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Cuvânt înainte:
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Seini se realizează în cadrul
proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, SMIS 27520, proiect realizat în
parteneriat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu Asociaţia
Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România fiind co-finanţat din
Fondul Social European.
Ne dorim ca prin această strategie să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le
dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi
timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască orașul şi
pe noi.
Sperând că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că datele din
strategie vă vor îndemna să investiţi în orașul nostru, asigurându-vă cu responsabilitate
de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in masura sa o prezentam cetatenilor
Orasului Seini, are in vedere principalele directii de dezvoltare pe care orasul ar trebui sa
le urmeze. Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionala si nationala, dar
si directivelor, valorilor si principiilor europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se afla in
mainile noastre, iar pentru a ni-l face asa cum il dorim este obligatoriu sa urmam o
strategie in acord cu anumite principii si valori.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va
capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri,
oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unui oraș primitor.

dna. Tulbure Gabriela Florica
Primarul oraşului Seini
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“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Capitolul I: INTRODUCERE

1.1.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Acest document de planificare strategică locală a fost elaborat cadrul proiectului:
“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației

publice locale ale orașelor din România”, cod SMIS 27520, finanțat prin Fondul Social
European, Programul Operational “Dezvoltarea Capacității Administrative”.
Activitatea de elaborare/actualizare a strategiilor a presupus realizarea următoarelor subactivități:
A) Asigurarea elaborării/actualizării strategiilor locale de dezvoltare durabilă pentru
100 de orașe selectate, inclusiv prin acordarea de consultanță în domeniul elaborării
strategiilor locale de dezvoltare durabilă, pentru APL ale celor 100 de orașe selectate în
cadrul proiectului;
B) Realizarea unor măsuri de informare, comunicare și publicitate în mass media;
C) Organizarea a 100 de seminarii locale (câte unul în fiecare oraș selectat în
cadrul proiectului);
D) Tipărirea/înrămarea și distribuirea imaginii reprezentând conceptul grafic al
proiectului, sub forma unor postere/tablouri, către APL și Beneficiar;
În cadrul activității de elaborare/actualizare a strategiilor, experții au trebuit să:
•

Depună toate diligențele necesare pentru ca experții desemnați din cadrul
instituțiilor publice locale, formați în cadrul proiectului să paticipe activ la
elaborarea/actualizarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă;

•

Asigure atingerea rezultatului aşteptat (elaborarea/actualizarea celor 100 de
strategii locale de dezvoltare durabilă);

•

Asigure consultanță în domeniul planificării strategice (elaborare/actualizare
strategie) pe tot parcursul procesului de elaborare/actualizare a stragiilor locale de
dezvoltare durabilă, inclusiv la sediul APL din orașele aflate în regiunea de
competență;

•

Participe

activ

la

activitățile

organizate

pe

parcursul

procesului

de

elaborare/actualizare (ședințe, întruniri publice, etc);
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Identifice și să propună soluții la problemele apărute pe parcursul procesului de
elaborare/actualizare a strategiilor locale de dezvoltare durabilă.

•

Asigure respectarea termenelor asumate prin calendarul de elaborare/actualizare a
strategiilor.

•

Întocmească lunar un raport de activitate detaliat pe zile de consultanță/fiecare
oraș aflat în regiunea de competență. Raportul trebuia să cuprindă informații
referitoare la etapa de elaborare a strategiei parcursă în perioada de referință și
despre încadradrea în termenele stabilite în cadrul calendarului.

•

Organizeze minim 3 sesiuni de consultare a factorilor interesați, în fiecare oraș din
regiunea de competență, cu privire la strategia de dezvoltare a localității.

Organizarea a 100 de seminarii locale (câte unul în fiecare oraș selectat în cadrul
proiectului) a presupus:
•

100 de seminarii locale (câte unul în fiecare din cele 100 de orașe) de informare a
cetățenilor cu privire la derularea proiectului, importanța strategiei și rolul
comunității locale în elaborarea ei, organizate.

•

Una din cele trei sesiuni de consultare menţionate la punctul a) (la
responsabilitățile experților) s-au desfăşurat sub forma unui seminar local (câte
unul în fiecare din cele 100 de oraşe selectate).

În cadrul seminariilor au fost prezentate informații cu privire la:
•

Proiect, obiectiv, scop, rezultate așteptate, etapele parcurse până la
momentul respectiv, etape care urmează, etc.

•

Etapele din cadrul procesului de elaborare/actualizare a strategiilor locale
de dezvoltare durabilă (prezentarea calendarului de elaborare/actualizare);

•

Rolul comunității locale în cadrul procesului de elaborare/actualizare.

La seminariile locale au participat persoane din cadrul APL și a comunității locale.
S-a organizat lunar un atelier de lucru, la nivelul fiecărei regiuni, pe parcursul
procesului de elaborare/actualizare a strategiilor locale de dezvoltarea durabilă.
La atelierele de lucru lunare a participat câte o persoană implicată în procesul de
elaborare/actualizare a strategiilor, din cadrul APL ale orașelor selectate în cadrul
proiectului.
Atelierele de lucru au fost moderate de către expertul regional. Au fost invitați să participe
și experți în domeniile discutate în cadrul atelierului respectiv sau reprezentanți ai
instituțiilor publice care pot sprijini procesul de elaborare/actualizare (Consilii Județente,
Inspectorate Școlare, structuri deconcentrate ale Institutului Național de Statistică, etc).
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Atelierele de lucru au fost organizate în vederea:
•

Identificării

soluțiilor

la

problemele

apărute

în

cadrul

procesului

de

elaborare/actualizare;
•

Împărtășirii experiențelor pozitive de către personalul implicat în cadrul procesului
de elaborare/actualizare și încurajării cooperării dintre acestea.

•

Analizarea rezultatelor strategiilor anterioare implementate în orașele din regiunea
respectivă.

•

Analizarea (în cadrul unei vizite de lucru) a strategiei unui oraș din România,
identificat ca model de bună practică și a rezultatelor acesteia.

1.2.

Prezentarea generală a oraşului SEINI

Poziţia şi importanţa regională. Scurt istoric
Oraşul Seini este situat în partea de nord a Transilvaniei, în extremitatea vestică a
judeţului Maramureş, dezvoltându-se la o altitudine de 140 m în Câmpia Someşului pe
linia de contact a acesteia cu prelungirile munţilor Gutâi. Judeţul Maramureş, şi implicit
oraşul Seini, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest din România, alături de
judeţele Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Cluj.
Oraşul Seini este format din trei localităţi, dintre care reşedinţa oraşul, Seini, şi două sate
(Săbişa şi Viile Apei ce sunt localităţi de rang V conform PATN – secţiunea a IV.
Localizarea Oraşului Seini
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (PATJ) Maramureş
Conform împărţirii teritoriului pe „ţări” specifice zonei Maramureşului, oraşul Seini face
parte din Ţara Chioarului, însă este situat la intersecţia acesteia cu ţările Codru, Oaş şi
Sătmar, ceea ce înseamnă că zona cunoaşte influenţe etnografice multiple.
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş – Reactualizare
2008, relaţiile dintre aşezările judeţului Maramureş sunt încadrate în două mari categorii:
Relaţii administrative care se referă la ansamblul relaţiilor economice şi sociale care au loc
pe fondul actualei organizări teritoriale, cu centrul şi originea în exteriorul regiunii de tip
„ţară”;
Relaţii în cadrul „ţării” care au ca fond apartenenţa comunelor la sisteme arhaice de
organizare, menţinute până în prezent.
Până în 2004 Ţara Chioarului a funcţionat fără un centru urban polarizator, rolul central
fiind deţinut de localitatea Şomcuta Mare ca şi centru supracomunal, devenită oraş
începând cu acest an. Totuşi în prezent, decalajele demografice şi de funcţii care se
manifestă între centrul de judeţ şi oraşele mai mici din judeţul Maramureş fac ca sistemul
urban din Depresiunea Maramureşului să gravitează integral spre şesul Tisei, în sectoarele
transfrontaliere şi spre municipiul Baia Mare.
De asemenea, distanţa mică dintre Seini şi reşedinţa de judeţ (27,3 km utilizând E 576)
influenţează puternic populaţia Seiniului, manifestându-se un fenomen important de
migraţie către Baia Mare atât în scopuri economice (migraţia forţei de muncă, relaţii de
schimb/comerciale) cât şi în scopuri socio-educaţionale (licee, facultăţi, spitale).
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Seini, rolul polarizator îl are localitatea
de reşedinţă Seini în care se regăsesc instituţiile administrative locale şi instituţiile
principale de învăţământ şi de îngrijire a sănătăţii.
Oraşul Seini este o aşezare românească de sine stătătoare şi formată cu multe secole în
urmă, având o istorie foarte bogată. Astfel, din punct de vedere istoric prima atestare
documentară a cetăţii Seini este în secolul al XIV-lea în „Notaţiile privind zeciuiala papală
din 1334”, iar în 1344 Seiniul devine târg (opidum) care va supravieţui până la
distrugerea cetăţii de către voievodul Transilvaniei în 1563. Însă documentele istorice
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privind existenţa cetăţii Seini scot la lumină şi atestă un centru stabil, ridicat înainte de
ocuparea Transilvaniei de către maghiari. Seiniul este menţionat printre cetăţile existente
în secolele X-XIII sub numele de „Castrum Zynyr” sau sub denumirile: Szynerváralja,
Váralya (în maghiară), Seinen, Leuchtenburg (în germană) sau Seini şi cuprindea Ţara
Oaşului, Lunca Someşului până la Buşag şi Lipău. Ruinele cetăţii ce se pot vedea şi astăzi
de pe dealul Comja, povestesc de istoria zbuciumată din Seini, când în anul 1677 cetatea
a fost distrusă de tătari, iar în 1717 tătarii au luat ca robi şi au omorât o mare parte din
populaţia Seiniului.
Din anul 1988, localitatea Seini a dobândit statutul de oraş ca urmare a unei puternice
mişcări sociale de polarizare a locuitorilor celor două sate aparţinătoare şi a mai multori
localităţi învecinate către Seini. În acest context infrastructura existentă a cunoscut un
proces de dezvoltare şi modernizare accentuată, apărând în acelaşi timp infrastructuri noi,
serviciile publice s-au dezvoltat, au fost construite blocuri de locuinţe, iar echipările
tehnico-edilitare au evoluat.
Polarizarea şi urbanizarea oraşului Seini a fost susţinută de mai multe elemente printre
care amintim:


Aşezarea centrală faţă de cei doi poli importanţi Baia Mare şi Satu Mare, care a
fost a fost un factor important pentru turismul de tranzit şi alimentaţia publică,
ducând la dezvoltarea activităţilor comerciale în spaţiul intravilan.



Administraţia Publică Locală, care a avut un rol major în dezvoltarea
funcţiunilor urbane ale oraşului datorită înaintării numărului însemnat de propuni
de proiecte prin care s-au realizat infrastructura socială şi de transport.



Aşezarea pe artere de circulaţie importante care oferă un nivel de
accesibilitate ridicat al întregului spaţiu intravilan, cele trei localităţi componente
fiind legate de DN 1C Baia Mare – Satu Mare şi DJ 109 l Seini – Negreşti Oaş
(Graniţa cu Ucraina).

Obiceiuri şi tradiţii locale
Tradiţiile ocupă un loc foarte important în sufletul şi în viaţa acestui ţinut maramureşean,
motiv pentru care aici se trăieşte intens fiecare sărbatoare fie ea laică sau religioasă.
Aşadar, oamenii din Seini au ştiut să nu înstrăineze obiceiurile, nerenunţând total la
tradiţiile şi obiceiurile maramureşene
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Zilele oraşului Seini reprezintă un festival de tradiţie din oraş, ce durează două zile, în
care locuitorii se bucură de spectacole folclorice, competiţii sportive şi multe alte
spectacole şi concursuri, pentru a sărbători apartenenţa lor la oraşul Seini.
Cele mai bine păstrate tradiţii din oraşul Seini sunt cele de iarnă, sărbătorile de iarnă
reprezentând pentru locuitorii din Maramureş unele dintre cele mai importante
evenimente ale anului.
Una dintre cele mai populare tradiţii de iarnă este Viflaimul, care este totodată, şi unul
dintre cele mai vechi obiceiuri păstrate în vatra satelor din Seini. Viflaimul reprezintă un
teatru folcloric religios jucat de cete de feciori (20-30 feciori), în care se prezintă
momentul apariţiei magilor şi al păstorilor, cei care vestesc naşterea lui Iisus Hristos şi
conflictul cu împăratul Irod. Acest obicei ţine din Ajunul Crăciunului până la ziua Sfântului
Ioan Botezătorul şi presupune interpretarea unor personaje precum Fecioara Maria, Iosif,
magi, Jidul sau Irod, de asemenea, un rol important în scenetă îl au cei patru draci în
frunte cu şeful lor, Scaraoţchi, care poartă talăngi şi măşti populare, dracii şi măştile
având origini foarte vechi, probabil din ritualuri precreştine.
La sfârşitul fiecărui an are loc „Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă” unde jocul
măştilor este considerat unul dintre cele mai vechi obiceiuri. De Anul Nou dar şi de
Bobotează, se fac măşti cu dimensiuni de până la 1 m, care se montează pe un suport de
lemn, îmbracate cu haine vechi pe care se prind scrisori adresate către o fată sau un băiat
ce întârzie să se căsătorească, textul, cu mult umor, stârnind hazul tuturor.
Alte obiceiuri de iarnă sunt mersul cu colinda, în general, repertoriul include colinde
specifice copiilor, grupurilor de fete şi feciori, precum şi bătrânilor. Unele din colinde sunt
de inspiraţie religioasă, creştină, altele aduc în prezent rituri dispărute în negura
vremurilor, dar care au rămas prin mesajul profund uman. De asemenea, sunt de
menţionat şi Capra, Ursul şi Moşii, manifestări folclorice ce presupun un grup de mascaţi
ce are între 5-8 persoane, spectacolul fiind jucat şi de copii şi de adulţi, care la final sunt
recompensaţii pentru reprezentaţie.
Oraşul Seini este situat în Ţara Chioarului, pe malul drept al Someşului, la contactului
celor 4 ţinuturi nord-transilvănene: Oaş, Sătmar, Codru şi Chioar şi este la 27,3 km de
Baia Mare, 35,8 km de Şomcuta Mare şi 41 km de Satu Mare.
Accesul în oraş se face pe E 576 dinspre Baia Mare şi DJ 109l dinspre Oraşu Nou.
Oraşul Seini se învecinează cu:


