut material lemnos din
padurea apartinand Primariei Agnita in valoare de 430344 lei din care:
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masa lemnoasa pe picior vanduta agentilor economici:2957 mc cu 321359 lei;
masa lemnoasa fasonata vanduta agentilor economici: 1208 mc cu 65542 lei ;
masa lemnoasa vanduta populatiei: 43032 lei ;
imputatii gestionari : 411 lei ;

Pentru nevoile proprii ale Primariei Agnita s‐au facturat 160 mc cu o valoare
de 9315.71 lei.
In perioada 01 ian 2011‐31.dec 2011 primaria a avut un profit de 30 % din
430344 lei = 129103 lei.
La inceputul anului 2011, primaria Agnita a avut sold creditor de 16626 lei;
Au fost virati catre primarie 135 685.10 lei ca taxa administrare.
La sfarsitul anului 2011 Primaria Agnita avea de incasat 10044 lei.

IV. SĂNĂTATE
Asistenţa medicală primară in orasul Agnita si localităţile aparţinătoare Ruja si
Coves este asigurată de 6 medici de familie, care îsi desfăsoară activitatea medicală
în cadrul cabinetelor medicale individuale . In ultima perioada medicii de familie au
redus numarul deplasarilor la Ruja si Coves, invocand conditiile de lucru improprii
(igiena, caldura), spre nemultumirea locuitorilor de aici se impune pe viitor
construirea in Ruja a unui dispensar medical si reabilitarea celui din Coves.
Asistenţa de specialitate este asigurată de Spitalul Orăsenesc Agnita cu un
număr de 6 secţii, după cum urmează :

2011
Nr.
Crt.

Denumire sectie

Media paturilor
ocupate

Nr. bolnavi
spitalizati

Nr. zile de
spitalizare

1

Medicina Interna

15

684

5425

2

Pshiatrie

9

363

3358

3

Chirurgie

10

382

3754
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Generala
4

Obstetrica
Ginecologie

4

306

1305

5

Neonatologie

1

100

458

6

Pediatrie

6

394

2035

TOTAL SPITAL

45

2229

16336
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STRUCTURA PERSONAL
Anul

2009

2010

2011

Categoria de personal

Nr. posturi
ocupate

Nr. posturi
ocupate

Nr. posturi
ocupate

7

8

8

Farmacisti

0.5

1

1

Asistenti medicali

32.5

29

28

15

14

12

Alt personal

17.5

15.5

13.5

TOTAL

72.5

67.5

62.5

Medici

Personal auxiliar sanitar (infirmiere
si ingrijitoare curatenie)
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In cursul anului 2011 au fost facute investitii la nivelul infrastructurii Spitalului
orasenesc, si a fost amenajata un bazin de apa pentru rezerva in caz de necesitate
prin efortul Consiliului Local.

IV.1. Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare
Nr total interventii

381

 persoana inconstienta

71

 dureri precordiale

61

 insuficienta respiratorie

16

 stop cardio‐respirator (SCR)

13

resuscitate

2

neresuscitate

11

 transport interclinic

1

 accident rutier

16

 agresiuni

13

 cadere de la inaltime

12

 arsuri

5

 alte motive

121
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Se constata o ameliorare o crestere a numarului de interventii in anul 2011
fata de anul 2010 prin eficientizarea sistemului de apelare de urgenta 112.

V. INVATAMANT
Structura unitatilor de invatamant si a numarului de copii si elevi se prezinta
astfel:
TIP UNITATE SCOLARĂ
Grădiniţe

2009 2010 2011
Nr. unităţi
Nr. copii

Şcoli generale

Nr. unităţi
Nr. copii

Licee, grupuri şcolare

Nr. unităţi
Nr. elevi. înv. liceal

4

4

4

319

355

309

2

2

2

865

798

795

1

1

1

414

427

453
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Nr. elevi. înv. profesional
Clubul elevilor

160

88

54

1

1

1

Centre de documentare = 3
Laboratoare informatică = 3
Rezultatele evaluării nationale se prezintă astfel :
2011
Nr. elevi prezenţi
Nr. elevi promovaţi
Sc. G.D. Teutsch
52
41
Colegiul Tehnic A.T.L
26
26

%
78,85%
100%

Rezultatele evaluării la examenul de bacalaureat se prezintă astfel :
AN
Nr. elevi prezenţi
Nr. elevi promovaţi
2009
121
104
2010
142
137
2011
123
93

%
85,58
96,48
75,60

Rezultatele examen absolvire invatamant profesional
AN
Nr. elevi prezenţi
Nr. elevi promovaţi
2009
131
131
2010
114
114
2011
45
45

%
100
100
100

Exista o tendinta continua de a adapta directiile de instruire ale tinerilor la
cerintele locale, fapt care conduce la o adaptare dinamica a invatamantului la
evolutiile economiei locale.
Numarul de copii pentru anul 2011 s‐a mentinut relativ constat.

VI. DOMENIUL SOCIAL
Serviciul Public de Asistenţă Socială a luat fiinţă in iunie 2006, în temeiul HCL
nr. 64 / 2006, fiind acreditat ca furnizor de servicii sociale din data de 07.12.2006 si
reacreditat in data de 17.12.2009. Serviciul nu are personalitate juridică proprie şi îşi
desfăşoară activitatea în subordinea directa a primarului orasului Agnita.
Obiectivul fundamental al serviciilor sociale constă în menţinerea, refacerea şi
dezvoltarea capacităţilor individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau
situaţii dificile pe care persoana nu le poate soluţiona de una singură şi în asigurarea
unui suport pentru persoanele care nu au posibilitatea să îşi dezvolte propriile
capacităţi şi competenţe necesare pentru desfăşurarea unor activităţi socialmente
utile, care să favorizeze integrarea lor socială.
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VI.1 PREZENTAREA ACTIVITATII SERVICIULUI PUBLIC ASISTENŢĂ SOCIALĂ
IN ANUL 2011
Serviciul Public Asistenţă Socială este organizat pe compartimente.
Activitatea acestora, indicatorii de control precum si observatii privind
aprecierare activitatii, sunt prezentate in mod particular pentru fiecare
compartiment in parte, in continuare:
1. COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT SI ALTE AJUTOARE
Acest compartiment cuprinde:
1.1. Ajutorul Social
Aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu următoarele atribuţii:
‐ întocmirea dosarelor de ajutor social ;
‐ efectuarea anchetelor sociale în acest sens ;
‐ acordarea ajutorului de înmormantare familiilor sau persoanelor singure
beneficiare de ajutor social ;
‐ acordarea ajutoarelor de urgenţă ;
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
1.2.

Nr.dosare
52
49
48
47
37
39
35
41
39
33
35
43

Situaţia acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarele de deces

Nu s‐au acordat ajutoarele de urgenta in anul 2011, insa s‐a acordat 1 ajutor de
deces in cuantum de 850 lei.
1.3.

Situaţia ajutoarelor de încălzire acordate pentru perioada sezonului rece

Noiembrie 2011 – decembrie 2011
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În perioada octombrie – decembrie 2011 s‐au preluat 466 cereri pentru
acordarea subvenţiilor la încălzirea cu gaze naturale.
În acelaşi timp s‐au întocmit dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire
cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social pe legea 416/2001 privind venitul minim
garantat, noiembrie – decembrie 2011 = 39 de dosare, in cuantum de 10846 ron si
73 dosare pentru beneficiari care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne
(perioada octombrie – decembrie 2011), in cuantum de 5295 ron.
Ajutor încălzire cu lemne
Luna
Noiembrie 2011
Decembrie 2011

Nr. dosare
63
10

Plăţi efectuate
2433
2862

Consumatori gaze naturale care au beneficiat de ajutor pentru incalzirea
locuintei in ultimii 6 ani in localitatile Agnita, Ruja si Coves
ANUL
Numar
cereri
depuse

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2017

1656

1372

1101

710

466

2. COMPARTIMENT ALOCATII
2.1. Alocaţii pentru susţinerea pentru familiei
Acest compartiment îşi desfăşoară activitatea prin aplicarea Legii 277/2010 –
privind alocaţia familială pentru susţinerea familiei cu următoarele atribuţii:





prin preluarea cererilor,
întocmirea dosarelor ,
verificarea acestora
efectuarea anchetelor sociale în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
lege ;
 întocmirea dispoziţiilor nominale privind alocaţiile pentru sustinerea familiei;
Numărul total de dosare – 122 ‐alocaţii pentru susţinerea familiei aflate in plata
la data de 31 decembrie 2011.
ANUL

2010

2011

Numar dosare in
plata

280

122
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2.2. Alocaţii de stat şi indemnizaţii de creştere a copilului până la 2 ani respectiv 3
ani pentru copilul cu handicap
 preluarea cererilor pentru acordarea alocaţiilor de stat;
 întocmirea dosarelor şi verificarea acestora pentru îndeplinirea prevederilor
legale;
 transmiterea lor la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Sibiu;
În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 :
 au fost preluate un număr de 58 – dosare pentru acordarea alocaţiilor de stat.
 aplicarea OUG 148/2005 si OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia
lunara pentru creşterea copilului până la 2 ani respectiv 3 ani, cu următoarele
atribuţii:
 preluarea cererilor în acest sens,
 întocmirea dosarelor şi transmiterea lor Agentia Judeteana pentru Prestatii
Sociale Sibiu ;
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 au fost preluate un număr de 41 dosare
pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului până la 2 respectiv 3 ani.

