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RAPORT
privind starea economico-socială și de mediu a comunei
RONA DE SUS în anul 2018
Raportul de activitate va cuprinde in mare parte, aproape toate activitatile pe care le-am facut
în decursul ultimului an, pornind si de la faptul ca orice autoritate publica locala este responsabila, de a
asigura cetatenilor servicii la standarde europene si îmbunatatirea calitatii vietii tuturor locuitorilor
comunei RONA DE SUS.
Activitatea primariei a fost orientata, în special, înspre îndeplinirea obiectivelor prioritare ale
autoritatilor publice locale al comunei noastre , aplicarea hotarârilor Consiliului local, respectarea
obligatiilor si atributiilor stabilite prin actele normative în vigoare. De fapt dezvoltarea comunei si
cresterea bunastarii locuitorilor sunt principalele puncte pe care le-am avut în vedere de când detin
functia de primar, din anul 1996 iar proiectele pe care le-am propus si realizat intr-o oarecare masura,
în ultimii ani, au dus treptat, la o situatie economica stabila, cu perspectiva de crestere, iar comuna a
devenit mai dezvoltata si mai frumoasa
Astfel, preocuparea mea principală si a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei
comunei RONA DE SUS si a Consiliului Local al comunei RONA DE SUS, judetul
MARAMURES, în anul 2018 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local si nu în
ultimul rând , bunăstarea cetăţenilor din comuna RONA DE SUS, vizând : dezvoltarea infrastructurii
comunei RONA DE SUS, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor
prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei RONA DE SUS”, repararea si întreţinerea
drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce priveste cheltuirea
banilor publici si a acţiunilor întreprinse de administraţia publică. Activitatea primarului s-a desfăsurat
în serviciul colectivităţii locale, în acord cu interesele generale ale comunei RONA DE SUS , pe baza
atribuţiilor prevăzute în lege, respectând principiul transparenţei decizionale.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze
administratia publica locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2018 pe urmatoarele
domenii de activitate, care poate fi consultat si pe pagina de web a primariei Rona de Sus:
IMPOZITE SI TAXE
Bugetul Local pe anul 2018 a fost initial de 7949,14 mii lei la venituri si suma de 9855,02 mii lei
la cheltuieli, insa pe parcursul anului acesta a fost rectificat de mai multe ori, ca urmare a suplimentarii
veniturilor in urma alocarii mai multor sume de bani atat pentru sectiunea de functionare cat si pentru sectiunea
de dezvoltare, astfel ca la sfarsitul anului 2018, am avut un buget local total, in suma de 10.379,63 mii lei la
venituri si suma de 12285,51 mii lei la cheltuieli
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este următoarea:
Impozite si taxe pe proprietate
- impozit pe cladiri persoane fizice :
- 60,48 mii lei
- impozit pe cladiri persoane juridice :
- 21,48 mii lei
- impozit pe terenuri persoane fizice
- 25,07 mii lei
- impozit,taxa pe teren persoane juridice
- 7,99 mii lei
- impozit pe teren extravilan
- 38,58 mii lei
Taxe pe utilizarea bunurilor
-impozitul pe mijloace de transport persoane fizice :
- 163,78 mii lei
-impozitul mijloace de transport persoane juridice
- 28,65 mii lei
Venituri din proprietate
- venituri din inchirieri :
- 21,50 mii lei
Venituri din taxe extrajudiciare de timbru :
- 10,96 mii lei
Venituri din amenzi si alte sanctiuni :
- 55,27 mii lei
Procentul de incasare a impozitelor si taxelor locale :
- 92,59 %

Plan incasari ___1.490_ mii lei, realizat _______1.360,09__ mii lei
Cheltuieli cu salarizarea :
In anul 2018 s-a cheltuit pentru salarii, din bugetul local suma totala de 1.580,30 mii lei
repartizata astfel:
- cheltuieli cu personalul din administratia. publica :
- 1.069,73 mii lei
- cheltuieli cu personalul protectie civila
95,33 mii lei
- cheltuieli cu personalul de la cultura,
- __ 17,49 mii lei
- cheltuieli cu protectie sociala: ind. insotitori pers cu handicap
397,16 mii lei
ILUMINATUL PUBLIC
In anul 2018 s-a cheltuit suma de 205 mii lei pentru consum de energie electrica , materiale si
manopera lucrari de intretinere.
SALUBRITATE si