Comuna Oraşu Nou, la Nord (jud. Satu-Mare),
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Comuna Apa, la Vest (jud. Satu- Mare),



Comuna Valea Vinului, la Sud - Vest (jud. Satu Mare),



Comuna Pomi, la Sud (jud. Satu Mare),



Localitatea Cicârlău, la Est (jud. Maramureş),

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Suprafaţa oraşului Seini pe tipuri de terenuri

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule proprii
Cea mai mare parte a terenurilor sunt acoperite de terenurile agricole, respectiv 3.963 ha,
ceea ce înseamnă 67,27% din suprafaţa Seiniului şi 1,3% din suprafaţa judeţului
Maramureş, situând oraşul pe locul 33 în judeţ. Cea mai mare parte din suprafaţa agricolă
a oraşului este acoperită de terenuri arabile, respectiv 2.549 de ha, situând Seiniul pe
locul 6 în judeţ, reflectând potenţial agricol major (dar insuficient exploatat) al oraşului.
Totodată, oraşul Seini se situează pe primul loc în judeţ din punct de vedere a viilor şi a
pepinierelor viticole (53 ha) şi pe locul al treilea în judeţ din punct de vedere al livezilor şi
al pepinierelor pomicole (391 ha), ceea ce reflectă posibilitatea dezvoltării unor avantaje
11
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competitive importante ale oraşului Seini. Restul suprafeţelor agricole sunt acoperite de
păşuni (361 ha) şi fâneţe (609 ha).
În ceea ce priveşte terenurile neagricole din Seini, acestea însumează 32,72% din
suprafaţa totală a oraşului, situând oraşul pe locul 46 în judeţ, cea mai mare parte a
acestei suprafeţe fiind acoperită de păduri şi altă vegetaţie forestieră (locul 51 din judeţ
cu aproximativ 1.236 ha, ceea ce înseamnă 20,90% din suprafaţa oraşului şi 0,6% din
suprafaţa judeţului). Restul supafeţei neagricole este ocupată de construcţii (298 ha, locul
11 în judeţ), de terenuri degradate şi neproductive (270 ha, reprezentând 2,6% din
suprafaţa judeţului, ceea ce situează oraşul pe locul 8 din acest punct de vedere), de ape
şi bălţi (74 ha) şi de căi de comunicaţii şi căi ferate (50 ha).
Situat la o altitudine medie de 140 m, oraşul s-a dezvoltat în Câmpia Someşului ce este
străjuită la nord de cel mai înalt punct al oraşului, dealul Comja, cu o altitudine medie de
960m. Pe teritoriul oraşului Seini se găsesc doar două forme de relief, respectiv câmpia
joasă care este predominantă şi dealurile domoale care se pierd spre câmpie şi care în
zona estică se leagă de lanţul muntos. Deasemenea, treapta de relief de câmpie joasă,
având o altitudine de aproximativ 120 m, este cea mai joasă din teritoriul judeţului
Maramureş.
Câmpia Someşului este situată în nordul Câmpiei de Vest, cu o suprafaţă de 3.600 km2,
fiind formată de două tipuri de trepte de relief, respectiv câmpii înalte şi câmpii joase.
Fiind Această câmpie de subsidenţă se suprapune peste un fundament cristalino-mezozoic
de tip carpato-panonic şi care datorită prezenţei pânzei freatice aproape de suprafaţă,
utilizarea terenurilor în agricultură a ridicat probleme serioase de ameliorare şi
îmbunătăţiri funciare. Pe acest fundament cristalino-mezozoic, s-a aşezat o serie de
depozite care au grosimi diferitem de: argile, conglomerate, gresii, marne, nisipuri şi
pietrişuri.
Zona de deal a Seiniului este caracterizată de următoarea succesiune: 40-50 cm de sol
vegetal-argilos, urmat de deluviu argilos-nisipos, cu o grosime de circa 4 m în masa
căruia sunt prinse fragmente de rocă de diferite dimensiuni, iar sub acest deluviu, o zonă
de andezite. Cel mai înalt deal prezent în Seini, este Dealul Comja, 960 m, loc unde în
12
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1939 s-a construit un monument viu, din 10.000 de brazi care formau numele
„Eminescu”.
Expoziţia versanţilor în oraşul Seini este predominant semi-însorită în partea de est a
Seiniului şi semi-însorită ce alternează cu semi-umbrită în partea de vest a localităţii, ceea
ce oferă Seiniului un potenţial agricol ridicat. Această expoziţie a versanţilor, alături de
prezenţa unor soluri fertile, face din Seini o localitate ce se poate preta la orice tip de
cultură, atât pretenţioasă cât şi mai puţin pretenţioasă.
Relieful Oraşului Seini

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş
Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a oraşului Seini este compusă din:
- râul Someş şi afluenţii săi,
- apele subterane aflate la mică şi la mare adâncime.
Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râul Someş, situat la limita sud-vestică a
intravilanului localităţii, şi de pârâurile Seinel şi Zugău care traversează localitatea de la
nord-est la sud-vest şi se revarsă în râul Someş. Astfel, s-au format două văi: Valea
Seinelului, pe cursul pârâului Seinel şi Valea Hotarului, aflată la limita dintre localităţile
Seini şi Sabişa. Debitele acestor ape sunt direct influenţate de precipitaţii, având astfel
debite maxime primăvara când se produc chiar şi ieşiri din albie, respectiv debite mici,
până la secare, în verile foarte secetoase.
13
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Apele subterane de mică adâncime se află din abundenţă la 1,5-2,5 m, pe lângă
acestea existând şi ape subterane de mare adâncime la 70 – 80 m faţă de nivelul solului.
Chiar daca lipsa canalizării permite influenţarea facilă/accidentală a calităţii apei de
activităţile umane şi deversările de apă menajeră uzată direct în sol, în apele de suprafaţă
sau în pânza freatică, apele de adâncime îndeplinsc condiţiile necesare pentru utilizarea
ca sursă de alimentare cu apă potabilă.
Resursele solului şi ale subsolului
Ţinând cont de relieful predominant de câmpie, solurile prezente pe teritoriul oraşului
Seini sunt:


andosolurile şi districambosolurile andice,



luvosolurile şi eutricambosolurile,



aluviosolurile.

Predominant pe teritoriul oraşului sunt luvosolurile şi eutricambosolurile, ce ocupă mai
mult de jumătate din teritoriu. Luviosolurile ocupă de obicei terenuri plane cu drenaj
defectuos şi bazinete depresionare în dealurile piemontane, conţinutul lor de humus fiind
scăzut şi de calitate inferioară, astfel sunt mai ales soluri forestiere sau potrivite pentru
livezi şi anumite culturi mai puţin pretenţioase cum ar fi cartoful, orzul şi plantele furajere
pentru care este nevoie de adaos de îngrăşăminte chimice. Eutricambiosolurile, în schimb,
s-au format de obicei pe versanţi cu drenaj bun şi pe suprafeţe cvasiorizontale (lunci,
terase, poduri interfluviale) în dealurile piemontane sau în câmpiile umede. În general
acestea au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente bazice cum ar fi argilele,
luturile şi marnele, prezintă o structură lutoasă sau luto-prăfoasă, au conţinut de humus
relativ scăzut, au un grad ridicat de saturaţie în baze, dau reacţie slab acidă până la
neutră şi au o aprovizionare cu substanţe nutritive relativ bună. Astfel, pot fi valorificate
prin păduri şi pajişti, plantaţii de pomi fructiferi şi culturi puţin pretenţioase, cu un adaos
redus de îngrăşăminte.
Următoarele tipuri de soluri, după mărimea suprafeţei deţinute sunt andosolurile şi
districambosolurile andice, andosolurile find tipurile de soluri apărute pe roci vulcanice,
bogate în minerale amorfe, fiind foarte poroase, cu densitate aparentă foarte redusă, cu o
capacitate de schimb cationic foarte mare, în general acide şi destul de bogate în humus.
Vegetaţia naturală ce se formează pe acest tip de sol este formată din păduri de fag,
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amestec de fag cu molid, iar în etajul subalpin vegetaţie de afin, ienupăr şi vegetaţie de
pajişti. Districambosolurile din Seini, sunt prezente mai mult în nord-estul oraşului, în
zona de dealuri înalte şi dealuri joase şi sunt caracterizate prin permeabilitate ridicată
pentru apă, capacitate scăzută de reţinere a elementelor nutritive, conţinut de humus
între 5-8% şi reacţie acidă puternică. Districambosolurile cu altitudine mai joasă pot fi
utilizate pentru cultura grâului, cartofului, trifoiului, iar cele cu altitudine mai înaltă sunt
utilizate pentru plantaţiile de arborete, păduri de foioase în amestec cu răşinoasele şi
pentru fâneţe ori păşuni.
În partea de sud a oraşului, de-a lungul văii Someşului şi a afluenţilor mai mici se prezintă
o porţiune compactă cu terenuri de tipul aluviosolurilor. Acestea reprezintă soluri tinere,
în curs de formare, pe depozitele aluviale, fiind răspândite în lungul fluviilor şi afluenţilor
săi. Sunt solurile cu o fertilitate mai ridicată decât celelalte protisoluri, iar scala
pretabilităţii lor este mai largă: pajişti naturale sau culturi furajere, culturi cerealiere mai
variate (porumb, grâu, orz etc), plante tehnice şi alimentare (cartofi, sfeclă de zahăr),
legume, zarzavaturi. De remarcat faptul că, pe alocuri, sunt afectate de exces de
umiditate temporar sau chiar prelungit.
Tipurile de soluri pe teritoriul Oraşului Seini

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş
În ceea ce priveşte resursele subsolului de pe teritoriul oraşului, Seiniul este amplasată
pe locul unei fose geosinclinale, cu depozite mezozoice şi paleogene. Astfel, se pot găsi
conglomerate de gresii, marne, calcare, nisipuri şi importante mase de lave, în cea mai
mare parte andezitice, recunoscute sub denumirea de „andezite de Seini”. Aceste resurse
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sunt folosite în mare parte în industria materialelor de construcţie, dar sunt des utilizate şi
în industria sticlei, în sculptură sau în arta decoraţiunilor interioare şi exterioare.
Andezitul de Seini este un andezit de tip hipersten şi biotit şi aparţine fazei I de erupţie
a vulcanismului neogen, fiind prinse în andezitele bazaltoide de Ilba, cariera aflându-se la
2 km NE de localitate, în versantul Dealul Soarelui, având o deschidere a frontului de 350
m lungime şi aproximativ 200 m înălţime şi 6 trepte cu o înălţime maximă de 30 m. Se
diferenţiază şi se face cunoscut prin culoarea specifică verzuie, ce contrastează negrului
sau cenuşiului închis al andezitului de Ilba.
Acest andezit se face cunoscut atât în ţară cât şi în străinătate nu doar prin culoarea
specifică, ci şi prin granulaţia şi calitatea superioară pe care le are roca. Datorită calităţilor
pe care le deţine, andezitele sunt utilizate deseori ca şi materiale de construcţie, în special
pentru drumuri şi balastarea căilor ferate sau ca agregate pentru betoane rezistente la
acizi. Însă datorită culorii sale specifice, andezitul de Seini este folosit ca şi rocă
ornamentală, pentru placări interioare sau pentru pietre funerare.
Clima
Datorită relifului predominant de câmpie, clima Seiniului este una temperat-continentală
cu nuanţe mediteraneene datorită lanţului muntos vulcanic din nordul Seiniului, situat în
calea vânturilor reci de origine polară, ce creează un climat de adăpost.
Lipsa unei staţii meteorologice pe teritoriul oraşului, dar şi diferenţa mică, de aproximativ
27 km, faţă de staţia de la Baia Mare ne permit să dăm ca repere temperaturile medii
anuale şi lunare înregistrate la staţia meteorologică de la reşedinţa judeţului. Astfel,
remarcăm o temperatură medie anuală de 9,6°C, cu mediile lunare variind între -2,5°C în
luna ianuarie, cea mai friguroasă lună, şi 19,7°C în iulie, cea mai călduroasă lună de peste
an. Totuşi temperaturile medii pot varia chiar şi cu până la 10°C în aceeaşi lună în funcţie
de treapta de relief, pentru luna iulie de exemplu temperatura medie ajungând în zonele
de dealuri joase la 19°C. În plus expunerea versanţilor de pe teritoriul oraşului Seini
preponderent semi-însoriţi favorizează perceperea unui regim termic mai călduros.
În funcţie de variaţia diferitelor elemente climatologice, teritoriul oraşului poate fi mapat
diferenţiat în funcţie de topoclimatul prezent, după cum urmează:
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Tipurile de topoclimate pe teritoriul Oraşului Seini