3.COMPARTIMENT PROTECTIE SPECIALA
3.1. Situaţia asistenţilor personali si a indemnizatiilor pentru persoanele cu
handicap
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Luna

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nr.asistenti
personali
angajati

Plati
efectuate
net

34
34
34
34
33
34
33
34
34
33
34
32

17578
17626
17679
17126
17138
17172
17160
16885
16757
16823
17273
16100
205.317

Indemnizatii
pentru
persoane cu
handicap
28
28
28
29
29
29
31
31
32
33
34
36

Plati efectuate
indemnizatii

14280
14280
15300
17340
17340
17085
16830
16830
18360
17850
20145
18360
204.000

3.2. Protectia copiilor aflati in situatie de risc
Pentru 3 familii s‐a realizat intocmirea Planului de servicii, familii care
au in componenta minori (6 copii). Ambele familii au fost monitorizate pe
parcursul a peste 3 luni, intocmindu‐li‐se actele de identitate si certificatele de
nastere pentru minori.
3.3. Activitatea mediatorului sanitar






Populatie catagrafiata in anul 2011: 1500 adulti, 300 copii.
Probleme sociale raportate la DSP Sibiu: 90 de persoane
Gravide raportate la DPS. : 60 persoane si 60 nou‐nascuti
Mobilizari pentru vaccinari : copii :450 ;
Triaje in scoli : 6 copii din care 5 cazuri depistate cu pediculoza si
tratate ;
 Mobilizari bolnavi cronici pentru controlae periodice :150 persoane
 Vizite in teren : 4000

Situaţia solicitărilor de anchete sociale privind
acordarea unor prestatii si servicii sociale sau la solicitarea unor institutii
efectuate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Agnita
Situatia solicitarilor de efectuare unor anchete sociala se distribuie astfel:
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Anchete sociale solicitate pentru Comisia de expertiza in vederea incadrarii in grad
de handicap = 118 adulti si 25 minori
Anchete sociale solicitate de catre Judecatorie = 7
Anchete sociale solicitate de catre Politie = 5
Anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. Sibiu = 25
Anchete sociale referitoare la problemele sociale ale cetatenilor = 25
Anchete sociale pentru internarea in unitati de asistenta sociala = 3
Anchete sociale conform Legii 416/2001 (venit minim garantat) = 196
Anchete sociale conform Legii 277/2010 (alocatii pentru sustinerea familiei) = 360
Distribuire lapte praf
In anul 2011 s‐au distribuit un numar de 1516 cutii de lapte praf, media
numarului de copii/luna este de 25.

3.COMPARTIMENT CRESA
Compartimentul Cresa este un serviciu social specializat pentru cresterea,
ingrijirea si educarea timpurie a copiilor in varsta de pana la 3 ani. Misiunea Cresei
este de a asigura servicii de ingrijire, supraveghere a copiilor care frecventeaza cresa
si sa dezvolte programe de educatie timpurie adecvate varstei, nevoilor, potentialului
de dezvoltare si particularitatilor acestora.
Beneficiarii serviciilor acordate de Cresa sunt copiii cetatenilor cu domiciliul
sau resedinta in orasul Agnita.
Supravegherea copiilor este asigurata de un personal calificat format din 3
infirmiere, 1 asistent medical si 1 administrator.
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Nr. de copii inscrisi
12
12
15
16
16
16
16
12
19
19
19

Nr.de copii care frecventeaza
10
10
13
10
12
12
12
12
17
16
16

In afara activitatilor de ingrijire de baza, copiii participa la activitati de
educatie timpurie, adecvate varstei.
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4. COMPARTIMENT CENTRU DE ASISTENTA SOCIALA INTEGRATA PENTRU
PERSOANE VARSTNICE „CASA SENIORILOR”
Centrul de asistenta sociala integrata pentru persoanele varstnice din Agnita,
„Casa Seniorilor” este un serviciu destinat persoanelor varstnice, a carei misiune este
de a asigura pe timpul zilei promovarea ansamblului de masuri si programe de
protectie sociala : consiliere,activitati de grup/socializare cu scopul combaterii
marginalizarii sociale , informare prin personalul de specialitate din diferite domenii
de interes.
Beneficiarii serviciilor sunt persoanele varstnice cu domiciliul pe raza localitatii
Agnita si satele apartinatoare Ruja si Coves.
La finele lunii decembrie 2011 in evidenta Serviciului Public de Asistenta
Sociala, respectiv a Centrului de Asistenta Sociala Integrata pentru persoanele
varstnice din Agnita „Casa Seniorilor” se aflau un numar de 450 de persoane
varstnice din care un numar de 86 persoane sunt semidependente, 349 persoane
independente si un numar de 15 persoane dependente.
Frecventa activitatilor cu caracter medical este de 5 ori /saptamana, frecventa
este insa variabila, cu raportare directa la persoana,obiectivul urmarit si tipul
programului de exercitii ales.
Din totalul de 450 de persoane varstnice aflate in evidenta Centrului de
Asistenta Sociala Integrata Casa Seniorilor, un numar de 280 persoane au beneficiat
de serviciile de tip recuperare medicala,mentinerea starii de sanatate si a tonusului,
de activitati de consiliere medicala si de servicii de monitorizare a parametrilor
fiziologici.
In evidenta centrului se afla urmatoarele cazuri:
 8 cazuri cu afectiuni ale aparatului respiator(astm bronsic)
 86 cazuri (in majoritate femei) afectiuni ale sistemului osos pentru care s‐
au desfasurat activitati de recuperare prin gimnastica medicala in cazul
osteoporozei ;
 2 cazuri de beneficiari cu afectiuni in urma unor acidente vasculare
cerebrale;
 68 de beneficiari cu afectiuni ale functiei cardiace
 76 cazuri cu hipertensiune arteriala
 21 cazuri cu afectiuni ale aparatului circulator
 11 cazuri de afectiuni neurologice
 26 cazuri cu afectiuni ale aparatului locomotor
 151 cazuri cu afectiuni reumatice.
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Activitati cu caracter social:
 Petrecerea timpului liber = de 2 ori/saptamana‐cu un numar de 280
beneficiari
 Activitati recreative(sah,rummy) = activitati saptamanale si 2 concursuri
organizate
 Excursii = 20 pelerinaje la manastiri cu un numar de 280 beneficiari pe trasee
cu distanta medie de 400 km.
 Consiliere medicala (proiectii pe teme medicale) = 8 activitati cu 104
beneficiari
 Terapie ocupationala = 5 activitati ,din care 1 expozitie de obiecte artizanale
 Vizite = 6 activitati‐vizite ale Seniorilor la Centrul e Ingrijire si Asistenta si la
Unitatea de Asistenta Medico‐Sociala Agnita.
 Vizita liderilor seniori la diferite institutii din Judetul Sibiu.
 Sarbatorirea onomasticilor in cadrul centrului un numar de 150 de persoane
 Desfasurarea de activitati distractive si divertisment intre generatii‐ numar de
persoane implicate 80
 Sarbatorirea diferitelor evenimente = 8 activitati ,astfel : 1 Martie, 8 Martie,
Ziua de Paste,
Ziua Eroilor, 15 August, 1 Octombrie, Sarbatorirea
octogenarilor din Agnita, Ruja si Coves, Sf. Nicolae.
 Pregatirea unui program special dedicat sarbatorilor de iarna avand in
repertoriu colinde oferite de grupul de colindatori ai Casei Seniorilor, cantece
si poezii prezentate de copii si elevi colaboratori, diferite ajutoare oferite
familiilor defavorizate cu spijinul sponsorilor din oras .In aceste activitati au
fost implicati un numar de 400 de persoane varstnice si copii.
 Curs informatica aplicata = 1 activitate cu durata de 1 luna
 Activitati desfasurate in colaborare cu alte institutii (scoala si gradinita)= 4
activitati
 Dezbateri si seminarii = 8 activitati
B. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SPAS
Protocol de colaborare
In prezent se afla in derulare Protocolul de colaborare cu Unitatea de
Asistenta Medico‐Sociala Agnita, Gradinita cu program prelungit Agnita, Fundatia
“B&B Adept”.
Proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii romilor din orasul Agnita prin
constructia de locuinte”
In anul 2010 a fost finalizat proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii romilor din
Agnita prin constructia de locuinte”. Prin acest proiect au beneficiat de calificare
profesionala un numar de 12 persoane de etnie roma din orasul Agnita si localitatile
Ruja si Coves, iar in urma evaluarii situatiei socio‐economice un numar de 8 familii de
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etnie roma ( 50 de persoane) au primit in folosinta gratuita cate un apartament de 2
camere dotat cu toate utilitatile necesare. Pe tot parcursul anului 2011 s‐au
monitorizat cele 8 familii beneficiare ale unei locuinte.
Serviciul de ingrijire la domiciliu
Incepand cu data de 01.07.2010 se deruleaza pe raza orasului Agnita si
localitatilor Ruja si Coves programul de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice
semidependente si dependente. Serviciul este indrumat si monitorizat de catre
Serviciul Public de Asistenta Sociala Agnita, insa a fost externalizat catre un furnizor
de servicii sociale, respectiv Asociatia Caritas Alba Iulia, pe perioada 15.07.2010 –
15.07.2011, care cu un numar de 3 angajati asigura functionarea serviciilor de
ingrijire la domiciliu. In perioada 15.07.2011 31.12.2011 s‐a schimbat furnizorul de
servicii, aceste fiind prestate de catre Asociatia APADOR Agnita. – Serviciile socio‐
medicale constau in servicii comunitare, servicii medicale si ingrijire de baza la
domiciliu. In perioada 01.07.2010 – 31.12.2010 in evidenta SPAS Agnita exista un
numar de 38 de persoane beneficiare ale serviciului de ingrijire la domicliu, iar la
finele anului 2011 existau in evidenta un numar de 40 de beneficiari.
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Numar beneficiari
38
40
41
41
39
41
41
41
34
37
37
40