PROTECTIA MEDIULUI

Serviciul de salubrizare la nivelul comunei este prestat de către operatorul SC GLOD SAL
SRL ,în baza unui contract, deșeurile colectate săptămânal fiind transportate și depozitate la depozitul
autorizat din Sighetu Marmatiei.
Cheltuieli cu transportul deșeurilor –operatorului de salubrizare, in anul 2018 au fost de 120
mii lei si 65,62 mii lei contributie cetateni, in total suma de 185,62 mii lei.
Prin intermediul acestui serviciu de salubrizare toti locuitorii comunei, persoane fizice si
persoane juridice sunt beneficiarii unui sistem de colectare al deseurilor la un standard ridicat
Comuna noastra este membră a Asociației de dezvoltare Intercomunitară de gestionare a
deșeurilor in județul Maramures, acest lucru fiind benefic pentru locuitorii comunei care vor constata
ca gestionarea deseurilor se va face la standarde europene o dată cu finalizarea investiţiei la groapa
ecologică de la Sighetu Marmatiei.

STUDII SI PROIECTE IN DERULARE :
Dupa cum se stie in anul 2017 au fost propuse si aprobate o serie de proiecte care se afla in
prezent in curs de derulare, atat din fonduri locale, fonduri europene, cat si prin Programul
National de Dezvoltare Locala PNDL, proiecte in valoare, dupa cum urmeaza:
-

Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale in localitatea Rona de Sus – 1.019.608,00 lei
Reabilitarea si Modernizarea retelei de alimentare cu apa pe strazile secundare ale comunei
Rona de Sus –
2.541.485,00 lei
- Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa Rona de Sus – 3.589.000 lei
- Elaborare PUG si RLU – comuna Rona de Sus –
112.280 lei
- Canalizare menajera cu statie de epurare 8.380.000 lei
- Extinderea lucrarilor de modernizare a retelei de canalizare pe strazile secundare –
3.431.094,00 lei
- Modernizarea infrastructurii rutiere locale – 1 milion de euro prin fonduri europene
- Reabilitare pod peste paraul Costiui 343.630,00 lei
- Reabiliatre pod Susman ( Drum de ocol Rona de Sus) –
227.970 lei
- Reabilitare retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare pe tronsonul DC 16 in
lungime de 450m din Rona de Sus –
297.310,00 lei
Mentionez ca toate aceste proiecte se afla in derulare, prin urmare pana in prezent, la o mare
parte dintre ele, au fost achitate doar sumele pentru proceduri, avize, autorizatii, etc
REPARAȚII CAPITALE / INVESTITII

Sume platite in anul 2018:
-reparatii curente drumuri comunale
_ 318,00 mii lei
- Extindere lucrari de modernizare a retelei de canalizare pe strazile secundare ( valoare
proiect: 3.431.094,00 lei):
4.494,75 lei
- Canalizare Menajera cu Statie de Epurare, in suma de
1.883.920 lei
- Proiect infrastructura rutiera locala ( astfaltare strazi), suma de: 164.131,95 lei
- Reabilitare pod peste paraul Costiui, (valoare proiect: 343.630,00 lei) : 5.654,81 lei
- Scoala Gimnaziala Rona de Sus – studii si proiecte in vederea modernizarii procesului
educativ (:valoare proiect: 1.019.608,00 lei)
29.247, 82 lei
- Modernizare retea apa si extinderea canalizarii pe tronsonul de drum DC 16 (valoare proiect:
297.310,00 lei) :
280.540,53 lei (
- Modernizare retea de alimentare cu apa in comuna ( valoare proiect: 2.541.485,00 lei)
6.994,17 lei
- lucrarile de reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa, nu au fost continuate
datorita lipsei de avize de la Directia Silvica
_______________________________
Total investitii, sume platite in anul 2018:

______________________
2.374.984,03 lei

STAREA CIVILĂ
In anul 2018 s-a inregistrat o scadere a numarului de acte intocmite la nivel de institutie, dupa
cum urmeaza:
-acte decese
- 40
-acte casatorie
- 18
-transcrieri acte naștere
- 6
-transcrieri acte casatorii
- 1
documente privitoare la Starea civilă si un numar de aproximativ _75__ menţiuni
În urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele de indrumare si control, îndreptățite,
nu au fost semnalate deficiențe, sub aspectul legalitatii, activitatea desfasurandu-se in bune conditii.
REGISTRUL AGRICOL- AGRICULTURĂ
In anul 2018 au fost eliberate un numar de aproximativ 2200 adeverinte care au avut la baza
inregistrarile din Registrul agricol comunal, alte acte inregistrate la nivel de institutie: 4463. In
administrarera Consiliului local se afla o suprafata de 12,63 ha teren agricol, teren cu vegetatie
forestiera si 351 ha pasuni comunale si alpine, pasuni care au fost inchiriate cetatenilor din localitate
atat persoanelor fizice cat si celor juridice( asociatii, Af-uri, I.I. – uri). Astfel pentru aceste pasuni au
fost incheiate un numar de 35 de contracte, a caror taxa - chirie totala se ridica la suma de 34839
lei/an
De subventii beneficiaza un numar de 485 familii sau persoane singure. La fel de alte masuri,
beneficiaza un numar de 48 persoane
Au fost eliberate un numar de 30 atestate de producator.
De asemenea au fost depuse pana in anul 2018 inclusiv, un numar de 644 cereri pentru
eliberarea titlului de proprietate pentru zone necooperativizate, dintre care in anul 2018 – 47 de cereri,
iar pana in prezent, unui numar de 445 persoane au fost eliberate titluri de proprietate pentru aceste
zone
URBANISM
In anul 2018 au fost eliberate un nr de 23 autorizatii de construire si 29 certificate de
urbanism. La nivelul institutiei, se ofera servicii de consiliere pentru cetatenii care doresc sa obtina
aceste autorizatii

Tot in anul 2018 au fost inscrise in carte funciara un numar de 69 de strazi comunale, in
suprafata de 196.631 mp, diferenta de strazi, va fi inscrisa in cartea funciara, dupa identificarea lor
topografica.
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ
S-a asigurat acordarea prestațiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor
și care s-au încadrat în prevederile legale.
Persoana responsabila cu activitatea de asistenta sociala s-a ocupat și de protecția copiilor cu
probleme si a familiilor acestora, de prevenirea abandonului familial, a abandonului scolar . Au fost
elaborate planurile de servicii si s-a asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati, aceste cazuri sunt in
continua crestere, atat datorita varstei cat si a afectiunilor cronice a persoanelor solicitante. S-a răspuns
în timp util la solicitarile judecatoriei, a organelor de politie, fiind intocmite anchete sociale. Au fost
indeplinite urmatoarele prestatii si servicii acordate de la bugetul de stat ( cu exceptia ajutoarelor de
urgenta care se platesc din bugetul local):
- ajutor social - familii si persoane singure
_73_/luna ( in plata)
- ajutoare de urgenta - familii su persoane singure
__37_/an in valoare de 16000 lei
- alocatii de stat
__29__/an
- alocatii pentru susţinerea familiei- ASF
_114_/luna
- indemnizatii crestere copil_13___/an
- dosare noi evaluare si incadrare in grad de handicap:
_42 cazuri/an
- dosare cazuri de reevaluare in grad de handicap:
_35 cazuri/an
- indemnizatii si salarii insotitorilor persoanelor cu handicap grav– __39__/luna
- subventii incalzire – familii si persoane singure
___259/sezon rece__
- anchete sociale ( pentru diferite prestatii si solicitari - instante )
___651_/an
- consiliere primara in vederea obtinerii prestatiilor si a drepturilor conferite de
lege ,
aproximativ 66 pers si familii
- consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori: 5 cazuri
- in anul 2018, prin programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, nu s-au acordat
alimente pentru diferite categorii de beneficiari, incadrate in diferite forme de protectie sociala:
pensionari, pers cu handicap, someri, beneficiari ai ajutorului social, beneficiari ai alocatiei de
sustinere, pers. fara incadrare intr-o forma de protectie, a caror venituri se ridicau pana la suma de 450
lei, etc.
- au mai fost acordate si tichete de gradinita pentru copiii care frecventeaza cursurile preuniversitare:
unui numar de 32 familii pentru un numar de 42 de copii inregistrati pentru anul scolar 2017-2018, si
unui numar de 21 de familii pentru un numar de 28 de copii pentru anul scolar 2018-2019, in suma
totala de 13.160 lei.
Alte prestatii acordate la nivel de comuna, platite prin ghiseul postal din localitate:
pensii:_920_ pers/luna; ind de somaj: _20_- pers /luna si indemnizatii pentru pers cu handicap:
_149_ pers/luna, alocatii : 365 cupoane, etc.
ÎNVĂȚĂMÂNT
Reforma invatamatului romanesc, constituie un factor de prioritate national, avand ca scop
constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis si democratic, bazat pe valori stiintifice, culturale
si morale formativ si informativ,prin angajarea tuturor factorilor educationali: familia, scoala, biserica,
comunitatea locala.
- În comuna RONA DE SUS functioneaza o Scoală cu personalitate juridica respectiv Scoala cu
clasele I-VIII RONA DE SUS .
În aceste scoli si gradinite au frecventat cursurile un numar de 371 copii din care 160 elevi ( 151
– inv primar si 108 inv gimnazial) si 111 prescolari. In scoala si gradinite isi desfasoara activitatea un
numar de 50 de salariati, din care: cadre didactice: 39; personal didactic auxiliar - ; personal
nedidactic: 8