Sursa: PATJ Maramureş, actualizat 2008
Astfel, pe teritoriul oraşului este majoritar topoclimatul de depresiune, iar în locurile de
dealuri se găseşte un topoclimat al culmilor deluroase interfluviale.
Topoclimatul de depresiune este caracterizat printr-un climat umed, cu ierni blânde cu
temperatura medie sub 3° C şi veri calde cu o temperatură medie peste 18° C (conform
PATJ Maramureş). Cantitatea de apă provenită din precipitaţii este mai mare ca şi cea
pierdută prin evapo-transpiraţie, înregistrându-se un excedent de 318 mm. Principalele
fenomene climatice de risc sunt reprezentate de inversiunile de temperatură, ceaţa,
îngheţurile timpurii de toamnă şi târzii de primăvară, minimele termice coborâte, valurile
de căldură.
În timp ce topoclimatul culmilor deluroase interfluviale are un climat mai rece şi
umed, precipitaţiile ajungând la 1000 mm, cu ierni aspre şi veri răcoroase. Acest
topoclimat prezintă o circulaţie mai intensă a aerului, şi spaţii mai puţin afectate de
inversiunile de temperatură. Astfel, în această zonă, cinci luni pe an, temperatura medie
lunară nu depăşeşte 10° C, iar cea anuală nu depăşeşte 8° C,
În ceea ce priveşte umezeala relativă a aerului, media anuală este de 75% la staţia de la
Baia Mare, luna cu cea mai mare umezeală fiind decembrie datorită frecvenţei mari a ceţii
şi luna cu cea mai scăzută valoare fiind luna aprilie, datorită circulaţiei foarte intense a
aserului la trecerea de la sezonul rece la cel cald.
Conform PATJ Maramureş, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii mai mari de 0,1
mm este ridicat pe teritoriul judeţului, corelându-se cu valorile cantităţilor anuale de
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precipitaţii. Acest număr este de 110-160 de zile în regiunile deluroase mai joase, de 120140 de zile în zonele deluroase mai înalte, de 150-200 de zile în regiunile montane mai
joase şi de 150- ≥ 170 de zile la altitudinile cele mai mari. Cantităţile medii de precipitaţii
înregistrate la staţia meteorologică Baia Mare în perioada 1961 – 2000 au fost de 208,1
mm iarna, 197,5 mm primăvara, 273,3 mm vara şi 193,9 mm toamna, rezultând un total
mediu anual de 872,8 mm, repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri fiind următoarea: iarna
17%, primăvara 22%, vara 35%, toamna 22%.
În ceea ce priveşte precipitaţiile de iarnă, numărul mediu de zile cu ninsoare este cuprins
între 70-80, cu o grosime medie a stratului de zăpadă ce rar depăşeşte 70-80 cm.
Flora şi Fauna
Chiar dacă relieful oraşului Seini este predominat de câmpie, iar flora localităţii este
specifică acestei forme de relief, aceasta este completată pe alocuri de păduri de fag şi
gorun, ceea ce permite împărţirea florei în mai multe subetaje, după cum urmează:
Vegetaţia de luncă şi de terasă (stepa) – sunt caracterizate de asociaţii ierboase
hidrofile, precum: Agrestis cu Fastuca rubra. În această zonă găsim plante de cultură
(grâul, secara, porumbul, cartoful, căpşunele, ovăzul, ghizdeiul) pomi fructiferi, castani şi
viţă de vie.
Subetajul gorunului (şi al stejarului) – formează păduri distincte, bine dezvoltate.
Alături de gorun (mai rar se înâlneşte stejarul), întâlnim: carpenul, ulmul, jugastrul, mai
rar scoruşul, arţarul, paltinul, citeşul păsăresc, teiul cu frunza mare, salcâmul, păducelul,
măcieşul, porumbarul, sângerul, alunul, cornul, lemnul râios, lemnul câinesc, socul, murul,
arinul alb şi negru, iar pe versanţii sudici, unde este microclimatul mai blând, castani.
Plantele ierboase prezente în acest subetaj: frag de pădure, guşa porumbelului,
trestioară, trifoiul roşu, o serie de graminee ca: obsiga, mărgeluşa, golomatul, iar pe
lângă ape: brusturul, brânduşa, feriga, iedera, curpenul de pădure, viţa sălbatică.
Totodată, în acest subetaj, în păduri, cresc ciuperci comestibile precum: bureţii albi
usturoi, bureţii creţi, bureţii galbeni, crăiţe, ghebe, hribe etc.
Subetajul Fagului – ce se regăseşte în zona cea mai înaltă a Seiniului, preferând
solurile brune, acide, profunde şi bine drenate. Alături de fag, în acest etaj se mai găsesc:
carpenul, paltinul, plopul, mesteacănul, cireşul sălbatic, frasinul, mărul sălbatic, gorunul la
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limita inferioară, iar la limita superioară molidul şi bradul. Dintre arbuştii prezenţi în acest
subetaj înâlnim: socul negru, alunul, zmeurul, sângerul. Stratul ierbos al pădurilor de fag
cuprinde numeroase specii, care prezintă mari variaţii în funcţie de stratul geologic, stratul
de apă freatic şi înclinarea pantelor. În aceste condiţii s-au format asociaţii caracteristice
cu vinariţă şi păiuş.
De asemenea, pe teritoriul oraşului se găseşte şi floră spontană, specii de mare
importanţă ecologică şi economică, (plante furajere, medicinale şi decorative) precum:
fragi, zmeură, mure, soc, cireş de pădure, ciuperci, arnica de munte, sunătoare, care
dacă sunt valorificate, ar putea constitui o sursă suplimentară de venit.
În ceea ce priveşte fauna de pe teritoriul oraşului, aceasta este foarte diversificată,
caracetristică zonelor de stepă şi de pădure şi este reprezentată în special de:


Animale de interes faunistic şi vânătoresc: cerbi, căprioare, urşi, mistreţi, lupi,
pisici sălbatice, vulpi, jder comun, viezure, râs, etc.



Rozătoare: iepure comun, veveriţe, şoareci, etc.



Reptile: Broaşte ţestoase (datorită vremii blânde)



Avifauna: ciocănitoarea spate-alb, turturica, privighetoarea, cucul, gaiţa, coţofana,
fazanul, graurul, buha mare, cucuveaua, huhurezul, ciocănitoarea pestriţă mijlocie,
sturzul de vâsc, mierla, diferite specii de piţigoi, şorecarul, uliul păsărar, pescăruşi şi
raţe sălbatice.



Ihtiofauna: somnul şi mreana

Calitatea mediului înconjurator şi gestiunea deşeurilor
Calitatea mediului înconjurător este influenţat atât ditect de către comportamentul
locuitorilor oraşului, cât şi indirect de către gradul de poluare a oraşelor învecinate. Astfel,
Seiniul aflat la o distanţă relativ mică de Baia Mare, este poluat de activităţile de
metalurgie neferoase şi iazurile de decantare din care ajung în atmosferă cantităţi
apreciabile de pulberi cu conţinut de metale curente. Însă în ultimii ani se constată o
tendinţă de îmbunătăţire a calităţii aerului, solului şi apei, întrucât activităţile industriale
din zonă fie s-au redus, fie şi-au îmbunătăţit tehnologia.
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Poluarea aerului
Principalele surse de poluare a aerului din Seini fac parte din categoria surselor urbane şi
industrializate precum încălzirea rezidenţiale proprie, prepararea domestică a hranei,
traficul rutier, centralele termice pentru industrie şi emisiile din activităţile industriale. Cu
toate că se înregistrează anumite îmbunătăţiri în acest domeniu şi poluarea aerului s-a
diminuat, calitatea aerului rămâne totuşi critică la indicatorul plumb.
Calitatea aerului este influenţată negativ de următoarele elemente:


traficul intens, localităţile Seini şi Săbişa fiind tranversate de drumul european E58,
care prezintă un flux important de autovehicule, generând poluarea aerului cu
gaze de eşapament şi praf. În plus, în lipsa unei centuri ocolitoare tranzitarea
oraşului pe E58 generează aglomeraţie şi un nivel ridicat de zgomot.



activităţile de la cariera de andezit din exteriorul oraşului, care produc cantităţi
însemnate de praf şi fum, activităţile de la fermele zootehnice din oraş care
produc mirosuri neplăcute.

2.4.2. Poluarea solului
Calitatea solurilor pe raza localităţii este corespunzatoare, cu excepţia unor mici zone
degradate ce sunt reprezentate în intravilan de suprafeţele aflate în exploatarea carierei
de andezit şi care după exploatare rămân neutilizate din cauza terenului stâncos şi a
prafului emanat la puşcare.
O altă sursă de poluare, atât a solurilor cât şi a pânzei freatice, o constituie dejecţiile
animaliere, provenite de la fermele din zonă, la nivelul anului 2013 în Seini fiind
înregistrate 9 societăţi comerciale şi 21 de entităţi fără personalitate juridică (PFA, II şi IF
– 10 dintre aceştia fiind însă apicultori) cu obiect de activitate creşterea animalelor sau
activităţi în ferme mixte. În prezent fermele de animale din zona Seini sunt specializate pe
creşterea porcinelor şi a păsărilor, bovinele şi ovinele fiind crescute mai ales de mici
întreprinzători, zona având însă o tradiţie îndelungată în acest sens, în perioada
comunistă aici funcţionând mai multe combinate de mari dimensiuni de creştere a
animalelor: 2 combinate de porcine, 2 de bovine şi 2 de păsări..
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Poluarea apei
Una din cauzele principale ale poluării apelor din Seini o constituie lipsa sistemului de
canalizare de pe întreg teritoriul oraşului, sistemul existent deservind doar o parte din
oraşul Seini.
În plus, acesta nu este legat la o staţie de epurare cu toate treptele necesare tratării
apelor uzate înaintea reintroducerii acestora în circuitul natural, ceea ce presupune riscuri
sporite pentru mediu şi favorizează poluarea apelor şi a solului.
În aceste condiţii locuitorii şi societăţile comerciale care nu sunt racordate la sistemul de
canalizare utilizează bazine vidanjabile mai mult sau mai puţin impermeabilizate sau
deversează apele menajere direct în sol sau în apele de suprafaţă, în final ajungând în
pânza freatică. Aceste practici presupun riscuri sporite de contaminare a apei potabile,
dar şi a solului, cu riscuri ulterioare pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor care
consumă această apă.
Pe de altă parte, conform informaţiilor actuale, calitatea apei subterane respectă
parametrii pentru apă potabilă, astfel încât tratamentul apei distribuite în sistem
centralizat constă doar în tratarea sa cu clorură de var. Totuşi, sistemul de alimentare cu
apă potabilă nu acoperă întregul teritoriu al UAT Seini, astfel că o mare parte dintre
locuitori utilizează ca sursă de apă principală fântânile sau aducţiunile de apă, apa
provenită din aceste surse nefiind tratată în niciun fel.
În aceste condiţii este necesară extinderea reţelei de apă şi canalizare în întregul oraş
Seini şi în satele aparţinătoare, pentru a se evita în viitor aceste riscuri pentru mediul
înconjurător şi pentru populaţie.
Poluarea sonoră
Cea mai importantă sursă de poluare sonoră din oraşul Seini este reprezentată de traficul
intens de pe drumul european E58 care tranzitează localităţile Săbişa şi Seini şi care
concentrează întreg traficul din nordul ţării între oraşele Baia Mare şi Satu Mare şi către
graniţa cu Ungaria şi Ucraina. Din această cauză artera de circulaţie este în permanenţă
aglomerată, fiind utilizată atât pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători şi
generează nivele ridicate de zgomot.
Având în vedere lipsa unei centuri de ocolire a oraşului Seini, poluarea sonoră, poluarea
aerului şi aglomeraţia generată de acesta nu pot fi evitate, generând disconfort şi pericole
pentru sănătatea şi siguranţa cetăţenilor.
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Gestionarea deşeurilor
Activitatea de salubrizare din oraşul Seini a fost externalizată către ROMSALSERV SA Baia
Mare începând cu luna mai 2010 pentru o durată de 10 ani. Serviciul public de salubrizare
concesionat cuprinde următoarele activităţi:
- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile municipale şi din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special;
- colectarea si transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii
publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice etc.);
- Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din
gospodariile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală (construcţii / demolări).
În prezent se face colectare selectivă pentru plastic şi metal, urmând ca pe viitor să se
colecteze selectiv sticla şi hârtia.
După colectare, deşeurile se transportă la rampa de gunoi special amenajată, transportul
efectuându-se cu următoarele periodicităţi:
- Zilnic pentru deşeurile menajere din zona centrală;
- Săptămânal pentru deşeurile menajere de la blocurile de locuinţe;
- La cerere pentru deşeurile voluminoase şi din reamenajări.
Înainte de anul 2010 deşeurile colectate din oraşul Seini erau transportate către rampa de
gunoi cu incinerare de pe teritoriul administrativ al localităţii, cu o capacitate proiectată de
20.000 mc, care însă nu era conformă cu standardele europene de mediu şi a fost
închisă.
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Capitolul II: ANALIZA SOCIO – ECONOMICĂ A
LOCALITĂŢII
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

2.1. STRUCTURA METODOLOGICĂ
Pentru realizarea analizei socio-economice a localităţii, structura metodologică a pornit de
la evaluarea indicatorilor pentru următoarele dimensiuni principale şi a factorilor specifici
ai acestora:
Prezentarea generală a oraşului
-

Delimitare teritorială

-

Cadrul natural (forme de relief, vegetaţie, resurse naturale)

-

Scurt istoric

-

Suprafaţa oraşului

-

Repere urbanistice (cartiere, zone)

Populaţia:
-

Numărul total al populaţiei (oraş şi comune arondate)

-

Populaţia în funcţie de vârstă, sex, etnie, religie

-

Evoluţia populaţiei (procesul de migrare)

-

Rata natalităţii / mortalităţii

-

Populaţia activă / inactivă

-

Populaţia ocupată – pe domenii de activitate

-

Şomeri şi rata şomajului

Social:
-

Grupuri vulnerabile (cu accent pe persoane cu dizabilități, persoane aparținând
populației rome, copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental, în special cei cu
părinți plecați în străinătate, persone vârstnice singure sau dependente)

-

Beneficiari de VMG si alte categorii de subventii

-

Servicii sociale (centre, cantine, cămine)

-

ONG-uri active

Educaţie
-

Unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee)

-

Număr cadre didactice

-

Număr elevi repartizaţi pe cicluri de învăţământ

-

Rata abandonului şcolar

-

Analfabetism
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Sănătate
-

Unităţi şi servicii medicale (spitale, policlinici, dispensare, cabinete)

-

Cadre medicale (medici - pe specializări, asistente)

-

Medici de familie

-

Cabinete stomatologice

-

Farmacii

-

Persoane înregistrate în evidenţa medicilor de familie

-

Bolnavi cronici

Infrastructură
-

Infrastructura de drumuri

-

Infrastructura de transport

-

Dotări tehnico – edilitare (reţea apă, reţea canalizare, reţea energie termică, reţea
energie electrică, reţea alimentare gaz)

-

Infrastructura de comunicare (telefonie fixă, mobilă. internet)

Activitatea economică
-

Agenţi economici (activi, in insolvenţă, în faliment) pe domenii de activitate

-

Meserii tradiţionale

-

Agricultură

-

Industrie

-

Servicii

-

Turism

Mediu
-

Factori de mediu (aer, apă, sol)

-

Factori de risc (alunecări teren, inundaţii, cutremure)

-

Grad de poluare, deşeuri

-

Zone verzi

-

Arii protejate

-

Zone de agrement
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Cultură
-

Infrastructură (biblioteci, case de cultură, muzee, cămine culturale, monumente)

-

Publicaţii şi reviste

-

Evenimente tradiţionale (sărbători şi tradiţii locale)

-

Formaţii de muzică şi dans

Administraţie publică
-

Structură

-

Servicii publice

-

Protectie civila (resursa umana, echipamente, planuri de PC etc)

-

Unităţi ISU, pompieri, SMURD

INDICATORI DE REFERINTĂ PRIVIND SITUATIA ACTUALĂ
2.1.