Sume cheltuite
3015.69
3174.40
3253.76
3253.76
3095.04
3253.76
3253.76
3253.66
2698.24
2936.32
2936.32
3174.40
37299.11

In luna septembrie 2011, cu sprijinul Crucii Rosii din Heidelberg – Germania, s‐
a pus in functiune Centrala pentru apeluri de urgenta pentru beneficiarii aflati in
stare de risc la domiciliu. De serviciile acestea beneficiaza un numar de 23 de
persoane.
Distribuirea de produse alimentare provenite din stocurile comunitare de
interventie
Conform H.G.600/2009, in anul 2011 au fost distribuite unui numar de 751 de
persoane urmatoarele cantitati de alimente : 11.141 kg faina alba, 7.801 kg faina
malai, 6.861 kg orez, 1.636 kg paste fainoase, 1.429 kg lapte praf, 870 kg biscuiti.
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Gratuitate pentru persoanele varstnice pe transportul local
Conform HCL 42/2009 persoanele varstnice (pensionari si persoane varstnice
fara venituri) beneficiaza de gratuitate pe transportul local pe rutele Agnita –Coves si
Agnita – Ruja‐ si retur. Numarul persoanelor care beneficiaza de prevederile HCL
42/2009, este de 223 (din Agnita, Ruja si Coves), in scadere fata de anii anteriori.
Evidenta cererilor este tinuta de Serviciul Public de Asistenta Sociala.
Asociatia Casa Seniorilor Agnita‐ membrii Centrului Casa Seniorilor au fost
indrumati si ajutati sa se organizeze si sa infiinteze o asociatie cu personalitate
juridica, non‐profit, asociatie care de la infiintare si pana la finele anului 2011 a
organizat si realizat un numar de 6 mari actiuni cu caracter social. In acest moment
asociatia are un numar de 250 membri activi.

VI.2. Unitatea de Asistenta Medico Sociala
Unitatea de Asistenţă Medico‐Socială Agnita s‐a infiintat prin H.C.L. nr.
49/18.08.2003, prin reducerea numărului de paturi din cadrul Spitalului Orăşenesc
Agnita, avand o capacitate de 35 de paturi.
U.A.M.S. Agnita asigură servicii medicale conform autorizaţiei sanitare de
funcţionare nr. 132/02.06.2011, care inlocuieste ASF nr.329 din 26.04.2010, servicii
de îngrijire şi servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria, nr.0007788/
13.11.2008, si Deciziei nr.346/11.11.2011 eliberate de Comisia de Acreditare a
Furnizorilor de Servicii Sociale a Judetului Sibiu.
Asigurarea continuităţii asistenţei medicale se asigură prin linie de gardă sau
chemări de la domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Beneficiarii serviciilor acordate în Unitatea de Asistenţă Medico‐Socială Agnita
sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar
supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale,
să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Persoanele care beneficiaza de servicii furniziate in cadrul unitatilor de
asistenta medico‐sociale sunt persoane cu nevoi medico‐sociale stabilite conform
prevederilor legale in vigoare, care dupa caz, necesita supraveghere, asistare,
ingrijire, tratament, precum si servicii de insertie si reinsertie sociala.
Serviciile pe care unitatea noastră le acordă vin în întâmpinarea nevoilor de
îngrijire medicală şi în acelaşi timp de protecţie socială a persoanelor care reprezintă
grupul vulnerabil al celor cărora ne străduim să le aducem zâmbetul şi chiar utilitatea
în societatea din care facem parte.
Situaţia celui care optează pentru această ultimă soluţie – internarea in UAMS
– este extrem de delicată, pentru că reprezintă un cumul de pierderi dureroase cu
care bătrânul se confruntă înainte de a intra în unitate: decesul partenerului,
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plecarea copiilor din casa părintescă, părăsirea locuinţei, pierderea ocupaţiei prin
pensionare şi, odată cu toate acestea, pierderea parţială a propriei identităţi.
Internarea în unitate este recomandată de către unităţile sanitare cu paturi, de
către serviciul public de asistenţă socială din cadrul Unităţilor administrativ‐
teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea sau la cererea persoanelor fizice.
Internarea este condiţionată de evaluarea medico‐socială prealabilă, efectuată în
conformitate cu grila de evaluare medico‐socială aprobată prin reglementările
comune ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ale Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
Nevoile persoanelor aflate in situatia de pierdere totala sau partiala a
autonomiei, care pot fi de natura medicala, sociomedicala, psihoafectiva, se
stabilesc pe baza grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care
prevede criteriile de incadrare in grade de dependenta.
La internarea in unitate toti beneficiarii sau apartinatorii legali vor semna
contractul de prestari servicii medico‐sociale si fisa beneficiarului.
Conform HCL 95/30.11.2011 prin contractul de prestari servicii medico ‐ sociale
de la internarea in unitate beneficiarul este informat asupra faptului ca perioada sa
de internare in U.A.M.S. Agnita este determinata, si anume de 6 luni calendaristice.
Dupa cele 6 luni calendaristice beneficiarul este reevaluat din punct de vedere
medico‐social de catre comisia formata din 3 membrii (medic‐director, asisten social,
asistent medical din cadrul U.A.M.S. Agnita ) care vor stabili de comun acord daca
persoana respectiva poate fi externata sau se va prelungi perioada de internare cu
inca 6 luni calendaristice. Aceasta reevaluare se va efectua din 6 in 6 luni sau ori de
cate ori va fi nevoie.
Hotararea de prelungire a perioadei de internare va fi prezentata apoi
membrilor Consiliului Consultativ care o vor aviza, fiind necesara viza a cel putin doi
membrii din Consiliu Consultativ.
Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate în Unităţile Medico‐Sociale sunt:
evaluarea la internare în Unitate, efectuarea de măsurători antropometrice,
acordarea primului ajutor, monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură,
respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun), toaleta persoanei internate, după
caz, parţială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susţinere,
administrarea medica‐mentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat,
intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor,
prin seringă automată; efectuarea de imunizări, măsurarea glicemiei cu glucometru,
recoltarea de produse biologice, clismă cu scop evacuator, clismă cu scop terapeutic,
alimentarea artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă,
spălătură vaginală, mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea
colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit, schimbarea
poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicaţiilor pulmonare
aplicată persoanelor imobilizate; mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii
medicamentoase locale pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele
inferioare pentru persoanele imobilizate; îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate,
îngrijirea escarelor multiple, îngrijirea tubului de dren, îngrijirea canulei traheale,
îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale, suprimarea firelor de sutură,
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îngrijirea stomelor şi a fistulelor, evacuarea manuală a fecaloamelor, aplicarea de
pampers, ploscă, bazinet; aplicarea de prişniţe şi cataplasme, calmarea şi tratarea
durerii, examinare şi evaluare psihologică.
Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate in Unitatea de
Asistenta Medico‐Sociala ‐ Agnita sunt: asigurarea unui nivel maxim posibil de
autonomie si siguranta, asigurarea unor conditii de ingrijire care sa respecte
identitatea si demnitatea umana, asigurarea mentinerii capacitatilor fizice si
intelectuale, asigurarea consilierii si informarii atat a asistatilor cat si a famililor
acestora privind problematica sociala ( probleme familiale, psihologice si alte
asemenea ),interventii pentru prevenirea si combaterea institutionalizarii prelungite,
stimularea participarii la viata sociala, facilitarea si incurajarea legaturilor interumane
inclusiv cu familiile proprii, identificarea mediilor in care poate fi integrata persoana
internata timp indelungat.
În prezent populaţia localităţii Agnita este de aproximativ 11.500 de locuitori.
Din punct de vedere etnic, Agnita are o populaţie eterogenă. O mare parte a acestei
populaţii o reprezintă persoanele vârstnice cu venituri reduse, fără familii, fără
venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirilor necesare
sau se află în imposibilitatea de a‐şi asigura nevoile socio‐medicale, datorită bolii ori
stării fizice sau psihice.
Aceste persoane trebuie să aibă dreptul la asistenţă socială în raport cu situaţia
socio‐medicală şi cu resursele economice de care dispun. De asemenea, persoanele
cu grad de handicap reprezintă un număr semnificativ la nivelul oraşului Agnita (
persoane cu un dezavantaj cauzat de unele deficienţe fizice, senzoriale, psihice care
le împiedică sau le limitează accesul normal la viaţa socială), persoane care au
dreptul la un regim special de prevenire, tratament, readaptare şi integrare socială.
Factorii care au generat şi menţin accesul limitat la asistenţă medicală la
nivelul oraşului Agnita sunt: resursele financiare precare datorită veniturilor scăzute
ale populaţiei, costul relativ crescut al serviciilor medicale, costul ridicat al
medicamentelor, restrângerea activităţii economice ( şomaj ridicat, lipsa locurilor de
muncă).
Prin înfiinţarea, menţinerea în funcţiune si extinderea acestei unităţi , se vor
rezolva problemele persoanelor cu nevoi medico‐sociale şi economice care necesită
supraveghere, asistare, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială,
urmărindu‐se accesul la asistenţă medicală a tuturor persoanelor aflate în dificultate
din punct de vedere economic şi medico‐social fără a fi nevoie de adăpostirea
acestor persoane în spitale.
În momentul de faţă Unitatea de Asistenţă Medico‐Socială Agnita,
funcţionează cu un număr de 17 angajaţi care deservesc nevoile medicale şi sociale
beneficiarilor acestui serviciu, care la acest moment sunt în număr de 35.
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Pentru ca unitatea să poată funcţiona în condiţii cât mai bune aceasta este
susţinută financiar de către Consiliul Local Agnita – pentru cheltuieli administrative,
cheltuieli de personal, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, de către Autoritatea de
Sănătate Publică Sibiu, pentru cheltuieli de personal medical, medicamente şi
materiale sanitare, Consiliul Judetean Sibiu finanteaza un numar de 13 locuri in
Unitatea de Asistenta Medico‐Sociala Agnita in urma HCJS nr.5 /27.01.2011 privind
cofinantare Unitatii de Asistenta Medico‐Sociala Agnita de catre judetul Sibiu, prin
Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita, reprezentat prin Consiliul Local Agnita,
precum si din venituri proprii obtinute din contributiia lunara a beneficiarilor
internati in unitate.
În prezent unitatea functioneaza cu un numar de 35 de paturi, si are ca si
obiective de îndeplinit in anul 2011‐2013, următoarele:







mutarea statiei de oxigen de langa cladirea‐corp II
amenajarea unui parc in spatiul curtii unitatii
montarea unui lift transport alimente corp II.
constructia unui bloc alimentar
constructia unei spalatorii
constructia unei sali de gimnastica medicala si recuperatorie, care sunt in curs
de constituire al dosarului pentru obtinerea finantarii programul „Casa verde”
– montare panouri pentru energie termica si apa calda – in curs de obtinere
finantare

VII. ACTIVITATEA FINANCIARA
A ADMINISTRATIEI LOCALE
1. Rectificări buget
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An

H.C.L.

2009

8

2010

7

2011

7

2. Scutiri impozit
Valoarea
An

Nr. dosare
( lei RON)

2009

242

69.330

2010

240

68.600

2011

248

71.928

In baza certificatelor de handicap gradul I se constata o cresterea a numarului de
persoane care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului.
3. Sume de la administrarea pădurii
An

Total ( lei RON)

2009

80.000

2010

73.706

2011

138.333

4. Asistenţi personali
AN

Nr. dosare

Suma ( lei RON)

2009

41

470.165
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2010

37

402.203

2011

32

340.224

5. Persoanele cu handicap
AN

Nr. dosare

Suma (lei RON)

2009

27

150.997

2010

28

168.054

2011

31

199.009

VII.1. VENITURI
Anul

Total general venituri

Venituri proprii

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

726,699
2,147,379
3,087,508
4,190,728
5,035,385
5,612,704
8,207,721
11,101,000
12,456,030
17,409,362
12,943,589
18,276,642

292,207
529,261
778,343
1,210,810
2,380,821
2,317,105
2,344,458
5,091,000
5,738,345
6,292,727
6,687,557
7,541,942
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2001
2002
2003

12,358
11,592
11,579

11,170
11,207
11,119
8,300

759,211

819,152

979,258

995,010

11,380

11,441

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2000

12,355

11,535

AN

Nr
locuitori

11,320

Impozite platite

602,329

471,106

415,165

353,111

346,924

332,668

249,850

133,205

Ron

VII.2. IMPOZITE

Populatia

Impozit platit pe cap de locuitor

RAPORT ASUPRA SITUAŢEI ECONOMICO‐SOCIALE A ORAŞULUI AGNITA 2011

45

119.88

88.07

73.09

67.97

53.33

41.40

36.29

30.61

29.96

28.70

20.22

10.78

Ron

Mentionam ca administratia locala nu a generat cresterea impozitului pe locuitor.
Aceasta se datoreaza in principal modificarilor actelor legislative in domeniu.

VII.3. EXECUTARE SILITA

In anul 2010 au fost emise 1061 somatii si titluri executorii din care:
 100 amenzi
 115 persoane juridice
 846 persoane fizice
Au fost emise 36 de popriri din care:
 10 persoane juridice
 26 persoane fizice
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In perioada 01.01.2010‐ 31.12.2010 s‐au incasat :
 197065 lei din ramasita

87617 lei din majorari
In anul 2011 au fost emise :
 1056 instintarii de plata persoane fizice
 2 procese verbale de sechestru pentru bunuri mobile
 70 dosare in instanta pentru transformarea amenzii in munca in folosul
comunitatii
 un numar de 470 somatii si titluri executorii din care :
 115 amenzi
 85 persoane juridice
 270 persoane fizice
Au fost emise 10 de popriri din care:
 10 persoane juridice
In perioada 01.01.2011‐ 31.12.2011 s‐au incasat :
 311.990 lei din ramasita

96.404 lei din majorari

VIII. URBANISM

Eliberări autorizaţii construire
(conf. Legii 50/1991 republicata)
Eliberări certificate de urbanism
Avizări documentaţii PUZ
Aprobări documentaţii PUZ
Aprobări documentaţii PUD
Eliberări certificate notare in CF