In cadrul institutiei de invatamant din localitate, se deruleaza o serie de proiecte educationale
utile in procesul educativ si a dezvoltarii abilitatilor elevilor, cum ar fi: “Istoria si traditiile
ucrainenilor”; “Cantecul prieteniei”; “Cum e datina strabuna”, “Ziua tuturor romanilor”,“Eminescu in
cantece”,“Frumusetile si bogatiile toamnei”,“Ziua limbii materne”,“Ziua limbilor moderne”,“Mica
unire”, “ Motive poetice eminesciene in cantece”,“Concurs de recitare a poeziei
ucrainene”,“Ecologizare”,
In ceea ce priveste activitatea corului scolii, in anul scolar 2018 – 2019 sunt prevazute
urmatoarele activitati: Festivalul oltenii si restu lumii, in Slatina jud Olt; Astazi S-a nascut Hristos;
Ziua limbii materne; etc.
Dupa finalizarea ciclului gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul bun, majoritatea
elevilor continuandu-si studiile la licee sau scoli profesionale din mun Sighetu Marmatiei.
La capitolul investitii, s-a reusit aprobarea proiectului Reabilitarea si modernizarea Scolii
Gimnaziale in localitatea Rona de Sus in valoare de 1.019.608,00 lei prin fonduri de la PNDL,, proiect
aflat in curs de derulare.
SĂNĂTATE
In comuna Rona de Sus, functioneaza doua farmacii, doua cabinete medicale si doua
cabinete stomatologice fiind incadrati 4 medici si 2-doua persoane cu studii medii in specialitate(
asistenti medicali). Cetatenii comunei beneficiază la ora actuală de un dispensar medical dotat in mare
parte corespunzator cu aparatura de stricta necesitate. Avand in vedere vechimea cladirii dispensarului
medical uman, consider ca este necesar si oportun construirea unei noi cladiri, in care sa se desfasoare
activitatea medicala si care sa satisfaca cerintele comunitatii locale.
Pe linia serviciilor sanitar – veterinare, in cadrul comunei exista 2 medici veterinari, cu
cabinete individuale, care asigura serviciile necesare in cadrul comunitatii.
CULTURA – CULTE -TURISM ȘI SPORT
Desi s-au facut lucrări de reparatii curente si intretinere a Căminelor culturale, din Rona de
Sus si Costiui, creându-se condiții destul de bune pentru desfășurarea evenimentelor locale : nunți
,botezuri, întruniri, ceremonii festive, etc, Caminul cultural din localitatea Rona de Sus nu satisface
cerintele populatiei, de aceea ar fi necesar construirea unui nou Camin cultural dotat la standarde
europene.
In cadrul Caminului cultural din Rona de Sus si a Bibliotecii comunale, s-a amenajat un
punct de documentare Biblionet, cu 4-patru calculatoare,
In localitatea Rona de Sus activeaza Corul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din cadrul
Asociatiei Religioase „ Laudam pe Domnul”, cu o activitate diversificata si cu prezenta activa si de
calitate la diferite manifestari culturale din tara si din strainatate, iar in localitatea Costiui activeaza
Corul Bisericii Greco Catolice sub coordonarea parintelui Colopelnic Vasile si corul Bisericii
Romano-catolice.
La fel in anul 2018 a avut loc si Concertul Interetnic de Colinde al Asociatiei Plaiurile
Maramuresene – editia II- a, precum si activitati culturale organizate de Uniunea Ucrainenilor din
Romania – filiala Rona de Sus
In cadrul Scolii gimnaziale a comunei Rona de Sus activeaza ansamblul artistic „Socoleata”
sub indrumarea d-nei profesor Petretchi Geta.
ADMINISTRATIA PUBLICA SI RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Aparatul de specialitate a primarului este compus din 13 functionari cu functii publice si
contractuale, din care 4 functionari publici si 9 persoane- personal contractual.
In anul 2018, pe pagina de internet a comunei Rona de Sus: www.ronadesus.ro au fost
publicate 40 de hotarari ale consiliului local al comunei Rona de Sus, au fost emise 17 convocari
pentru intrunirea in sedinte ordinare, extraordinare si de indata. Astfel pe parcursul anului 2018,