SUPRAFATA ADMINISTRATIVĂ
Orasul SEINI ocupă o suprafaţ de 5891 hectare (0.9% din suprafaţa totală a
Judeţului Maramures), din care cea mai mare suprafată (43.27%) o reprezintă
terenul agricol - 2549 Ha.

După forma de proprietate, terenul agricol este detinut în proportie de peste
95% de proprietari privati, în timp ce terenul neagricol este detinut într-o
proportie de peste95% de stat.
Cf legii 213 mai există si proprietatea privată a statului.

Tabel nr.1- Impărtirea suprafetei administrative, după forma de proprietate

Specificaţie

Teren agricol

Teren neagricol

Total

ha

%

ha

%

ha

Proprietate publica a UAT

30

0.76

35

1.39

65

Proprietate privată a UAT

24

0.61

70

2.79

94

Proprietate privată

3909

98.63

2404

95.82

6313

TOTAL

3963

2509

6472

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria SEINI
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Din punct de vedere al evolutiei terenului, în ultimii 5 ani structura suprafetei
administrative a orasului s-a mentinut constantă după cum se poate observa din
datele prezentate mai jos, mici variatii inregistrându-se la categoria vii si livezi /

teren agricol / păduri / ape si bălti etc.
Tabel nr.2 - Evolutia terenului pe categorii de folosintă
Categorie de folosintă

Suprafata (ha / km)
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

Teren agricol, din care:

3963

3963

3963

2663

3963

- arabil

2549

2549

2549

2549

2549

- păsuni si fânete

970

970

970

970

970

- vii si livezi

444

444

444

444

444

1236

1236

1236

1236

1236

74

74

74

74

74

879

879

879

879

879

50

50

50

50

50

270

270

270

270

270

6472

6472

6472

6472

6472

Păduri si alte terenuri
cu vegetatie forestieră
Ape si bălti
Teren intravilan
Drumuri (km)
Neproductiv
Suprafata totală

Sursa- Biroul Urbanism Primăria SEINI
Suprafata agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte –
2549 ha 39.38%), păsuni si fânete 970ha (14.99%) si vii si livezi 444 ha (6.86%).

Fondul forestier acoperă 1236 hectare, ocupând locul 2 in structura suprafetei
administrative a orasului (19.71% din totalul suprafetei administrative) si este
reprezentată de păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră.

Luciul de apa care se află pe întinderea orasului SEINI este de 74 hectare,
reprezentând 1.14% din suprafata totală a orasului si este alcătuit din bălti.

Inserare grafic: Reprezentare grafica a suprafetei administrative a
orasului
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2.1.1.

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Intravilanul localitătii
Terenul intravilan al orasului SEINI ocupă în prezent o suprafaţă de 1737
hectare (13.58% din total suprafată administrativă).

Tabel nr.3 - Bilantul teritorial intravilan
An 2014
ZONE FUNCTIONALE

An 2006

Procent (% )
din total
intravilan

Suprafata
(ha)

Procent (% )
din total
intravilan

1043

60.05

985

61.56

54.5

3.14

48

3

Unitati agro-zootehnice

87

5

85

5.31

Institutii si servicii de interes
public

22

1.27

22

1.38

Cai de comunicatie si transport
(rutier)

56.8

3.27

54

3.37

21

0

21

1.31

5

0.3

4

0.25

8

0.46

6.5

0.41

Destinatie speciala

438.7

25.26

428.5

26.78

TOTAL INTRAVILAN

1737

100

1600

100

Suprafata
(ha)

Locuinte
si
complementare

functiuni

Unitati industriale si depozite

Spatii verzi,
protectie

sport,

agrement,

Constructii tehnico-edilitare
zone protectie
Gospodarire comunala, cimitire

si

Sursa: INSSE TEMPO ONLINE

2.1.2. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru
invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente,
încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
28

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

 Fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în
deplină administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ
municipal care se află în proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi
fondul care se află în administrarea gospodărească a întreprinderilor municipale
sau în administrarea operativă a instituţiilor municipale;
 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de
locuit individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate,
apartamente în casele cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se
află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza proprietarilor privaţi),
construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;
 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea
personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai
proprietăţii publice şi private;
 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea
întreprinderilor mixte cu participare străină.

Tabel nr. 4 - Evolutia fondului locativ din orasul SEINI in perioada 2010-2014

3053

Total suprafață
locuibilă
(mp)
125493

Proprietate
publică
(numar)
20

2010

3281

144505

50

2011

3448

175045

31

3417

0

2012

3467

177263

31

3436

0

2013

3489

181504

31

3458

0

2014

3499

182720

31

3468

0

An

Total locuințe
(numar)

2002

Proprietate Proprietate
privată
privată
(numar)
(mixtă)
0
3033
0
3231

Sursa: Birou Urbanism, Primăria SEINI
Cresterea numarului de locuinte in proprietate publica de la 20 in anul 2002 la 50
in anul 2010 se datoreaza finalizarii si receptiei blocului ANL care a rezolvat dupa
cum reiese din tabelul de mai sus problema locuintelor pentru un numar de 30 de
familii dintre care 19 au si cumparat apartamentele repartizate.
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2.2.

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

DEMOGRAFIE
Reperele demografice ale evolutiei la nivelul Primăriei SEINI reprezintă elemente
de interes major pentru definirea obiectivelor strategice si a planurilor de actiune
pe termen mediu si lung.
Din acest motiv am sintetizat următoarele informatii ca fiind relevante:

Tabel nr.5 - Populatia stabilă din mediul urban al judetului MARAMURES
Populatie stabilă
(numar persoane)
Localitatea
RPL 2011
JUDET MARAMURES

532852

Reactualizare RPL
2014 prin serviciul de
evident a populatiei
526952

9569
9568
ORAS SEINI
Raportat la nr total al populatiei, orasul SEINI se afla pe locul x la nr de
locuitori

Sursa: Recensământul populatiei 2011 sau actualizat de la Serviciul de Evidenta a
Populatiei
Densitatea populatiei în orasul SEINI este de 550.89 locuitori/kmp.

După etnie, locuitorii din SEINI sunt în proportie de peste 78% români si doar
22% reprezintă populatia de etnie romă sau alte etnii. (maghiari, germani,
ucrainieni, evrei, ruteni). La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea
etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor
recenzate.
Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi
pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse
administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici.
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Impărtirea populatiei pe grupe de vârstă
Tabel nr.6 - Populatia din orasul SEINI pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani
5 – 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-34 ani
35-49 ani
50-59 ani
60-64 ani
65-74 ani
75-84 ani
peste 85 ani

496
498
538
553
638
1337
2152
1164
509
689
364
49

5.52%
5.54%
5.99%
6.15%
7.10%
14.88%
23.95%
12.95%
5.66%
7.67%
4.05%
0.55%

TOTAL POPULATIE

8987

100%

Sursa: Recensământul populatiei 2011 sau Serviciul de Evidenta a Populatiei
Mare parte din populatia care si-au schimbat domiciliul de pe raza Orasului Seini
este regasita in strainatate.
Având în vedere numărul și nevoile persoanelor vârstnice din comunitate, este
necesară realizarea unor spații în care se pot desfasura activități de socializare și
petrecere a timpului liber, pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă în risc
de excluziune socială, respectiv de natură socială, autorespect, nevoi de
apartenență si afecțiune, nevoia de petrecere a timpului liber în grup, de scădere a
gradului de dependeță.
În acest sens proiectele destinate persoanelor vârstnice la nivelul Orașului Seini au
în vedere crearea de infrastructură în care aceștia să poată petrece un timp liber
de calitate (atât în spații interioare, cât și în spații exterioare) prin antrenarea lor la
activități care sa le satisfacă nevoile precum: muzica, dansul, literature, turismul
social, terapia prin joc (table, șah, scrabble, remy, sudoku, rebus, integrame, etc)
De asemenea, se au în vedere programe de voluntariat cu vârstnici și pentru
persoane vârstnice, parteneriate cu organizații nonguvernamentale și culte
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religioase pentru programe de voluntariat cu vârstnici şi pentru vârstnici. Prin
derularea proiectelor si crearea infrastructurii necesare se va imbunatatii calitatea
vietii si a starii de sanatate atat fizice cat si mentale a varstnicilor cu pastrarea
independentei maxim posibile in raport cu conditia proprie.
Astfel,

nevoile

persoanelor

varstnice

vor

fi

soluționate

prin

activitățile

derulate/serviciile oferite, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii
calității vieții.

Starea civilă a populatiei din orasul SEINI
Tabel nr.7 - Starea civilă a populatiei din orasul SEINI
STAREA
Orasul SEINI

CIVILĂ

LEGALĂ

POPULATIA
STABILA
TOTAL

Necasatoriti

Casatoriti

Vaduvi

Divortati

Informatie
nedisponib
ila

STAREA
CIVILA
DE FAPT
Persoane
care traiesc
in uniune
consensuala

Ambele sexe

8987

3301

4489

890

305

-

150

Masculin

4339

1851

2225

124

138

-

75

Feminin

4648

1450

2264

766

167

-

75

Sursa: Recensământul populatiei 2011

Tabel nr. 8 - Nivelul de educatie a populatiei din orasul SEINI
NIVELUL

Orasul
SEINI

POPULATI
A
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE
TOTAL

INSTITUTIEI DE
VITE

Superior

Tota
l

din
care:
Unive
rsitar
de

INVATAMANT

Fara scoala
absolvita
din
care:

Secundar
Postliceal
si de
maistri

Superior

Liceal

Profesi
onal
si de
ucenici

Total

licent
a

Inferio
r
(gimn
azial)

Prim
ar

Total, din
care:
Masculin

7993
3825

645
294

654
283

137
70

5996
2992

2443
1161

1271
848

2282
983

981
394

Feminin

4168

394

362

67

3004

1282

423

1299

587

Sursa: Recensământul populatiei 2011

ABSOL

To
tal

19
1
75
11
6

Tabel nr. 9 - Miscarea naturală a populatiei (număr persoane)
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ne
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Născuti vii

Decedati

Sporul natural

An

Jud.
Maramures

Oras SEINI

Jud.
MARAMU
RES

Oraș
SEINI

Jud.
MARAMU
RES

Oras SEINI

2010

5028

81

16

1

5012

80

2011

4733
4841
4632

83
84
66

20
18
20

1
0
0

4713
4823
4312

82
84
66

2012
2013
2014

Sursa – INSSE Tempo online fara rezultate pentru anul 2014
Starea de ocupare a fortei de muncă si gradul de sarăcie
Tabel nr. 10 - Populatia ocupată civilă pe activităti ale economiei nationale la nivel
de sectiune CAEN Rev.2 (număr persoane)
JUD. MARAMURES

TOTAL, din care
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT
INDUSTRIE
CONSTRUCTII
COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL
TRANSPORT SI DEPOZITARE

2010

2011

2012

2013

1233
33786
6736

1365
34489
6820

1572
36740
7443

1622
37226
7736

13788
4824

14547
4884

14682
4821

14483
4892

2014

Sursa – INSSE Tempo online fara rezultate pentru anul 2014

Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul
juridic al exploataţiilor agricole

An 2010

ORAS SEINI

JUDET
MARAMURE
S

Total , din care:
Exploataţii agricole fără
personalitate juridică

3738

Exploataţii agricole cu
personalitate juridică

115

Sursa – Recensământul agricol 2010

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariatilor
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AN

Oras SEINI
(număr persoane)

JUD. MARAMURES
(număr persoane)

2010

1182

86256

2011

1160

86480

2012

1141

88152

2013

1223

89596

Sursa – INSSE Tempo online fara date existente pentru anul 2014
Cresterea numarului de salariati se datoreaza cresterii capacitatilor societatilor
deja existente.

Tabel nr. 14 - Repartiţia pe clase de mărime a numărului populaţiei şomere,la
nivel judeţean

Perioada

Nr. judeţe în
clasa
de sub 10000
persoane şomere

Sept. 2013
Dec. 2013
Mar. 2014
Iun. 2014
Sept. 2014
Dec. 2014

2.3.

17
18
24
20
20

Nr. judeţe în clasa
de
10001 - 20000
persoane şomere

23
22
16
19
19

Nr. judeţe în clasele de
20001 – 30000 şi peste
30001 persoane
şomere
1 (DOLJ SI MUN. BUC)
2 (DOLJ SI MUN. BUC)
2 (YYYYY)
2(DOLJ SI MUN. BUC)
2 (DOLJ SI MUN. BUC)
2 (DOLJ SI MUN. BUC)

Sursa: date lunare de pe www.anofm.ro

INFRASTRUCTURA SI ECHIPAREA EDILITARĂ

2.3.1. Căile de acces
Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 1C, care realizează legătura
orasului SEINI cu municipiul BAIA MARE si SATU MARE, DJ 109 i SEINI- ORASUL
NOU, care străbate orasul de la sud la nord, intersectând DN 1C în interiorul
localitătii. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă
sporită si de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri.
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local SEINI,
este în prezent în lungime de aproximativ 78 km, din care 60 km drumuri si 18km
trotuare.
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Tabel nr.15 - Structura retelei de străzi mici, parcări, trotuare din orasul SEINI

Categorie drum

Număr

Total km
drumuri

Total km
trotuare

Total km alei
pietonale

Număr
locuri de
parcare

Străzi

65

60

18

0

120

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria SEINI

Starea tehnică a drumurilor în localitatea SEINI este precară, doar 30% din
drumuri fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este
modernizată, drumurile sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietris si
se încadrează in categoria de trafic usor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu
sunt amenajate trotuare decât pe 9 km, acostamentele sunt în marea majoritate
din pământ înierbat.
În ceea ce priveste sistemul de colectare si evacuare ape pluviale aferent
drumurilor, acesta este ineficient, deoarece este realizat din santuri de pământ, in
mare parte colmatate. În aceste conditii, nu se realizeaza un drenaj corespunzător
al apelor pluviale si prin urmare starea drumurilor este direct afectată.