26
52
‐
‐
‐
9
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IX. Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa
Persoanelor
Activitatea în cadrul Serviciului Public Local pentru Evidenţa Persoanelor al
oraşului Agnita se desfăşoară având în vedere faptul că realizarea reformei
instituţionale privind administraţia publică a impus reorganizarea activităţii
structurilor de stare civilă şi a structurilor de evidenţă informatizată a persoanelor,
prin a căror fuziune s‐au constituit noi structuri – serviciile publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor – organizate la nivelul consiliilor locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, ţinând cont de
aceste modificări structurale şi de cele de ordin legislativ, precum şi de importanţa
deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetăţenii români şi pentru
respectarea dreptului fiecărui cetăţean de a‐şi stabili în mod neîngrădit locul de
domiciliu sau reşedinţa, luând în considerare prevederile O.G. nr. 84 / 2001 ,cu
modificări şi completări ulterioare, O.U.G. nr. 97 / 2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor, cu modificări şi completări,aprobată
prin Legea nr. 290 / 2005 , H.G. nr. 1375 / 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul ,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi Ordinul M.I.R.A. nr.
1260 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea
ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.
În baza actelor normative mai sus amintite, Serviciul Public Local pentru
Evidenţa Persoanelor al oraşului Agnita a desfăşurat următoarele activităţi :
1. Pe linie de management
 s‐au întocmit planurile de muncă trimestriale
 s‐au stabilit responsabilităţile şi termenele de realizare a lucrărilor
 s‐au actualizat permanent fişele posturilor, funcţie de noi activităţi
apărute pe parcursul anului, stabilind sarcini concrete pentru fiecare
angajat din cadrul serviciului
 s‐a urmărit permanent realizarea sarcinilor din planul de muncă
trimestrial şi folosirea eficientă a timpului de lucru
 s‐au analizat periodic principalele probleme care se ridică pe linie de
evidenţa persoanelor şi stare civilă
 s‐a ţinut permanent evidenţa activităţilor şi s‐a verificat calitatea
acestora
 toate lucrările intrate în evidenţă au fost verificate şi avizate de
coordonatorul serviciului, conform instrucţiunilor I.N.E.P.
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 au fost efectuate instructaje pentru respectarea legislaţiei privind
regimul de evidenţa persoanelor, actele de identitate şi stabilirea
domiciliului şi a reşedinţei cu personalul instituţiilor publice care
desfăşoară activităţi cu publicul
 a fost asigurată prezenţa la convocările profesionale şi de specialitate
desfăşurate lunar şi trimestrial la sediul D.J.E.P. Sibiu
2. Pe linie de evidenţa persoanelor au fost urmărite:
 întocmirea şi înaintarea la termenele stabilite a situaţiilor periodice
conform instrucţiunilor I.N.E.P. şi ale D.C.J.E.P. Sibiu
 întocmirea sintezelor cu principalii indicatori urmăriţi în procesul de
monitorizare a problemelor existente şi propunerea măsurilor de
îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a calităţii muncii
 desfăşurarea activităţilor specifice de verificare şi punere în legalitate a
persoanelor cu acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat,
necunoscute la domiciliu, arestate, internate în spital precum şi a celor
decedaţi şi neînregistrati la starea civilă. În urma actualizării
Protocolului încheiat între DCJEP Sibiu şi IPJ Sibiu au fost tipărite şi
distribuite un număr de 480 invitaţii pentru persoanele fără act de
identitate sau cu act de identitate având termen de valabilitate expirat
care au fost înmânate de către agenţii de ordine publică din cadrul
Poliţiei oraşului Agnita. În urma verificărilor din teren au fost primite
de la aceştia 863 rapoarte de verificare în baza cărora s‐au operat
menţinile corespunzătoare în baza de date locală, prin intermediul
modului de menţiuni operative din aplicaţia EVP, clarificându‐se astfel
situaţia acestor persoane
 operarea menţiunilor corespunzătoare în componenta locala a RNEP
privind comunicările de naştere, deces, a celor privind drepturile
electorale de a alege sau a fi ales precum şi interdicţia de a intra sau
părăsi o localitate. Astfel au fost înregistrate şi corectate datele a 7214
persoane, intrate în zona de competenţă a serviciului la naştere sau
schimbarea de domiciliu sau reşedinţă, au fost operate 2340 schimbări
de domiciliu, 520 corecţii, 365 schimbări de reşedinţă
 luarea măsurilor necesare tipăririi şi distribuirii cărţilor de alegător
tinerilor care au împlinit 18 ani în cursul anului 2011. Au fost tipărite şi
distribuite un număr de 265 cărţi de alegător prin intermediul agenţilor
de ordine publică din cadrul Poliţiei oraşului Agnita şi a posturilor de
poliţie arondate.
 s‐a urmărit în permanenţă ca în desfăşurarea activităţii zilnice să nu
apară posibilitatea întocmirii şi eliberării de acte de identitate prin
substituire de persoane sau falsificarea actelor de identitate
 verificarea şi furnizarea datelor cu caracter personal în condiţiile legii
nr. 677/2001, respectiv înregistrarea corespondenţei, verificările
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efectuate in RNEP, întocmirea de adrese cu răspuns către autorităţi,
instituţii publice, persoane fizice şi juridice
 în vederea desfăsurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare au
fost editate şi distribuite listele electorale;
3. Pe linie de informatică :
 au fost desfăşurate activităţile specifice pentru menţinerea în
actualitate a bazei de date locale, după cum urmează :
 lunar au fost rulate programele dedicate pentru extragerea datelor
statistice din baza de date, pentru corectarea datelor, pentru selecţia
persoanelor al căror act de identitate a expirat în cursul anului 2011
sau care au împlinit vârsta de 14 ani
 au fost primite,verificate, actualizate şi procesate cereri de eliberare a
actelor de identitate pentru 3092 cetăţeni şi 110 cărţi de identitate
provizorii
 au fost efectuate menţiuni de migrare pentru 56 persoane
 au fost efectuate 2340 schimbări de domiciliu şi 365schimbări de
reşedinţă,
 au fost înregistrate sau corectate un număr de 2640 certificate de stare
civilă, 1850 date generale, 340 legături maritale, 280 preluări de CNP
ale părinţilor, 375 schimbări de nume, 281 înregistrări privind decesul
 au fost efectuate acţiuni în teren, la solicitarea cetăţenilor, pentru
preluarea imaginilor şi punerea în legalitate a persoanelor
netransportabile în 28 cazuri
4. Pe linie de stare civilă :
 Au fost efectuate verificările prevăzute de prevederile legale şi de
radiogramele I.N.E.P. în toate cazurile de transcriere de certificate de
stare civilă, schimbări de nume pe cale administrativă, rectificări,
completări sau reconstituiri de acte de stare civilă
 Situaţia activităţilor pe linie de stare civilă va fi anexată la prezenta
analiză;
5. Pe linie de secretariat :
 nu au fost înregistrate petiţii sau reclamaţii si nici solicitări de însciere
în audienţă
 au fost primite şi înregistrate un număr de peste 1243 de lucrări cu
caracter general şi 38 cereri de furnizare date în condiţiile legii nr.
677/2001
 au fost clasate şi pregătite pentru arhivare toate cererile pentru
eliberarea actelor de identitate
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 au fost clasate şi pregătite pentru arhivare dispoziţiile şi comunicările
primite de la eşaloanele superioare
6. Stare şi practică disciplinară
 nu au fost înregistrate abateri disciplinare şi nici probleme deosebite
cu personalul angajat al serviciului

Colaborarea cu Poliţia oraşului Agnita şi posturile de poliţie arondate s‐a
desfăşurat în foarte bune condiţii. Au fost verificate în teren toate persoanele asupra
cărora au existat incertitudini privind identitatea.
Colaborarea cu structurile administrative locale a fost excelentă pe tot
parcursul anului. Din partea Primăriei oraşului Agnita am primit tot sprijinul de care
am avut nevoie, atât pe plan logistic cât şi pentru rezolvarea în bune condiţii a
problemelor apărute în urma schimbărilor în legislaţie.
S‐a amenajat un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor cu publicul
în condiţiile legislaţiei europene, în condiţii de funcţionare optimă a serviciului şi
pentru s‐a rezolvat şi lipsa spaţiului pentru arhivarea documentelor conform
nomenclatorului arhivistic.
În cursul anul 2012 este imperios necesară instalarea unei linii închiriate şi
achiziţionarea unui router dedicat, pentru conectarea Compartimentului de stare
civilă la bazele de date judeţene, pentru a se implementa direct toate lucrările de
stare civilă şi pentru a permite accesul ofiţerului de stare civilă la verificări în timp
real.
Aducem încă o dată mulţumirile noastre Primăriei Oraşului Agnita pentru
buna colaborare şi sprijinul acordat pentru desfăşurarea în condiţii foarte bune a
întregii activităţi a Serviciului Local pentru Evidenţa Persoanelor Agnita.

IX.1. Stare Civilă

În anul 2011 au existat aceleaşi preocupări pe linia aplicării prevederilor Legii
nr.119/1996 şi a Metodologiei de aplicare unitară a legii, dar în egală măsură şi în
ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor pe linie de stare civilă care stabilesc
modalităţi de lucru unitar la nivelul primăriilor şi al serviciilor publice comunitare
locale.
Au fost întocmite în decursul anului 2011 un număr de 107 acte naştere, 15
dintre acestea fiind transcrieri ca urmare a naşterii copilului în străinătate
(preponderent în Spania,Italia şi Germania), iar înregistrări tardive în baza
sentinţelor definitive pronunţate de judecătorii nu au fost înregistrate în acest an.
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Din 48 căsătorii încheiate în această perioadă, 5 au fost transcrieri ale
căsătoriilor înregistrate în străinătate şi 2 căsătorii mixte.
Numărul deceselor înregistrate în acest an comparativ cu anul 2010 este mai
mic, respectiv 102 anul trecut faţă de 84 anul acesta şi o transcriere.
Situaţia eliberării certificatelor ca urmare a întocmirii actelor de naştere,
căsătorie sau deces şi a pierderii, deteriorării sau preschimbării acestora este
următoarea:
‐ certificate de naştere 388 din care:
- eliberate ca urmare a înregistrării naşterii – 107
- pierdute, distruse sau preschimbate – 281
- certificate de căsătorie 80 din care:
‐ eliberate ca urmare a înregistrării căsătoriei – 48
- pierdute, distruse sau preschimbate – 32
- certificate de deces 89 din care.
‐ eliberate ca urmare a înregistrării decesului – 84
- pierdute, distruse sau preschimbate – 5

Total certificate de naştere, căsătorie şi deces eliberate în anul 2011 – 557
bucăţi.

Pe baza registrelor de naştere, căsătorie şi deces aflate în arhiva
compartimentului s‐au eliberat 150 extrase uz oficial la solicitarea instituţiilor, în
special la notariate pentru succesiuni.
Au fost operate în decursul acestui an pe actele de naştere şi de căsătorie şi
comunicate la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu sau la alte servicii
de stare civilă un număr 540 menţiuni, ca urmare a deceselor, încheierii căsătoriilor
sau alte modificări intervenite.
Sentinţele de divorţ primite de la judecătorii în decursul acestui an au fost în
număr de 27 în urma cărora s‐au efectuat menţiunile corespunzătoare pe actele de
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căsătorie şi de naştere,iar pentru foştii soţi născuţi în altă localitate s‐au trimis la
compartimentele de stare civilă din localitatea respectivă menţiune de divorţ.
S‐au operat, de asemenea, menţiunile corespunzătoare de căsătorie sau
divorţ ca urmare a aprobărilor primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti pe actele de
naştere şi căsătorie pentru un număr de 19 persoane.
În temeiul dispoziţiilor art.571 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.116/2006 s‐au întocmit dosare cu
actele necesare şi emis dispoziţii pentru rectificare pentru 4 acte..
Conform anexei nr.9 din Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor Legii
nr.119/1996 s‐au eliberat un număr de 33 de dovezi referitoare la menţiunile de
căsătorie sau divorţ existente pe marginea actelor de naştere.
Adeverinţe de reîntregire a familiei nu s‐au eliberat în decursul anului 2011.
Renunţări la cetăţenie în decursul acestui an au fost operate 3 în urma
comunicărilor de la D.J.E.P. Sibiu.
Dosar pentru schimbare de nume pe cale administrativă a fost întocmit unul în
decursul anului 2011,urmând a se primi aprobarea.
Livrete de familie completate şi eliberate în perioada susmenţionată au fost în
număr 64 bucăţi, în special la încheierea căsătoriei.
In urma comunicărilor de deces de la alte primării şi a deceselor înregistrate
la nivelul oraşului în registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea
procedurilor
succesorale
au
fost
trimise
un
număr
de
53
de sesizări la birourile notariale sau la alte primării, după caz în funcţie de domiciliul
decedatului.