Consiliul Local s-a intrunit in 12 sedinte ordinare, 2 sedinte extraordinare si 3 sedinte de indata.
Sedintele consiliului local au fost publice, astfel ca la intruniri, a putut participa orice persoana
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost aduse la cunostinta publicului prin afisaj la
sediul Primariei Rona de Sus. Aproape toate proiectele de hotarari au avut ca initiator pe primarul
comunei. La fel a fost emis un numar de 222 de dispozitii ale primarului
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
În anul 2018 au fost primite spre solutionare un numar mare de cereri din partea cetatenilor , in
afara solicitarilor de adeverinte. Cetatenii s-au adresat Primariei fie reclamand anumite aspecte (
ordinea si linistea publica, existenta cainilor comunitari, incalcari ale terenurilor agricole de catre
proprietarii de animale, clarificarea situatiei juridice a unor bunuri, situatia pasunilor, neintelegeri
familiale,etc.) fie solicitand sprijin in rezolvarea unor probleme personale ( ajutor in bani ) La toate
solicitarile s-a dat raspuns in termen legal. Totalul documentelor inregistrate in Registrul de
corespondenta intrare– iesire , atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice, in anul 2018 a
fost de _4639__.
Au fost emise un numar de 222 - dispozitii ale Primarului, marea majoritate cu caracter
individual ( stabiliri si aprobari de ajutoare sociale, alocatii, reincadrari, convocari sedinte, s.a)
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si a Hotararile Consiliului local
au fost afisate la punctul de afisaj al primariei si pe site-ul primariei.
Referitor la audiente, putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent, cetatenii fiind obisnuiti
sa intre in audienta la primar, viceprimar cat si la secretarul comunei fara un program dinainte stabilit.
Consideram ca dotarile primariei ( acces la internet, fax, telefon, xerox. etc) in mare parte permit
institutiei sa raspunda exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta.
CONCLUZII:
Am încercat în prezentul raport să redau, in mare, imaginea reală a situaţiei social-economice si
de mediu a comunei si progresele înregistrate pe parcursul anului 2018.
Fondul funciar (terenul agricol ) si cresterea animalelor, reprezinta principala resursa naturala a
comunei ,care valorificata corespunzator , ar reprezenta baza dezvoltarii economice a comunei.
Extinderea pe o suprafata semnificativa a pasunilor /fanetelor favorizeaza cresterea animalelor,
practicarea zootehniei. În acest sens exista o preocupare deosebita, din partea noastră pentru
informarea eficienta a agricultorilor /crescatorilor de animale, potentiali fermieri de pe raza comunei ,
pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul PNDR , proiecte ce permit înfiintarea ,
modernizarea /extinderea fermelor agricole ( Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri", Masura 121
"Modernizarea exploatatilor agricole"
Specialisti din cadrul Primariei Rona de Sus, sprijina solicitantii si ofera consultanta în
depunerea actelor de finantare pentru diferite proiecte, dovada a unei campanii de informare eficienta
este numarul de proiecte aprobate în cadrul masurilor accesate. Atragerea fondurilor europene în
comuna contribuie decisiv la progresul socio-economic , prin cresterea veniturilor , noi locuri de
munca , crearea unei retele de desfacere a produselor agricole.
Desi situaţia financiară la nivel naţional, în condiţiile recesiunii economice la nivel
mondial, nu a fost una dintre cele mai favorabile, în comuna Rona de Sus , printr-o puternică
implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reusit continuarea investiţiilor demarate în
anii anteriori, precum si deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate, care vor contribui la
dezvoltarea infrastructurii locale si implicit la dezvoltarea economico-socială a comunei

PRIMAR,
IOAN ROMANIUC,