Transportul
Transport feroviar în orasul SEINI există statie feroviară, fiind amplasata cam la
jumatatea distantei dintre Baia Mare si Satu Mare.
Transportul public de persoane interjudeţean SEINI – celelalte localităti vecine
(Baia Mare, Satu Mare etc.) este asigurat de mai multi operatori SC FANY SRL, cu
masinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul orasului sunt
amenajate 2 statii de autobuz.

Traficul staţionar
In prezent în oras sunt amenajate doar 120 locuri de parcare în regim public.

2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată
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Reteaua de alimentare cu apă

Sursa de apă
In orasul SEINI, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea
cu apă realizându-se prin extragerea din puturi forate. Există 2 puturi forate, insă
în prezent doar 1functionează, celelalte 1 puturi având apă nepotabilă.

Sistem de colectare si depozitare
Apa extrasă din puturi este colectată într-un depozit de 0 rezervoare cu o
capacitate de 0 mc/fiecare, capacitatea totală fiind de 0 mc. Potabilizarea apei se
face printr-o preclorinare cu hipoclorit si trecerea acesteia prin statia de filtrare si
clorinare înainte de depozitare.

Statia de tratare a apei, una dintre cele mai mari din tară, a fost dată în
functiune în anul 2012 cu scopul de a asigura locuitorilor din SEINI apă potabilă.
Cu toate acestea, sistemul de alimentare cu apă nu functionează corespunzător,
apa extrasă nu poate fi adusă la parametrii igienico-sanitari impusi de lege.

Reteaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 13.5 km si a fost pusă
în functiune în 2008. Există un număr de 0 de cismele.
Din totalul de 3499 de locuinte, până în acest moment la sistemul de alimentare
cu apă sunt racordate 726, adică un procent de 20.75%.

Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014:
TIPURI DE UTILIZATORI

POPULAŢIE

Nr. racordate la retea
alimentare cu apă

CASE PARTICULARE
(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)

654

Contracte individuale la blocuri

180

Contractecte cu asociatiile de proprietari si locatari

UNITĂŢI

AGENŢI ECONOMICI

55

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă,
unitatea de pompieri)

17

Consumul de apă potabilă
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Tabel nr. 18 - Consumul de apă potabilă în orasul SEINI în perioada 2010-2014:
ANUL

CONSUM
metri cubi / zi

2011

166

2012

179

2013

176

2014

168

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între
altele, cantitatea minimă de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de
minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului fiziologic, igienei individuale şi
pregătirii hranei).

Surse de poluare a apei in oras
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrăsămintelor chimice în
agricultură, existentei unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar si
datorită structurii solului. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul,
nitratii si cei mai periculosi nitritii.

Preţurile şi tarifele practicate
Potrivit prevederilor Hotărarii Consiliului Local SEINI se aplică următoarele preturi
pentru apa potabilă livrată în orasul SEINI:
-

Pret pentru populatie – 3.48 lei/mc+TVA

-

Pret pentru restul de utilizatori – 3.48lei/mc+TVA

Preturile la apă pentru populatie contin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul
utilizatorilor nu contin TVA.
Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă
nu este acoperit si este nevoie de eforturi în acest sens.

2.3.2.2.

Reţeaua de ape uzate
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În prezent, reteaua de canalizare este in curs de executie, pe toată raza localitătii.
Se vor realiza 6 km de retea si 200de racorduri.
SC VITAL SA are ca obiectiv imediat următor executia, în baza unui alt proiect, a
încă 900de bransamente si racorduri, în vederea atingerii gradului de
conformitate.
Autoritatea locală doreste implementarea extinderii sistemului de colectare si
epurare a apei uzate pentru o suprafată de 16 km, cu executie de racorduri si
bransamente - proiect ce urmează a fi implementat din aceeasi sursă de finantare.

Reteaua de colectare a apelor pluviale din orasul SEINI este formată din
santuri si rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt partial colmatate
si există riscul ca localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai
abundent.
Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor din cele 4 tronsoane, se
vor realiza si sistemele de canalizare pluvială aferente străzilor respective.
2.3.3. Reteaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere,
cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau
aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de
iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de
comandă, automatizare si măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Reţeaua de iluminat public din orasul SEINI aparţine S.CELECTRICA S.A. si are o
lungime de 56km.

Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public

Denumire

An 2014

Stâlpi
de
iluminat
aparţinând
companiei/primarie ELECTRICA SA

1120

Corpuri de iluminat

1120

Sursa: Primăria SEINI
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Din cele 1120 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 180 bucăti.
In ceea ce priveste consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru
institutii importante si în acelasi timp mari consumatoare de energie, se observă o
tendintă de crestere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de
optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi
eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unităti.
2.3.4. Posta si telecomunicatii
Pe teritoriul orasului SEINI functionează 1 oficiu postal. Orasul este conectat la
serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, RDS&RCS, AKTA, serviciile de telefonie
mobilă cu acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din localitate VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, DIGI MOBIL, servicii de televiziune prin satelit,
DOLCE , FOCUS SAT si BOOM TV, televiziune prin cablu S.C. DIGITAL CABLE
SISTEMS S.R.L., RDS&RCS S.R.L.
Reteaua de internet este asigurată de ROMTELECOM, , SC DIGITAL CABLE
SISTEMS SRL si SC RDS&RCS SRL
2.4.

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2.4.1. Serviciile de sănatate
Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul SEINI funcţionează DISPENSARUL
MEDICAL SI CENTRUL DE PERMANENTA. Această clasă include unităţi care
deservesc unitatea administrativ-teritorială si care se limitează la afectiuni cu grad
MEDIU de complexitate.
Totodată, în localitate functionează 3 cabinete medicale familiale si 8 cabinete de
specialitate – 6 cabinete medicale stomatologice individuale, 1 cabinet obstreticaginecologie, 1 cabinet de radiologie si imagistica medicala, 2 cabinete de recoltare
si analize probe medicale.

Tabel nr.21 - Furnizori de servicii de sănătate
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NR.
CRT.
1.

Furnizori de servicii de sănătate

Unitate de stat /
Privată
PRIVATA

CMI DR. ANDREESCU VIORICA, MED FAM

2.

CMI DR. TIUT LUMINITA,

PRIVATA

3.

CMI DR. FILIPAS MARCEL,

PRIVATA

4.

CAB STOM PAUL ALINA

PRIVATA

5.

TOLNAY RENE

PRIVATA

6.

MURESAN LUCIAN

PRIVATA

7.

STAUDER ANCUTA

PRIVATA

8.

SUT DELIA

PRIVATA

9.

DENT EXPERT SRL

PRIVATA

10.

CAB ECOG. KIRMAYER

PRIVATA

11.

CAB OBST. GINEC LAZAR CIPRIAN

PRIVATA

12.

LAB ANALIZE MED DOROLTAN CORALIA

PRIVATA

Sursa – CAS MARAMURES

Tabel nr.22 - Indicatori servicii de sănătate
Cabinete Medicale
Cabinete Medici de
Stomatologice
Farmacii
Familie
Individuale

Spitale

Indicatori

De stat Particulare De stat Particulare
Numărul
unitătilor

De stat Particulare

De stat Particulare

0

0

0

6

0

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Numărul
de
medici specialiști

0

0

0

6

0

3

0

4

Numărul
asistente

0

0

0

6

0

4

0

8

Numărul
paturi

de

de

Sursa – CAS MARAMURES
2.4.2. Serviciile de asistenţă socială
Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a
monitoriza în conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor
personali în vederea ameliorării situatiei persoanelor cu handicap grav astfel încât
să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere.
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Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-ti valorifice
potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si social, în pofida handicapului de
care suferă.
În prezent în cadrul Primăriei orasului SEINI sunt angajaţi 31 de asistenti personali
ai persoanelor cu handicap din care 21 persoane sunt asistensi personali pentru
adulţi iar 10 asistensi personali pentru minori.
Centre de tip respiro - structuri
La nivelul orasului SEINI sunt înregistrate 62 persoane cu handicap gradul grav
care au optat pentru primirea unei indemnizatii lunare în locul angajarii unui
asistent personal.

În ceea ce priveste reprezentantii legali ai persoanelor cu

handicap grav, aceştia sunt persoanele cu handicap grav. Handicapul acestor
persoane este genetic, cele mai frecvente afectiuni întâlnite sunt encefalopatia
infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie musculară progresivă,
paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap
gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, întîrziere mintala
severă, alzheimer.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă
ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru
acordarea ajutorului la încălzire a fost de

Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului SEINI pentru asistenţă socială in perioada 2010 2014
ANUL

BUGETUL (lei)

2010

477000

2011

465000

2012

451000

2013

550000

2014

611000

Sursa: Primăria SEINI
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În ceea ce privește grupurile vulnerabile, aflate în risc de excluziune socială, în
principal populația romă, principalele nevoi sunt cele referitoare la implementarea
unor măsuri de integrare socială.
Lipsa educației igienico‐sanitară este una dintre principalele probleme cu care se
confruntă familiile de romi. Pentru a îmbunătăți starea de sănătate a populației
primele lucruri care ar trebui avute în vedere sunt: dezvoltarea unor programe de
educație igienico‐sanitară, creşterea nivelului de trai prin implementare unor
programe de integrare socio-profesionala, dezvoltarea economiei sociale, etc.
Astfel, se propune construirea unui centru de asistență comunitară pentru
persoanele de etnie roma din comunitate. In cadrul centrului se vor oferi: servicii
de spălătorie-uscătorie pentru imbracaminte, servicii de igiena corporala, respectiv
servicii de consiliere cu privire necesitatea si importanta mentinerii igienei. De
asemenea se are in vedere posibilitatea ca beneficiarilor sa li se asigure
materialele igienico-sanitare.

2.5.

INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invătământ din orasul SEINI în anul 2014
Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate
/Arondată

juridică

Acreditată
/
Autorizată

Învăţămâ
nt public /
privat

ACREDITAT

PUBLIC

ACREDITAT

PUBLIC

ACREDITAT

PUBLIC

ACREDITAT

PUBLIC

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
1.

1
2

Gradinita cu
progr.prelungit nr.4

Seini,A.Vlaicu
nr.2

Arondata

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Seini,N.Balces
Scoala primara nr.1 Seini
Arondata
cu,nr.2
Liceul Tehn.Agricol Alexiu
Berinde Seini(gimnazial)

Seini,Victoriei,
nr.2

Personalitate juridica

INVĂŢĂMÂNT LICEAL
1

Liceul Tehn.Agricol Alexiu
Berinde Seini

Seini,Victoriei,
nr.2

Personalitate juridica

Sursa: Primăria SEINI

Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru
învăţământul preuniversitar, în oraşul SEINI
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Nr.
crt.

Specialitatea
(postului)

catedrei

Norme / posturi
didactice
(număr)

Norme
/
posturi
acoperite cu:
Titulari

didactice

Suplinitori

1

Educatoare

21

18

3

2

Învăţători

21

19

2

3

Profesori

48.69

33.48

15.21

4

Discipline tehnice

8.26

4.61

3.65

98.95

75.09

23.86

TOTAL

Sursa: Primăria SEINI
Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul SEINI sa realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014
au fost înscrisi un numar total de 1373 elevi, din care prescolari 240

Tabel nr. 26 - Evolutia numărului de elevi, pe ani scolari
Tip instituţie / Nr. înscrişi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Grădiniţe

227

235

243

240

Şcoli generale

752

754

763

765

Licee

308

305

328

368

1287

1294

1334

1373

TOTAL

Sursa: Primăria SEINI
Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul scolar 2013 – 2014
Unitatea de Nr.
învăţământ
înscrişi

Scoala
Gimn.NR.1 si
Scoala Gimn.
Alexiu Berinde

Liceul

767

368

Clasa

Nr.
promovaţi

Pregătitoare
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

77
81
76
90
70
84
89
88
75
73
71

Repetenţi

5
3
12
5
4
1
20
4

Abandon
şcolar

Rata
promovabilităţii

1
1

98.71%
98.78%
100%
93.8%
95.89%
84.85%
94.68%
95.65%
97.4%
70.19%
84.50%

1
3

1
11
3

43

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

XI
XII
XIII

58
52
30

2
16

78.40%
68.42%
100%

Sursa: Primăria SEINI

Rezultatele elevilor la examenele naţionale
Tabel nr. 28 - Situatia testărilor naţionale
Procent
Promovabilitate
*** raportat la nr
de elevi prezenti

Nr.elevi înscrisi

Nr.elevi prezenti

Nr. elevi care au
promovat

2011/2012

52

52

46

88.46%

2012/2013

68

68

45

66.18%

2013/2014

57

57

42

73.68%

An scolar

Sursa: Primăria SEINI
Tabel nr. 29 - Situatia Examenului de Bacalaureat
An scolar

Nr.elevi înscrisi

Nr.elevi prezenti

Nr. elevi care au
promovat

Procent
Promovabilitate

2011/2012

40

23

7

30.4%

2012/2013

19

14

5

35.7%

2013/2014

25

24

10

41.7%

Sursa: Primăria SEINI
Burse acordate elevilor
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de
studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de
sprijin material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate
foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:
-

Burse de ajutor social

-

Burse de merit

-

Burse de studiu

-

Burse de performanţă

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare
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Nr.
Crt.