X.ADMINISTRATIE PUBLICA

X.1. HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

2010
In anul 2010 au avut loc 14 sedinte de Consiliu Local si au fost adoptate 77
hotarari.
In anul 2010 nu au fost revocate, suspendate sau anulate hotarari.
2011
In anul 2011 au avut loc 24 sedinte de Consiliu Local si au fost adoptate 100
hotarari.
In anul 2011 nu au fost revocate, suspendate sau anulate hotarari.
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X.2. SITUAŢIA CERERILOR ŞI A SESIZĂRILOR
În anul 2011 au fost înregistrate 72 de cereri din care 68 adresate Primăriei şi
4 adresate Consiliului Local după cum urmează :

Nr. total
60
12

Din care
Primite de
la cetăţeni
Primite de
la instituţii

Altele

Domenii
locuinţe

Ajutor
social

20

10

30

‐

2

10

X.3. DISPOZITII PRIMAR
In anul 2010 au fost emise 790 dispozitii, iar in anul 2011 au fost emise un numar
de 764 dispozitii.

XI. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
XI.1. SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE COMUNITARĂ
Conform Hotararii Consiliului Local nr.11/2003, Serviciul Public de Politie
Comunotara Agnita a desfasurat urmatoarele activitati in conformitate cu Hotararea
Consiliului Local Agnita nr 11/2003:
Politia Locala la nivelul orasului Agnita functioneaza cu un numar de 2 agenti
principali.
S‐au aplicat un numar de 53, amenzi contaventionale in valoare de 9670 lei
si un nr de 50 de avertismente scrise, pentru urmatoarele contraventii:
 circulatia cu caruta fara sac collector.
 lasarea libera a animalelor pe domeniul pulbic.
 depozitarea de materiale de constructi pe domeniul public ,fara aprobarea
Primariei Agnita.
 parcarea autoturismelor pe trotuar si spatii verzii.
 lasarea animalelor pe terenul altor persoane ,provacand pagube.
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vanzare de produse pe domeniul public.
aruncarea de hartii pe domeniul public si consumului de seminte.
satisfacerea nevoilor fiziologice pe domenilu public .
a expus la vanzare anumite produse in locuri neautorizate .
a circulat cu caruta fara numar de inregistrare.
a cresterea si detinerea de animale in apartament la bloc fara acordul
locatarilor.

De asemenea s‐au mai aplicat si amenzi contraventionale pe legea 61/91 in
10 contraventionale si 2 avertismante in valoare de 3800 lei.
De asemane pe Regulamentul de pasunat sau aplicat un nr. de 6 sanctiuni
contreventionale si 3 avertismente in valoare de 1950 lei.
Sau mai aplicat 4 sanctiuni pe legea 12/1990 privind comertul in locuri
neamenajate de primari sau prefectura pentru desfasurarea de activitati de comert.

Agenti comunitari au mai desfasurat urmatoarele activitatii:

Inregistrarea a unui nr. de 37 de mopede , de asemanea un nr de 15 de tractoare
si buldoexcavatoare, un nr. de 6 atelaje.
 deplasarea la un numar de 67 de reclamatii.
 depistarea persoanelor care efectueaza transporturi ilegale de persoane pe raza
localitatilor Ruja si Coves cu autoturismele personale .
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 control pe autobuzul; Agnita – Ruja – Coves, in vedere pastrari curatieniei si
controlul biletelor si abonamentelor.
 actiuni impreuna cu firma de carisaj pentru prinderea cainilor fara stapan, in
urma acestor actiuni au fost prinsi un numar de 15 caini fara stapan.
 controale in vederea opriri furturilor agricole .
 oprirea circulatiei in vederea taieri arborilor considerati ca fiind periculosi.
 asigurarea linistii si ordinii publice pe perioada festivalului ‘lolelor’ din orasul
Agnita.
 Efectuarea serviciului la poarta primariei 6 luni in perioada mai –septembrie .
 Am desfasurat un protocol de cooperare din data de 23.02.2011‐23.02.2012 cu
Politia orasului Agnita, formandu‐se patrule mixte in vederea in vederea pastrari
linistii si sigurantei publice.
 Din perioada 12.07.2010‐30.07.2011 am avut in practica 4 elevi ai facultati de
Politie Locala din Sibiu cu care s‐au desfasurat diverse activitati.
 12 actiuni pe linie de scolii impreuna cu politia de proximitate din orasul Agnita ,
elevi au fost instruiti cu vedere la consumul de droguri , furturi din buzunare si
tranversarea strazi pe trecerile de pietonii.

XI.2. POLIŢIA ORAŞULUI AGNITA
In anul 2011, efectivele Politiei Orasului Agnita au actionat pe linia indeplinirii
sarcinilor ce revin Politiei Romane reiesite din Programul de Guvernare cu accent pe
prioritatile stabilite, respectiv investitiile guvernamentale, fondurile europene,
combaterea evaziunii fiscale, combaterea muncii nedeclarate si subventiile in
agricultura, la baza stabilirii obiectivelor aflandu‐se prioritatile stabilite la nivelul
I.G.P.R si anume siguranta stradala, evaziunea fiscala si contrabanda, coruptia si
gruparile infractionale, precum si alte aspecte operative rezultate din Strategia de
Modernizare a Politei Romane pentru cresterea sigurantei cetateanului, Strategia
I.P.J. Sibiu si a Planurilor de Masuri pentru implementarea acesteia.
La nivelul subunitatii s‐a avut in vedere realizarea unui parteneriat strans cu
societatea civila, colaborarea eficienta cu reprezentantii administratei publice
locale, precum si cresterea calitatii activitatilor desfasurate de catre cadrele de
politie.

ANALIZA DINAMICII SITUATIEI OPERATIVE

A. INFRACTIONALITATEA SESIZATA: In anul 2011 cadrele Politiei Orasului
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Agnita au fost sesizate despre savarsirea unui nrumar de 274 infractiuni, dupa cum
urmeaza:
 20 de natura economico fmanciara
 121de natura judiciara
 133 de alta natura
 71 contra persoanei (din care 8 art 184 CP, 29 art 180 CP, 30 art 193 CP, 3 art
192 CP si 1 art 181 CP)
 102 contra patrimoniului (din care 49 art 209 CP, 3 art 211 CP, 4 art 214 CP, 2
art 2151 CP, 8 art 215 CP, 27 art 217 CP si 8 art 213 CP)
 62 infractiuni incriminate in legi speciale ( din care 56 OUG 195/2002, 4 Leg.
46/2008 si 1 Leg 61/1991 R)
 37 alte infractiuni (din care 16 art 315 CP, 7 infractiuni de fals, 4 art 260 CP, 4
art 246 CP, 2 art. 271 CP, 1 art 281 CP, 1 art 307 CP si 1 art 279 CP)

B. INFRACTIONALITATEA CONSTATATA: In anul 2011 cadrele Politiei Orasului
Agnita au inceput urmarirea penala pentru un numar de 109 infractiuni, dupa cum
urmeaza :
 2 de natura economico financiara
 53 de natura judiciara
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 15 contra persoanei (din care 7 art 180 CP, 3 art 181 CP, 1 art 182 Cp, 4 art
193 CP)
 45 contra patrimoniului (din care 35 furt, 1 art 211 CP, 1 215 1 CP, 1 art 215 CP
si 7 art 217 CP)
 45 infractiuni incriminate in legi special (din care 42 OUG 195/2002, 1
Leg 61/1991R si 1 Leg.351/2004)
 4 alte infractiuni (din care 2 de fals, 1 art 281 CP.s i 1 art 305 CP)

C. INFRACTIONALITATEA STRADALA: In anul 2011 la nivelul Politiei Orasului
Agnita s‐au sesizat un numar de 10 infractiuni stradale dupa cum urmeaza:
 8 furturi din auto din care 7 cu AN (toate pe timpul noptii)
 1 infractiune talharie cu AC (pe timp de zi)
 1 infractiune Leg. 61/1991R (pe timp de noapte si in flagrant)

D. CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR: In anul 2011 la nivelul Politiei Orasului
Agnita au fost aplicate un numar de 2536 sanctiuni contraventionale in valoare
totala de 258840 lei, dupa cum urmeza:









243 la Legea 61/1991
2156 la OUG 195/2002
5 Legea 333/2003
10 Legea 12/1990
105 la OUG 97/2005
8 Leg 171/2010
2 Leg 136/1995
7 alte acte normative

E. ACTIVITATI PREVENTIVE: In cursul perioadei analizate la nivelul Politiei
Orasului Agnita s‐au organizat si executat un numar de 184 activitati preventive
dupa cum urmeaza:








4 razii cu efective marite;
41 actiuni pe linie de tutun, alcool, cereale, legume, fructe;
19 actiuni pe linie de viteza;
82 actiuni pe linie de alcool;
21 actiuni pe linie de centuri;
6 actiuni pe linie de pietoni;
1 actiune pe linie de transport persoane;
RAPORT ASUPRA SITUAŢEI ECONOMICO‐SOCIALE A ORAŞULUI AGNITA 2011

58

 45 actiuni pe alte linii de munca (braconaj‐ cinegetic, pomi de craciun,
imagetrak, ordine publica, munca Ia negru, prevenirea furturilor din locuinte)
De asemenea au fost desfasurate activitati preventive si de catre politistul de
proximitate care a consiliat un numar de 84 persoane si a desfasurat 104 activitiiti in
comunitate, din care 11 in centrele de batrani, 17 cu asociatiile de proprietari, 13
sedinte cu factorii postali, 63 in unitatile de invatamant si 14 sedinte cu persoane
de varsta a III‐a. In ceea ce priveste activitatile pe linia sistemelor de paza au fost
montate un numar de 20 sisteme electronice de alarmare si 2 televiziuni cu circuit
inchis, fiind executate si un numar de 52 controale la obiectivele asigurate cu paza
fizica.
Pe linie de politie rutiera: La nivelul Politiei Orasului Agnita s‐a actionat in baza
programelor pentru intarirea climatului de siguranta rutiera intocmite si derulate Ia
nivel national, precum si in baza planurilor de actiune si masuri elaborate de catre
lnspectoratul de Politie al Judetului Sibiu.
In cursul anului 2011 la nivelul Politiei Orasului Agnita nu au fost inregistrate
accidente rutiere grave, fiind inregistrate 6 accidente usoare, cu 7 raniti usor.
Pe linia constatarii de fapte de natura contraventionala pe principalele
cauze generatoare de accidente, produse pe teritoriul de competenta, au fost
aplicate 2156 sanctiuni contraventionale la principalele cauze generatoare de
accidente, fiind ridicate un numar de 104 permise de conducere si 19 certificate de
inmatriculare.

Pe linia educatiei rutiere au fost organizate si desfasurate 16 activitati in
scoli si 8 instruiri cu personalul atelierelor de reparatii auto.
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F.ACTIVITATEA PE LINIA INTERVENTIEI LA APELURILE PRIN SNUAU 112:
In cursul anului 2011 cadrele Politiei Orasului Agnita au intervenit la un numar
de 161 interventii semnalate prin SNUAU 112 timpul de reactie fiind sub 20 minute
in toate cazurile.

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE PENALA

La inceputul anului 2011 la nivelul subunitatii existau in lucru un numar de 31
lucrari penale, au fost inregistrate 242, primite de la alte unitati de politie 4 si
solutionate un numar de 134 lucrari ( 122 NUP, 1 declinare, 11 conexare) si au fost
trimise un numar de 22 lucrari (18 ‐ Ia alte unitati de Politie, 4 la solicitarea
procurorului), ramanand in lucru un numar de 28 lucrari penale din care 25 cu
autori cunoscuti iar ca vechime 6 in 30 zile, 11 intre 1 ‐ 3 luni si 11 intre 3‐6 luni.
De asemenea existau un numar de 32 cauze penale, au fost inregistrate 95
cauze (2 restituiri), rezolvate 84 (22 RTUP, 34 SUP‐ 181 , 7 ‐ SUP, 5 ‐ incetare, 11 ‐
clasare, 5‐conexare), iar 1 a fost trimisa altor unitati de politie, ramanand in lucru un
numar de 42 cauze penale (11 cu AC). Din cauzele penale solutionate, 8 au fost
solutionate pana in 30 zile, 39 dosare solutionate intre 1 ‐ 3 luni, 20 dosare
solutionate intre 3 ‐ 6 luni si 12 peste 6 luni. Cauzele penale ramase in lucru au o
vechime de la inceperea urmaririi penale de pana la 30 zile 7, 5 intre 1‐3 luni, 4 intre
3‐6 luni si 1 peste 6 luni, iar 25 sunt cauze trecute in evidenta cu autori necunoscuti.
In ceea ce priveste finalitatea judiciara a cauzelor penale inaintate parchetului
in perioada analizata nu au fost inregistrate schimbari de solutii.
S‐a reusit recupararea prejudiciului in proportie de 95 % in dosarele penale
solutionate.
Pe linie de cercetare penala s‐au constatat intarzieri in solutionare, datorate
expertizelor tehnice sau medicale.

III ACTIVITATEA DE PETITIONARE
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In anul 2011 la nivelul Politiei Orasului Agnita au fost inregistrate un numar de
29 petitii in care au fost sesizate acte de tulburare a ordinii si linistii publice (18)
si diferite alte cereri ale persoanelor fizice (11).
Toate cele 29 de petitii au fost solutionate in termenele stabilite prin rezolutia
sefului, neexistand situatii in care sa fie depasit termenul legal de solutionare,
comuincandu‐li‐se raspuns scris cu rezultatul verificarilor si masurile luate tuturor
petentilor.
De asemenea in cursul anului au mai fost primite spre verificare un numar de
8 petitii de la I.P.J. Sibiu si acestea fiind rezolvate in termenele stabilite de sefii,
fiind intocmite rapoarte cu rezultatul verificarilor care au fost remise structurilor
de unde au fost primate.

IV ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A DOSARELOR PENALE CU AN

La inceputul anului 2011 erau in lucru un numar de 23 dosare penale cu A.N.,
in cursul anului fiind inregistrate un numar de 51 dosare.
S‐au solutionat un numar de 40 dosare penale cu A.N, din care 28 cu
identificare autor, ramanand in lucru 34 dosare.
Toate cele 23 dosare existente la inceputul anului se aflau in evidenta cu
autori necunoscuti, iar in cursul perioadei analizate au mai fost introduse alte 9
dosare, fiind solutionate 7 dosare, astfel ca la sfarsitul anului au rarnas in evidenta
cu autori necunoscuti un numar de 25 dosare.

V. ACTIVITATEA DE CONSTATARE LA LEGILE SPECIALE

In anul 2011 la nivelul Politiei Orasului Agnita au fost sesizate un numar de 62
infractiuni prevazute in legi special, dupa cum urmeaza:





4 la Legea 46/2008
1 la Legea 61/1991
56 la OUG 195/2002
1 la Legea 97/2007
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Cu privire la legile Speciale a fost inceputa urmarirea penala pentru un numar de
45 infractiuni din care 42 OUG 195/2002, 1Leg 61/1991, 1 Leg. 97/2007 si 1 Leg
351/2004.

XI.3. Secţia de Pompieri Agnita
I. Îndeplinirea misiunilor de interventie şi analiza situaţiei operative
În anul 2011 activitatea desfăşurată de Secţia de Pompieri Agnita a fost
planificată, organizată şi realizată potrivit actualei legislaţii, asigurând răspunsul
oportun şi eficient în situaţii de urgenţă. În acest sens s‐a avut în vedere prevenirea
şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă, prioritatea protecţiei şi salvării vieţii,
asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă, cooperarea la nivelul
raionului de intervenţie cu organisme şi organizaţii similare.
1. Situatia statistica a interventiilor:
Tip Inteventii
Total interventii, din care :
Incendii
Arderi necontrolate
Salvari animale
Asistenta persoane/descarcerare
Inundatii
Alte situatii / misiuni asigurare
Apeluri false / Alte interventii
Imtervenţii SMURD
Asistenta medicala
Accidente de circulatie
Alte interventii, intors din drum
Personal participant, din care :
Ofiteri
Subofiteri
Mm
Pompieri voluntari
Politie
Jandarmi
Persoane civile
Persoane salvate
Autospeciale
Durata medie de deplasare
Viteza medie de deplasare

2011

2010

Evoluţie

445
28
8
2
2
5
9
10
381
361
16
4
671
16
473
4
74
72
‐
80
3
95
9,25 min
46,92 km/h

256
20
8
1
2
3
1
0
221
207
11
3
468
12
280
2
91
40
‐
43
‐
53
10,25 min
44,50 km/h

+74%
+40%
0%
‐
‐
‐
‐
‐
+72%
+74%
+45%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Majoritatea dificultăţilor întâmpinate la nivelul subunităţii în perioada
analizată, au fost cauzate în principal de lipsa, sau insuficienţa aprovizionării cu
resurse materiale necesare dotării, înzestrării sau desfăşurării activităţilor. Cu toate
acestea, prin efortul cumulat al personalului, activitatea subunităţii s‐a desfăşurat în
general în condiţii bune şi foarte bune, neînregistrându‐se probleme sau evenimente
deosebite.
Ca puncte tari ale activităţii desfăşurate evidenţiez: colectivul unit, omogen şi
profesionist, bine pregătit să facă faţă misiunilor încredinţate; colaborarea foarte
bună cu instituţiile publice pe plan local, în special cu Primăria Oraşului Agnita,
pentru asigurarea condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii; creşterea gradului de
dotare cu mijloace tehnice specifice de intervenţie prin grija ISUJ Sibiu.
Ca puncte slabe: datorată lipsei de fonduri, neefectuarea pregătirii de
specialitate în condiţii adecvate, superficialitatea în pregatirea individuală teoretică.
Cu toate că anul ce a trecut a fost un an marcat de schimbări în ceea ce
priveşte organizarea instituţională, s‐a reuşit asigurarea unui climat optim de muncă
ceea ce a condus la desfăşurarea activităţii în bune condiţii, reuşind să se atingă
majoritatea scopurilor propuse pentru această perioadă.