Denumire unitate
de învăţământ

1.

Scoala Gimn.NR.1 si
Scoala Gimn. Alexiu
Berinde

2.

Liceul Tehn.Agricol Ion
Ionescu de la Brad

Ani şcolari

Burse de
performanţă

Burse de
merit

Burse
sociale şi
medicale

2011-2012

19

2012-2013
2013-2014

21
17

2011-2012

4

11

2012-2013
2013-2014

4
3

16
14

11

98

TOTAL

Sursa: Primăria SEINI
Una dintre cele mai vizibile probleme în randul scolarilor este cea a absenteismului
copiilor – în mod special copii proveniţi din familii dezavantajate, copii cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate, copii cu dificultăţi de învăţare, cu risc de abandon
şcolar şi orice alte categorii de copii cu nevoi speciale.
Astfel este necesara asigurarea participării copiilor din familii dezavantajate la
activitatile educative, culturale si recreationale ale unui centru multifunctional, dar
şi la cluburi sportive din oraş, imbunătăţirea participării copiilor din familii
dezavantajate la programele de tip scoala dupa scoala şi cele de tip a doua şansă,
inclusiv prin atragerea loc cu alte activitati care se vor putea desfasura in aceeasi
locatie (de tip cultural si recreational), asigurarea de locuri la creşe pentru copii
din familii cu resurse financiare reduse sau lipsite de resurse, accesul copiilor cu
dizabilităţi motorii, activitati de infromare si consiliere pentru adolescenţii cu
tulburări de comportament şi pentru cei care au comis infracţiuni.

Pentru

optimizarea programelor de tip scoala dupa scoala, a activitatilor educative,
recreative si culturale, se va avea in vedere încheierea de parteneriate cu
organizaţii non-guvernamentale, cu competenţe în domeniu.

2.6.

CULTURĂ, CULTE, AGREMENT


număr biblioteci - 3



număr case de cultură - 1



cămine culturale şi muzee- 2



monumente istorice - 10
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număr ONG



publicatii şi reviste



formatii de dans (popular, modern)



sărbători şi traditii cu specific local



lacasuri de cult pe confesiuni



locuri de agrement: Sali de sport, centre SPA, terenuri de joaca pentru
copii

2.7.

ECONOMIA

Tabel nr. 31 - Structura agentilor economici din SEINI, în functie de domeniul lor
de activitate
STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Domeniul de activitate
Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si
motocicletelor
Hoteluri si restaurante
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Agricultura, Silvicultura si Pescuit
Industria prelucratoare
Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, activitati de
decontaminare
Transport si depozitare
Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Informatii si comunicatii
Constructii
Intermedieri financiare si Asigurari
Activitati de spectacole culturale si recreative
Alte activitati de servicii
TOTAL

Numar
societati

Pondere in
totalul
societatilor

45

24

14

8

17
29

9
16

27
27

15
15

26

13

185

100

Din totalul celor 185. societăti active, 92% sunt microintrepinderi, respectiv au
maxim 9 angajati şi o cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale de maxim
2 milioane EUR.

Principalii agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în orasul SEINI sunt
prezentati în tabelul de mai jos:
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Tabel nr. 33 - Lista cuprincipalii agentii economici de pe raza orasului SEINI
Nr.
crt.

Denumire
societate

Localitatea

Nr.
angaja
ti

1.

POP FRANCE

SEINI

93

2.

NISTEM SRL

SEINI

26

3.

VAVIR ZETEA
TRANS

SEINI

34

4.

DANAMARI SRL

SEINI

5.

VALCO SA

6.

Cifra de
afaceri

Domeniul de
activitate

Profit

1741272
4
1115462
4
1068666
8

TAIEREA SI
RINDELUIREA LEMNULUI
COMERT AL
CARBURANTILOR

25

8947123

CRESTERA PORCILOR

SEINI

23

7141471
0

DISTILARE, RAFINARE

ROMAVIS

SEINI

7

6344976

CRESTEREA PASARILOR

7.

POLSINO TRANS

SEINI

18

6152738

TRANSPORT MARFA

8.

SC MARDANI COM

SEINI

27

5169018

TRANSPORT MARFA

TRANSPORT MARFA

2.7.1. Agricultura
Tabel nr.34 - Suprafata agricolă, pe categorii de folosintă în anul 2014:
Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

- arabil

2549

- pasuni si fanete

970

- vii si livezi

444

Ponderea
suprafetelor (ha)

Total teren agricol

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria SEINI
2.7.1.1.

Situatia

terenurilor,

pe

categorii

de

folosintă,

potrivit

Recensământului agricol din anul 2010
Terenul arabil .
Grădina familială
Păsuni si fânete
Culturi permanente –
Suprafata agricolă utilizată (SAU) .
Suprafata agricolă neutilizată .
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Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta
Suprafata agricola utilizata

din care:

Cranguri
in sistem
de rotatie
pe termen
scurt

Suprafete
ocupate
cu cladiri,
curti,
drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
permanent
e

Total

Suprafata
agricola
neutilizata

JUDET
MARAMURES

55823

3896

190641

6808

257167

6871

62043

13.82

7076

78.97

333236

Orasul SEINI

2217

83

970783

437

3520

124

969

0.50

138

0.19

4752

Localitate

Suprafata
impadurita

Pondere (%)

Tabel nr.36 - Exploatatii agricole (număr), cu suprafata agricolă utilizată, pe categorii de folosintă

Suprafata
agricola
neutilizat
a

Suprafata
impadurit
a

din
care:
Cranguri
in
sistem
de
rotatie
pe
termen
scurt

Suprafata agricola utilizata

Localitate

Suprafet
e
ocupate
cu
cladiri,
curti,
drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
permanent
e

Total

JUDET MARAMURES

69446

58984

89556

11946

105159

7421

15558

56

94531

202

106178

Orasul SEINI

1486

1242

1330

927

2513

254

97

1

2128

1

2536
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Tabel nr.37 - Exploatatii agricole (număr) după modul de detinere a suprafetei agricole
utilizate
Modul de detinere a
suprafetei
In proprietate

Oraș SEINI

jud.
MARAMURES

2510

104855

In concesiune

2

167

In arenda

18

346

In parte

2

150

Utilizat cu titlu gratuit

3

556

Alte moduri

1

308

Total

2536

Sursa- Recensământul agricol 2010
Tabel nr. 38 - Exploatatii agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de
detinere al acestuia
Modul de detinere al terenului
arabil
In proprietate

Oraș SEINI

jud.
MARAMURES

1484

69170

In concesiune

0

14

In arenda

16

213

In parte

1

93

Utilizat cu titlu gratuit

1

263

Alte moduri

1

167

Total

1503

Sursa- Recensământul agricol 2010
Tabel nr.39 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil
Clase de marime

Oras SEINI

Sub 0,1 ha
0,1 - 0,3 ha
0,3 - 0,5 ha
0,5 - 1 ha
1-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-20 ha

88
309
186
464
257
119
38
14

jud.
MARAMURES
8260
19163
11016
14352
10154
5683
680
101

20-30 ha
30-50 ha
50-100 ha
peste 100 ha

4
3
2
2

10
19
4
4

Total

1486

69446

Sursa- Recensământul agricol 2010
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2.7.1.2.

Cultura plantelor

Tabel nr.40 - Suprafetele cultivate în SEINI, conform Recensământului agricol 2010

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Pondere din teren
arabil

Jud.
MARAMURES
Suprafaţa cultivată
(hectare)

Grâu comun si grâu spelt

241

22.7

3257

Porumb

1321

67

15903

33

0.02

340

4

0.01

360

Plante de nutreţ (fân şi masă
verde, leguminoase pentru nutreţlucernă, trifoi)

282

0.14

17111

Cartofi

28

0.2

6993

Alte culturi
TOTAL ARABIL (din suprafata
agricolă utilizată)

72

0.04

687

Oras SEINI
Culturi

Plante tehnice (floarea soarelui,
rapită si soia)
Legume, pepeni (in camp si in
sere)

1981

44651

Tabel nr. 41 - Suprafetele cultivate în SEINI

Cultura

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Pondere

Meri

250

56.69%

Pruni

110

25%

Alti pomi fructiferi

27

6.12%

Struguri de masa

0

0%

Struguri de vin
TOTAL

53
441

12.19%
100%

Sursa- Recensământul agricol 2010
Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 42 - Situatia productiilor medii la principalele culturi in judetul maramures
Denumire cultura

U.M

Productia
2014

Grau

Kg/ ha

3500

Porumb

Kg/ ha

5000

Pepeni verzi si galbeni

Kg/ ha

0
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Cartofi

tone

12000

Prune

tone

15000

Meri

tone

12000

Struguri

tone

4000

Sursa-INSSE Tempo online
2.7.1.3.

Cresterea animalelor
Tabel

nr.43

-

Efectivele

de

animale

din

localitatea

SEINI,

conform

Recensământului agricol 2010
Efective de animale (capete)

Jud.
MARAMURES

SEINI

Bovine

80090

998

Ovine

168866

1983

Caprine

20116

283

Porcine

95843

6860

Păsări

1940917

1304000

Cabaline

9870

125

Familii de albine

23876

531

TOTAL

2.8.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.8.1. Calitatea mediulu
Calitatea solului
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor
pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul MARAMURES este
cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la
poluarea cu nitraţi. SEINI nu este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o
scară intensivă la nivelul localitătii, nivelul de poluare cu nitrati se încadrează în limitele
admise.
O

sursă

de

poluare

a

solului

o

constituie

depozitarea

necontrolată

sau

necorespunzătoare a deseurilor.
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Radioactivitatea mediului
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost înfiinţată
în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale
privind radioprotecţia mediului.
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor
pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de
Laboratorul Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM.
2.8.2. Managementul deseurilor
Prin Hotărarea Consiliului Local SEINI a fost aprobată înfiintarea Serviciului de
salubrizare al orasului SEINI, fiind stabilită ca formă de gestiune - gestiunea delegată.
Pe de altă parte orasul SEINI, prin Hotărarea Consilului Local s-a asociat cu alte localităti
din judetul MARAMURES, în vederea elaborării unui proiect cu finantare externă, privind
managementul deseurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul MARAMURES se află în
derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul
MARAMURES”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013. Contractul a fost semnat si prin
acest proiect se vor achizitiona pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din întregul
judet, containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile la compactoare si
autospeciale pentru transportarea deseurilor, vor fi construite statii de sortare, transfer
si compostare, urmând să fie închise si ultimele depozite neconforme.
În acest moment se desfăsoară activităti de colectare si transport deseuri menajere,
deseurile colectate de la populatia din SEINI fiind transportate la Rampa, fără a realiza si
selectarea acestora. Autoritătile locale din orasul SEINI fac eforturi în ceea ce priveste
aplicarea legislatiei privind protectia mediului, precum si oferirea unei educatii ecologice
tuturor locuitorilor orasului.

Sursele de deseuri din SEINI sunt: deseuri menajere provenite de la
populaţie şi agenţii economici, deseuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri,
deseuri menajere spitaliceşti.
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2.8.3. Fondul forestier

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud.MARAMURES
An

Suprafata fondului
forestier (ha)

Volumul de lemn recoltat
(mc)

2009

259800

636500

2010

258900

639800

2011

258600

683100

2012

259000

707200

Sursa: INSSE, Tempo online

2.8.4. Riscuri naturale

a) Riscuri generate de desertificare
b) Riscuri generate de inundaţii
c) Incendii de pădure, pajişti comunale
d) Alunecari de teren
e) Cutremur
2.8.5.

Situaţii de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care
prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător,
valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt
necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
În SEINI funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două
activităţi principale:
-

informare publică şi prevenire;

-

intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate.

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje:
- autogreder - 1
- tractoare - 2
- buldoexcavator - 1
- camion - 1
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2. Politia locala a orasului Seini
2.9.

ADMINISTRATIA LOCALĂ
Administraţia publică în orasul SEINI este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului
Local.
Administraţia publică din oras se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei

locale,

descentralizării

serviciilor

publice,

eligibilităţii

autorităţilor

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Primarul, viceprimarul si secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care
duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în
soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o
reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El
este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de
buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea
administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau
juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Consiliul Local al orasului SEINI este compus din 17 consilieri locali pe perioada 20122016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite
de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislatiei,
numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilileste prin ordin al prefectului, în
functie de populatia orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii
Economice la data de 1 ianuarie a anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la data
de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
Aparatul de specialitate al Primariei orasului SEINI cuprinde 97 de posturi, structurate pe
departamente de specialitate, astfel:
-

Demnitari - 2, primar si viceprimar
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Functii publice - 32 (din care 6 functii publice de conducere si 26 functii publice de
executie)

-

Contractuali - 33 (1 de conducere si 32 de executie )

Din totatul de 67 de posturi, 63 sunt ocupate, iar 4 sunt declarate vacante.
În subordinea Primarului functionează urmatoarele servicii si directii:
-

Viceprimarul, secretarul, auditorul, consilierul primarului

-

Serviciile de Asistenta Sociala, Situatii de Urgenta, Economic si Urbanism

În subordinea Secretarului orasului functionează:
-

Serviciul Comunitar de Evidenta a Persoanei,

-

Administratie Publica,

-

Casa de cultura si Biblioteca

În subordinea Consiliului Local funcționează:
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Consiliul local Seini

An
anexa 1

Maramures
ORGANIGRAMA

la Hotararea CL nr. 29 /2015

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL

VICEPRIMAR

Serviciul
Comunitar
local de
Evidenta a
Persoanelo
r

SECRETAR

Serviciul
Comunitar
de Utilitati
Publice

Serviciul
Administratie,
Urbanism si
Agricol

TF - 8

TF -11

TFP 0

TFP - 8

FC - 8

FPC - 2

TF - 1

FCC – 1

FPE – 6

TFP – 1

FC - 3
Serviciul
Economic
FCC - 0

FPC - 0

FCE - 7 Birou

Cabinet
primar

Compartiment
- Audit

proiecte

TF - 3
TFP – 0
Compartiment
juridic

Birou
Situatii de
Urgenta

Serviciul –
Politia
Locala

Birou
Asistenta
Sociala, si
Centru
Social

TF

TF - 3

FPE - 1

TFP - 1

FC - 2

FPC - 0

FCC – 0

FPE - 1

FCE - 2

FC - 0

TF - 8
TFP – 0

TFP- 1

TFP – 8

FC - 2

FPC -0

FPC - 1

TFP – 0

TF - 6

TF - 10

TFP - 2

TFP - 9

FPC - 1

FPC - 1

TF - 8

-3
FC - 3

TFP - 1
FCC - 0
FPC - 0
FCE - 3

FPE - 1

FC - 2
TF - 1

.