XII. INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Conform art. 122 din Legea 215/2001 republicata, s‐a trecut la inventarierea
domeniului public si privat pe anul 2011, cu care ocazie s‐au constatat urmatoarele:
 domeniul public

sold initial 41152,56 mii lei la 01.01.2011
sold final 41152,56 mii lei la 31.12.2011

 domeniul privat sold initial 14288,55 mii lei la 01.01.2011
sold final 14049,90 mii lei la 31.12.2011
Diferenta in minus inregistrata in anul 2011 este de 12878,00 mii lei
care se compune din urmatoarele:
 achizitii mifloace fixe
 inregistrare cladiri de locuit
 executare platforma betonata
multiple

+8,58 mii lei
+1079,26 mii lei
acces rampa transfer deseuri
+29,9 mii lei
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 proiecte, studii de fezabilitate
+90 mii lei
 casare mijloace fixe
‐1446,39 mii lei

Aceste modificari au fost inregistrate in contabilitate pe parcursul anului
2011
Investitii in curs din fonduri externe 6253,1 mii lei

XIII. INVESTITII

 Mediu au fost realizate urmatoarele lucrari:
o Deviere retele apa si canalizare la Policlinica Agnita (in
constructie) – valoare 39.701,20 lei;
o Reparatii baraj acumulare la helesteu – valoare 17.977,26 lei;
o Rampa transfer deseuri multiple ECO – valoare 29.993,43 lei;
o „Elaborarea documentatiei tehnice pentru faza de proiectare
P.U.Z. pentru SCHIMBARE DESTINATIE TEREN Statie de epurare
oras Agnita”, inclusiv documentatiile tehnice necesare obtinerii
avizelor – valoare 15.939,83 lei
 Dezvoltarea domeniului public au fost realizate urmatoarele lucrari:
 Amenajare si dotare loc de joaca in satul Ruja – valoare
14.846,27 lei;
 Amenajare si dotare loc de joaca in satul Coves – valoare
14.846,27 lei;
 Reparatii acoperis din tabla la sala de sedinte a Primariei
Agnita – valoare 35.200,65 lei;
 Reparatii acoperis cladire cantina, str. Mihai Viteazu nr. 9 –
valoare 18.946,11 lei;
 Reparatii bucatarie cantina, str. Mihai Viteazu nr. 9 – valoare
19.952,77 lei;
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 Reparatii exterioare imobil str. Piata Republicii, nr. 11 – valoare
21.454,29 lei;
 Amenajari exterioare locuinte construite in cadrul PHARE 2006
– Imbunatatirea calitatii vietii romilor din orasul Agnita prin
construirea de locuinte (drum acces, imprejmuire, porti) –
valoare 69.950,71 lei;
 Reparatii interioare si exterioare muzeu (cladire depozit
exponate – usi, geamuri, tavane, pardoseli, bai, zugraveli,
rigola) – valoare 27.494,95 lei
 Proiectare si executie instalatie gaze naturale Muzeu Agnita,
str. 1 Decembrie, nr. 29 – valoare 3.100 lei;
 Mobilier si usa intrare Biblioteca Oraseneasca Agnita – valoare
3.000 lei;
 Montare sistem antiefractie la Biblioteca Oraseneasca Agnita –
valoare 2.914 lei;
 Instalare sistem control acces in Primaria Agnita – valoare
5.000 lei;
 Mobilier birouri Primarie – valoare 17.096 lei;
 Reparatii cladire evidenta populatiei – usi si geamuri termopan
antiefractie – valoare 10.931,08 lei;
 Mobilier evidenta populatiei – valoare 5.751,12 lei;
 Studiu de impact pentru PUG – valoare 79.038,48 lei;

XIV. ACTIVITATEA ASOCIATIILOR
UNDE AGNITA ESTE PARTENER
Asociatia Valea Hartibaciului
Scopul asociatiei: Asociatia are ca scop desfasurarea de actiuni menita sa
contribuie la conservarea specificului local si dezvoltarea armonioasa a zonei.
Membri asociati:
Orasul Agnita
Comunele:
Altana
Bradeni
Barghis
Bruiu
Chirpar
Merghindeal
Iacobeni
Nocrich
Marpod
Rosia
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Activitati in cursul anului 2011:
Nr.
Activitatea
crt.
1
Festivalul Hartibacenilor

Numar
participanti
250

2

Gazeta Hartibaciului

750buc/luna

3
4

Tabara de Vara Saraturi
Campionat de fotbal
copii
Ziua pensionarului

5

120
150

Sursa de
finantare
Membri
asociati
Membri
asociati
Romgaz
Romgaz

300

Romgaz

Sume
30000
10000
5000
5000
5000

Clubul Sportiv Agnita
Scopul:Dezvoltarea miscarii sportive in Agnita
Membri asociati: cca. 120 persoane
Nr. Activitatea
Numar
crt.
participanti
1
An competitional fotbal
80
2
Infiintarea sectiei de
25
tenis de masa
3
Campionat fotbal in sala
150
4
Campionat fotbal Valea
150
Hartibaciului

Sursa
de Sume
finantare
Buget local
30000
Buget propriu
6000
Buget propriu
Donatii

1500
3000

Sursa de
finantare
Buget
propriu‐surse
atrase
Buget local si
buget propriu

Sume

Asociatia Breasla Lolelor
Scopul:Pastrarea traditiilor locale
Membri:180
Nr.
Activitatea
Numar
crt.
participanti
1
Expozitie Casa Artelor
800

2

Fuga Lolelor

220

3

Participarea la activitati
ale Casei de Cultura
Agnita

30
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ADI ECO Valea Hartibaciului
Scop:Gestionarea in comun a deseurilor
Membri:
Orasul Agnita
Comunele:
Bradeni
Bruiu
Barghis
Iacobeni
Merghindeal
Chirpar
Altana
Activitati:
Monitorizarea SC ECO Valea Hartibaciului SA
Stabilirea strategiei pe termen scurt‐mediu
Colaborarea cu ADI ECO Sibiu
Atingerea obiectivelor de mediu asumate prin cadrul legislativ
Primirea de noi membrii (Altana, Barghis, Iacobeni)
Finantare: Cotizatii

ADI Apa Tarnavei Mari
Scop:Gestionarea sistemelor de apa si apa uzata
Membri:
Mun. Medias
Orasul Agnita
Orasul Dumbraveni
Orasul Copsa Mica
Comunele din zona de nord a judetului
Finantare: Cotizatii membrii

ADI Consortiu de Dezvoltare Interregionala Sibiu Agnita
Scop: promovarea si repunerea in functiune a „ Mocanitei” si realizarea in
comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pentru
turism la nivelul zonei Vaii Hartibaciului‐ Sibiu.
Membrii:
Orasul Agnita
Comunele:
Altana
Nocrich
Marpod
Finantare: Cotizatii
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GAL Microregiunea Hartibaciului‐dezvoltarea regionala
Membrii: 54 membrii, din care 15 administratii locale, O.N.G.‐uri, S.R.L.‐uri si
persoane fizice.
Scop: Atragerea de fonduri europene pe Axa 4 LEADER, pentru finatare
proiecte.
Finantare: Fonduri europene
Asociatia Casa Seniorilor
Scop: sprijinirea persoanelor de varsta a treia
Membrii: 250
Activitati:
Asociatia organizeaza activitati cu caracter social, educativ, de creatie,
de turism, cultural‐sportive si altele. Sustine si sprijina prin actiuni de
voluntariat actiuni de interes local.
In anul 2011 asociatia a avut planificate un numar de 6 mari activitati,
dupa cum urmeaza:
Nr.
Activitatea
crt.
1
Aniversarea zilei de 8
martie
dedicata
doamnelor inscrise in
Asociatia
Casa
Seniorilor.
2
Sarbatorirea Sf.Paste ‐
sprijin acordat de catre
membrii
Asociatiei
persoanelor
institutionalizate
in
cadrul UAMS Agnita si
CIA Agnita
3
Efectuarea unui numar
de 2 excursii (fiecare de
cate 2 zile) cu scop de
vizitare
a
zonelor
turistice, in Moldova si
la Baile Herculane
4
Sarbatorirea
pensionarilor ce au
implinit 50 ani de
casatorie‐
au
fost
sarbatorite un numar de
12 cupluri

Numar
participanti
250

Data desfasurarii

150

18.03.2011

110

iulie 2011 si
septembrie 2011

150

25.08.2011

8.03.2011
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250
01.10.2011
Sarbatorirea
zilei
internationala
a
persoanelor varstnice 1
Octombrie
200
06.12.2011‐
6
Organizarea
de
19.12.2011
evenimente cu ocazia
sarbatorilor de iarna.‐
sprijin acordat de catre
membrii
Asociatiei
persoanelor varstnice si
copiilor proveniti din
familii defavorizate din
Agnita, Ruja Coves,
persoanelor
institutionalizate
in
cadrul UAMS Agnita, CIA
Agnita si Caminului de
persoane varstnice de la
Ighisul Vechi.
Asociatia a gazduit in 2011 intalnirea Comitetului consultativ de dialog
civic pentru problemele persoanelor vârstnice din judetul Sibiu.
Asociatia a fost sprijinita financiar in anul 2011 de catre autoritatile
publice locale, sponsori, prin sume de bani evidentiate in contabilitate, cat si
prin produse in natura. Si in anul 2012 asociatia va fi sprijinita financiar prin
bugetul local, avand aprobate aceste fonduri.
La nivel local asociatia are cel mai mare numar de membrii inscrisi si activi in
acelasi timp. Are incheiate parteneriate cu unitatile de invatamant din orasul
Agnita, cu Clubul Copiilor si Elevilor, cu asociatia similara din orasul Copsa
Mica, jud.Sibiu, Unitatea de Asistenta Medico‐Sociala Agnita, Centrul de
ingrijire si asistenta Agnita.
5
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