Stare Civila

FCE - 3

TF - 2

Casa de
Cultura ,
Biblioteca

FCC - 0
FCE - 2
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Total functii
Din care : functii de demnitate publica
Functii publice din care :
- de conducere
- de executie
Functii contractuale, din care
- de conducere
- de executie

FP
FPC
FPE
FC
FCC
FCE

67
2
32
6
26
33
2
31
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Primar,
Ec. Tulbure Gabriela Florica
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora
(RCO)
MII LEI
Denumire indicator
RCO1 Cheltuieli totale de personal
RCO1a Cheltuieli totale de personal pe locuitor
RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de personal
in cheltuielile operationale
RCO2 Cheltuieli de personal autonome (fara
invatamant)
RCO2a Cheltuieli de personal autonome (fara
invatamant) pe locuitor
RCO2b Ponderea cheltuielilor de personal
autonome (fara invatamant) in cheltuielile
operationale
RCO3 Cheltuieli de personal, cu subventii
pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si
cu asistenta sociala
RCO3a Cheltuieli de personal, cu subventii
pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si
cu asistenta sociala pe locuitor
RCO3b Ponderea cheltuielilor de personal, cu
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret
si tarif si cu asistenta sociala in total cheltuieli
operationale
RCO4 Cheltuieli operationale
RCO4a Cheltuieli operationale pe locuitor
RCO4b Ponderea cheltuielilor operationale in
total cheltuieli

2010
3894
0,408
50.822

2011
3767
0,394
42.198

2012
4193
0,437
39.937

2013
5059
0,527
53.085

2014
5977
0,624
59.669

1517

1263

1379

1613

1616

0,159
19.799

0,132
14.148

0,144
13.135

0,168
16.925

0,169
16.133

477

465

451

550

611

0,050
6.226

0,049
5.209

0,047
4.296

0,057
5.771

0,064
6.100

7662
0,803
58.966

8927
0,933
68.385

10499
1,093
79.604

9530
0,992
85.249

10017
1,046
67.568

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID)
MII LEI
Denumire indicator
CID1 Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei
CID1a Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei pe locuitor
CID1b Ponderea cheltuielilor cu finantarea
serviciului datoriei in total cheltuieli
CID2 Serviciul anual al datoriei ca
pondere in veniturile curente totale
(autonome)
CID3 Cheltuieli totale cu investitiile
CID3a Cheltuieli totale cu investitiile pe
locuitor
CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu
investitiile in total cheltuieli
CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru
imprumuturile pe termen lung in cheltuielile
totale cu investitiile

2010
140

2011
152

2012
166

2013
180

2014
205

0,015
1.077

0,016
1.164

0,017
1.259

0,019
1.610

0,021
1.383

2.357

2.450

2.214

2.016

2.113

851

1106

1416

243

5164

0,089
6.549

0.116
8.472

0,147
10.736

0,025
2.174

0,539
34.833

-

-

-

-

-
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Capacitate de Management Financiar (CMF)
MII LEI
Denumire indicator
Rezultatul (excedentul sau deficitul)
operational brut
CMF1a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational brut in total
venituri operationale
CMF2 Ponderea rezervelor in total cheltuieli
CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul)
operational net
CMF3a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational net in total
venituri operationale

2010
1968

2011
1360

2012
666

2013
2249

2014
5794

20.436

13.221

5.965

19.093

36.645

0.146
1968

0.146
1360

0.144
666

0.170
2249

0.128
5794

20.436

13.221

5.965

19.093

36.645

CMF1

Indicatori privind evaluarea veniturilor:
Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri
(CGV)
Denumire indicator
CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate
CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor
CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate in
total venituri
CGV2 Venituri proprii fiscale
CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor
CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale in total venituri
CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale)
CGV3a Venituri curente proprii (fiscale si nefiscale ) pe
locuitor
CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale si
nefiscale) in totalul veniturilor
CGV4 Venituri curente totale (autonome)
CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor
CGV4b Ponderea veniturilor curente totale (autonome) in
total venituri
CGV5 Venituri operationale
CGV5a Venituri operationale pe locuitor
CGV5b Ponderea veniturilor operationale in total venituri
CGV6 Venituri pentru investitii
CGV6a Venituri pentru investitii pe locuitor
CGV6b Ponderea veniturilor pentru investitii in total venituri
CGV7 Total venituri pe locuitor
CGV8

Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale

2010
974
0,102
6.663

2011
1117
0,117
7.834

2012
1118
0,116
8.123

2013
1205
0,125
9.094

2014
1299
0,136
6.384

3927
0,412
26.864
1608

4246
0,444
29.778
1745

4274
0,445
31.054
1743

4991
0,520
37.668
2187

5216
0,544
25.635
1990

0,169

0,182

0,181

0,228

0,208

11,000
8698
0,912
59.502

12,238
8571
0,896
60.109

12,664
9124
0,950
66.29

16,506
10566
1,100
78.743

9,780
11595
1,210
56.986

9630
1,009
65.878
7
0,001
0.048
1,532

10287
1,075
72.144
916
0.096
6.424
1,490

11165
1,162
81.123
66
0,007
0.480
1,433

11779
1,226
88.898
245
0,026
1.849
1,379

15811
1,650
77.707
1545
0,161
7.593
2,124

70.19

67.78

67.85

68.58

71.70

Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit impozit raportul dintre incasarile efective dintr-un impozit anume si
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totalitatea obligatiilor de plata ale contribuabililor aferente
acelui impozit.
Gc = Incasari/Debit
Gradul de colectare a tuturor impozitele locale - media
ponderata a gradelor de colectare ale diferitelor impozite in
raport cu incasarile din aceste impozite:
Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj

Conform recomandărilor Manualului de Planificare Strategică, Secretariatul General al
Guvernului, noiembrie 2009 va rugam sa ne prezentati raportarile pe care le-ati intocmit si
predat pentru politicile publice la nivelul Orasului.
Indicator

Modalitate de calcul
An
Valoare
Frecvenţa măsurării într-o
perioadă dată
Sursa informaţiilor

Mecanismul de colectare a
datelor
Ultimul rezultat cunoscut
Tendinţa prognozată a
evoluţiei

Se precizează titlul indicatorului
Formula pentru calculul valorii indicatorului
n-2
n-1
n-1
n
n+1
n+2
n+3
TS
Vn-2 Vn-1 V/n-1
Vn
Vn+1 Vn+2 Vn+3 VTS
Se precizează perioada de timp în care este măsurat indicatorul
(pentru indicatori de output de obicei anual, indicatorii de outcome
la intervale mai mari)
Se precizează instituţia care este responsabilă cu strângerea datelor
pentru indicatori: instituţia în cauză, o instituţie subordonată, sau o
altă instituţie. Dacă pentru măsurarea indicatorului este necesar un
studiu (de exemplu un sondaj de opinie publică), instituţia care va
elabora sau va comanda studiul respectiv trebuie şi ea menţionată
în această secţiune.
Se menţionează metoda de cercetare calitativă sau cantitativă care
este utilizată în strângerea datelor sau dacă este vorba de un
sistem interinstituţional sau intrainstituţional de colectare şi
monitorizare a datelor
An: anul ultimei
Valoare: ultima valoare cunoscută
colectări de date
Evoluţia anticipată, fie crescător sau descrescător

Notă: Valorile indicatorilor sunt aceleaşi cu cele prezentate în sinteză:
Indicator

Descrierea concisă a indicatorului

n-2,

Anii la care se înregistrează valorile indicatorilor, unde n este

n-

1...n+3

primul an de planificare (ex. Planul strategic 2010 - 2013, n este
2010)

TS

Tinta strategică – valoare a indicatorului care este urmărită a fi
obţinută pe termen mediu

Valoare

Se precizează valoarea reală/estimată a indicatorului astfel
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Vn-2

valoarea pentru indicator înregistrată cu doi ani în urmă faţă de
anul pentru care se elaborează strategia (valoarea reală rezultată
în urma monitorizării)

Vn-1

valoarea prevăzută în Strategia anterioară pentru indicator în anul
precedent faţă de primul an al planificării (este valoare estimată în
planul strategic anterior sau în buget)

VIn-1

valoarea

intermediară

pentru

anul

n-1 rezultând în urma

monitorizării până la acel moment şi estimărilor pentru perioada
rămasă din anul n-1 (va fi mai apropiată de realitate decât Vn-1)
Vn

...

valorile estimate/indicative pentru anii n ...n+2

Vn+2
VTS

valoarea indicatorului în concordanţă cu ţinta strategică (arată
unde trebuie să se situeze pe termen mediu valoarea indicatorului)
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Capitolul III: ANALIZA SWOT PE DOMENII

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:


Strengths (puncte tari)



Weaknesses (puncte slabe)



Opportunities (oportunitati)



Threats (riscuri)

Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare si prezentate
în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor si ameninţărilor.

Punctele tari se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile de care comunitatea
dispune si care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.

Punctele slabe se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile insuficiente sau de
o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.

Oportunităţile se referă la mediul extern si reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de
ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările
legislative, integrarea europeană si posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă
superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.

Ameninţările se referă la mediul extern si reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în
ansamblu, care pot îmbrca forme extrem de diferite, plecând de a schimbările de mentalitate,
lacunele legislative si evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea
comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care si le-a propus.
Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a
comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor si relaţiilor de intercondiţionare.
Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât si realizările comunităţii analiza SWOT
permite înţelegerea rapidă, simultană si integrată a legăturilor dintre elementele pozitive si
negative ale comunităţii.
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Unele "oportunităţi" si "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
Domeniile de analiză au fost:
-

Social

-

Educaţie

-

Sănătate

-

Infrastructură

-

Activităţi economice

-

Mediu

-

Cultură

-

Administraţie publică
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ANALIZA SWOT
a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Oraşului SEINI
DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

Oraşul Seini este

-Inexistenţa

-Existenţa în

-Fonduri structurale

situat în Ţara

investitorilor de

apropierea

alimentate prin

Chioarului, pe

mare anvergură

Orasului Seini

bugetul Uniunii

Poziţionarea

malul drept al

pe teritoriul

a polilor urbani

Europene pentru

în teritoriu

Someşului, la

Orasului Seini;

(Baia Mare,

dezvoltarea zonelor

contactul celor 4

Satu Mare) ar

urbane, apropierea

ţinuturi nord-

putea avea

de intreg circuitul

transilvănene:

efecte negative turistic al Nord

Oaş, Sătmar,

în ceea ce

Vestului Tarii ar

Codru şi Chioar

priveşte

putea face din

şi este la 25 km

atragerea

Orasul Seini un nod

de Baia Mare şi

investiţiilor

turistic important.

41 km de Satu

directe în

Mare. Aceste 2

zonă;

orase

-Infrastructura

functioneaza ca

încă precară şi

un “magnet”

lipsa utilităţilor

pentru populatia

poate afecta

si investitorii din

negativ

zona.

interesul
turistic şi cel
antreprenorial.

DOMENIU
Demografie

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Populaţie

- Natalitate în

- Râmânerea

- Ameliorarea ratei

majoritar tânără

scădere şi

ratei sporului

de mortalitate la

(64% sub 45 de

mortalitate

natural în zona

nivel naţional;

ani);

ridicată;

negativă;

- Cresterea si

- Echilibru relativ

- Rata sporului

- Creşterea

consolidarea

între populaţia

natural negativă;

numărului de

Societatii civile si

persoane care

atragerea asociatiilor

feminină şi

- Lipsa
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masculină;

alternativelor

nu au un loc

si ONG-urilor in

- Raport de

economice

de muncă şi

parteneriate pentru

dependenţă

pentru populaţie

creşterea

dezvoltarea

demografică mai

în oraş;

sărăciei.

sustenabila a

mic decât cel

- Plecarea

Orasului Seini.

judeţean şi

permanentă sau

- Posibilitatea

naţional.

temporară a

accesării de fonduri

locuitorilor (în

europene pentru

special tineri) din

creşterea calităţii

oraş în căutarea

vieţii în oraşul Seini.

unui loc de
muncă în ţară
sau în
străinătate;
- Slaba
dezvoltare a
societăţii civile.
- Lipsa
posibilităților de
petrecere a unui
timp liber de
calitate
- Lipsa unor
centre care să
ofere servicii
sociale pentru
categorii
defavorizate în
vedere
reintegrării
sociale (de ex. a
populației rome)
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DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

-Reţea rutieră

- Existenţa unor

- Creşterea

- Modernizarea

formată dintrun

tronsoane de

gradului de

infrastructurii publice

drum în stare

uzură al

prin accesarea de

unul naţional(DJ

mediocră şi rea,

infrastructurii

fonduri europene şi

109L şi DN 1C);

care necesită

şi al

guvernamentale.

- Infrastructură

lucrări de

echipamentelor

de alimentare cu

modernizare;

din dotare;

fondurilor europene

energie electrică

- Reţeaua de

- Resurse

pentru construirea

bine dezvoltată;

străzi secundare

financiare

unei sosele de

- Infrastructură

a localităţii

insuficiente

centura a Orasului

bună de

parţial betonată

pentru

Seini si constructia

telecomunicaţii

şi împietruită,

finanţarea şi

unui pod peste raul

(telefonie fixă,

fiind astfel greu

cofinanţarea

Somes care sa faca

mobilă, internet

practicabile;

proiectelor

legatura Orasului

şi televiziune),

- Reţea de

finanţate prin

Seini cu Localitatie

majoritatea

canalizare

Fonduri

din Zona Codrului

populaţiei având

incompletă,

Structurale;

-Construirea unei

acces la aceste

generând, pe

servicii;

alocuri,

- Accesul

deversarea

locuitorilor la

apelor uzate

transportul rutier

menajere direct

în comun către

în apele

oraşele şi

curgătoare şi în

comunele din

pânza freatică;

vecinătate

- Reteaua de

(servicii private

iluminat stradal

de transport).

dezvoltata dar

Infrastructura drum judeţean şi

- Accesul

-Accesarea

piste pentru biciclisti

invechita

locuitorilor la

- Reteaua de

transportul

alimentare cu

feroviar, prin

apa potabila slab

oraş trecând 15

dezvoltata.

trenuri si 3

- Drumurile
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avansata.

sistemului de

- Spații verzi

alimentare cu

amenajate pe

gaz.

suprafață redusă

- Finalizarea
lucrarilor la
reteaua de
alimentare cu
apa si canalizare
ape uzate
menajere in
localitatea Viile
Apei
- Avansarea in
ritm alert a
lucrarilor la
reteaua de
alimentare cu
apa si canalizare
ape uzate
menajere in
Orasul Seini
- Construirea a 2
statii de epurare.
-Finalizare studiu
fezabilitate
pentru
constructia
podului peste
Raul Somes
-Formarea unei
echipe care se
ocupa de
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gestiunea
proiectelor pe
fonduri europene
si fonduri atrase.
DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Existenţa Casei

- Promovarea

-Resurse

- Organizarea mai

Cultura si

de Cultură în

redusă a

financiare

multor evenimente

Turism

Seini;

artiştilor locali;

insuficiente

de promovare a

pentru

culturii locale;

- Renovarea si

- Finanţarea

utilarea

redusă a

finanţarea şi

- Posibilitatea de a

căminului

activităţilor

cofinanţarea

promova cultura si

cultural din

culturale.

proiectelor

istoria Orasului Seini

Săbişa;

finanţate prin

in cadrul proiectelor

- Renovarea si

Fonduri

din programul

utilarea Salii

Structurale;

Europa pentru

Multifunctionale

-Tendinţa de

Cetateni.

din Viile Apei

pierdere a

- Accesarea de

- Existenţa a 4

tradiţiilor şi

fonduri europene şi

biblioteci în oraş.

obiceiurilor;

guvernamentale

- Construirea

pentru promovarea

Centrului

culturii si restaurarea

National de

monumentelor

Informare si

istorice:

Promovare

-

Turistica

Restaurarea sau
conservarea ruinelor
Cetatii Zynyr
Restaurarea casei
Bay

DOMENIU

Educatie

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Existenţa

- Scăderea

- Lipsa surselor

-Dezvoltarea

Liceului

populaţiei

de finanţare

educaţiei practice

Tehnologic

şcolare;

pentru

meşteşugăreşti

Agricol „Alexiu

- Inexistenţa

educaţie şi

pentru elevi prin

Berinde” din

unei creşe;

pentru

infiintarea de şcoli

Seini, unitate de

- Lipsa

programe

de vară sau
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învăţământ de

laboratoarelor

educative

programe de tip

tradiţie în

şcolare cu dotări

inovative;

„after school” si

educaţia

corespunzătoare.

- Resurse

agricolă, unitate

- Lipsa de

financiare

extrascolare, inclusiv

ce ofera educatie

supraveghere

insuficiente

prin accesare de

pentru clasele 0-

adecvata a

pentru

fonduri europene ;

12;

copiilor ai caror

finanţarea şi

- Accesarea de

- Infrastructură

parinti sunt

cofinanţarea

fonduri europene şi

educaţională în

plecati in

proiectelor

guvernamentale

stare bună de

strainatate

finanţate prin

pentru construirea

funcţionare;

- Lipsa unor

Fonduri

de centre

spații care să

Structurale;

multifuncționale,

- Dotare

activitati educative

materială bună a

ofere

zone verzi pentru a

şcolilor;

posibilitatea

unei baze sportive

- Existenta a 11

desășurării atât a

moderne de care să

spatii de joaca

unor activități

poată beneficia

pentru copii,

educative

inclusiv turiştii;

- Existenta

extrașcolare, cât

terenurilor

si de spatii

amenajate

pentru joacă și

pentru

recreere.

practicarea
sportului scolar si
de masa,
- Existenta Salii
de Sport,
- Existenţa
profesorilor
calificaţi şi cu
experienţă.
- Infiintarea
Centrului de zi
pentru copii
“Prichindeii
Seiniului” –
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pentru copii intre
0 si 3 ani cu data
de dare in
folosinta Martie
2016
DOMENIU
Sanatate

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Accesul la

- Lipsa medicilor

-Lipsa

-Dotarea cu

asistenţă

specialişti;

fondurilor

echipamente

medicală bună,

- Dotări

pentru

moderne a centrelor

în oraş;

insuficiente în

sănătate;

medicale;

- Existenţa a 6

Centrul de

- Plecarea

- Atragerea de

cabinete

Permanenţă;

medicilor

medici specialişti

stomatologice în

- Supra-

specialişti şi a

competenţi care să

oraş;

aglomerarea cu

personalului

ofere consultaţii în

pacienţi a

medical în

oraş;

farmacii în oraş;

medicilor de

străinătate;

- Atragerea mai

- Existenta

familie.

- Existenţa a 4

medicului şcolar

multor medici de
familie în oraş.

şi a cabinetului
medical şcolar;
- Apropierea de
Baia Mare şi
accesul facil la
spitalele
judeţene pentru
intervenţii mai
complexe.
-Renovarea
cladirii Centrului
Medical de
Permanenta si a
Cabinetelor
Medicale.
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DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

Dezvoltarea

- Potenţial

- Lipsa asocierii

-Scăderea

-Posibilitatea

economica

important în

în agricultură;

puterii de

înregistrării şi

domeniul

- Desfacerea cu

cumpărare a

promovării unui

creşterii

dificultate a

populaţiei pe

brand local pentru

animalelor şi

produselor;

fondul crizei

produsele

agriculturii;

- Numărul destul

economice,

tradiţionale;

de mare al

ceea ce creşte

-Realizarea unui

şomerilor;

dificultatea

Brand Local

turismului;

desfacerii

- Realizarea unor

- Resurse

produselor;

mici unităţi de

naturale bogate:

- Lipsa

procesare a

gresii, marne,

informării şi

produselor agricole:

calcare, nisipuri

educării

carne, lactate etc.;

şi andezite;

locuitorilor în

- Accesarea de

- Numărul mare

domeniul

fonduri europene şi

de societăţi

antreprenorial;

guvernamentale

- Potenţial de
dezvoltare a

comerciale;

- Resurse

pentru :

- Industrie

financiare

-Infiintarea unui

prelucrătoare

insuficiente

Centru de colectare

bine

pentru

a legumelor si

reprezentată în

finanţarea şi

fructelor.

oraş;

cofinanţarea

-Infiintarea unui

- Număr mare de

proiectelor

Incubator de afaceri

entităţi fără

finanţate prin

care sa impulsioneze

personalitate

Fonduri

domeniul

juridică.

Structurale;

antrprenorial si

- Cunoştinţe

crearea de locuri de

insuficiente

munca.

legate de
elaborarea şi
administrare a
proiectelor
finanţate din
Fondurile
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Structurale.
DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI

- Oraş relativ

- Dificultatea

- Manifestarea

- Identificarea de

Management

facil de gestionat

păstrării şi

unui eventual

proiecte şi programe

Urban

din punct de

atragerii de

fenomen de

inteligente şi

vedere

locuitori şi

rezistenţă la

inovative de

administrative;

investitori în

schimbare din

dezvoltare;

condiţiile

partea

- Posibilitatea

caracter

apropierii de

personalului

accesării de

multietnic şi

Baia Mare şi Satu APL şi a

consultanţă

multiconfesional

Mare, centre

locuitorilor

specializată în

şi atmosferă

urbane

oraşului;

probleme de

tolerantă şi

polarizatoare de

- Resurse

dezvoltare;

prietenoasă;

rang superior;

financiare

- Prezenţa în

- Participarea

insuficiente

finanţări alternative

general a unei

insuficientă a

pentru

şi nerambursabile

atitudini bune şi

personalului din

finanţarea şi

pentru punerea în

deschise către

APL la cursuri de

cofinanţarea

practică a proiectelor

dezvoltare din

formare

proiectelor

de dezvoltare.

partea

profesională

finanţate prin

administraţiei

continuă;

Fonduri

locale.

- Echiparea

Structurale.

- Oraş cu

- Atragerea de

Primăriei cu
dotări şi sisteme
uzate moral şi
insuficienţa
spaţiului destinat
activităţii de
administrare
locală.
DOMENIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

AMENINTARI

OPORTUNITATI
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-Istoricul agricol

-Infrastructura

Ingreunarea

Accesarea fondurilor

Agricultura si

al Orasului Seini

Agricola precara

atragerii de

europene pentru:

mediu

-Existenta

si deteriorata

fonduri

-Refacerea

personalului

-Inexistenta unor

europene

infrastructurii

calificat

centre de

pentru

agricole si silvice

-Existenta

colectare si

dezvoltarea

-Infiintarea unui Parc

Liceului Agricol in procesare a

agriculturii din

Industrial Agricol

Orasul Seini

produselor

pricina

(sere si solarii)

-Constructia

agricole

statutului de

legat de beneficiile

Oras

ofertite de Statia de

Proiectului Pilot “
Statie de biogaz”

biogaz
-Infiintarea unei
Statiuni de Cercetare
in domeniul Pomicol

Capitolul IV: STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Strategia locală de dezvoltare durabilă este un document prin care se stabilesc
necesităţile, activităţile şi resursele locale specifice pentru dezvoltarea comunităţilor
locale. Documentul strategic reprezintă baza coordonării investiţiilor multianuale şi a
pregătirii administraţiei publice locale pentru atragerea de fonduri interne sau externe
planificate pentru perioada 2015-2020.
Prin strategia de dezvoltare locală durabilă se doreşte o eficientizare a modului de
gestionarea eficientă a resurselor financiare publice locale, are loc promovarea localităţii
atât la nivel naţional, cât şi international şi se atrag fonduri externe pentru finanţarea
proiectelor. Rezultă profilului localităţii, cu o viziune clară si obiectivele pentru realizarea
acesteia. Se identifică direcţiie strategice şi domeniile prioritare de acţiune, dar şi
portofoliului de proiecte-grafic de implementare.
Domeniile de analiză sunt:
-

Domenii de interventie
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-

Obiective strategice - Obiective specifice

-

Plan de acţiuni

-

Responsabili implementare

-

Termene de realizare
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Etapele de realizare a strategiei au fost:
Faza 1 -Analiza diagnostic a teritoriului
•

Colectare date statistice

•

Analiza datelor - interpretare date

•

Formulare concluzii

Faza 2 - Analiza SWOT
•

Completare matrice SWOT

•

Analiza optiunilor strategice

•

Prioritizare optiunilor strategice

Faza 3 - Elaborarea planului strategic
•

Formulare viziune

•

Formulare obiective strategice si operationale

•

Realizare Plan de actiuni

Strategia are un Portofoliu de proiecte, aliniat cu măsurile şi axele documentelor
programatice relevante de la nivel naţional şi regional, în vederea accesării liniilor de
finanţare ale Uniunii Europene, fondurilor guvernamentale etc.
Planificarea strategică pe termen mediu şi lung creşte încrederea mediului de afaceri în
eficienţa administraţiei publice locale şi contribuie la creşterea stimulării investiţiilor în
zonă.

74

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

4.1. LISTA DE PROIECTE IN DERULARE
PROIECTE IN DERULARE - SEINI 2015
Nr.
crt.

Denumire proiect propus

1 Reparatie Capitala Cladire Dispensar Uman
2 Reparatie Capitala cladire Centru de
Protectia Plantelor
3
Sistematizare pe 75apital75 Bloc ANL, Str.
M.Eminescu
4 Reparatie 75apital-“Sala Multifunctionala
Viile Apei”si renovare Gradinita cu Program
Normal sat Viile Apei
5 Reabilitarea si dotarea “Casa Polivalenta
Sabisa”
6 Reabilitare si dotare centru de zi pentru
copii “Prichindeii Seiniului”
7 Extindere apa uzata si neuzata in
jud.Maramures
8 Extindere retea distributie apa potabila si
canalizare Seini – CL 12
9 Extindere retea distributie apa potabila si
canalizare Seini – CL 14
10 Alimentare cu apa si canalizare ape uzate
Viile Apei
11 Alimentare cu apa –Extindere retea
distributie stradala (Rosiori si strazile
adiacente )
12 Instalare Pilot pentru producere biogas si
Platforma de depozitare si gospodarire a
gunoiului de grajd si a deseurilor menajere orasul Seini, judetul Maramures
13 Modernizarea strazii Loc.Targ
14 Modernizarea strazii Ciresilor
15 Modernizarea strazii Closca
16 Modernizarea strazii Rosiori si a strazilor
adiacente, oras Seini, judet Maramures”.
17 Modernizarea strazii Tineretului si a strazilor
adiacente, oras Seini, judet Maramures”.
18 Centru de dezvoltare si orientare turistica
19 Statie de epurare – CL 5
20 Platforma deseuri voluminoase

Valoarea
totala a
proiectului
in LEI
318.649,28

Finantare de la
bugetul local si
de la bugetul
de stat in LEI
270.000,00

-

83.000,00

-

40.000,00

137.023,56

185.000,00

-

-

922.745,49

1.600.000,00

-

120.266,00

-

-

-

-

3.837,211
Val.finala
3.569.149,73
973.683,10

458.000,00

13.543,718

1.050.000,00

399.387,00
401.902,00
473.736,00
-

220.000,00
440.000,00
546.000,00+
287.934,00
550.000,00

-

550.000,00

473.088,47
10.530.296,61
-

523.000,00
-

611.720,00
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Centralizator chestionar - localitatea SEINI
Q1 Urmatoarele aspecte
din viaţa oraşului dvs.
reprezintă probleme grave
sau mai putin grave?

Drumurile
Curatenia localitatii
Cainii vagabonzi
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu gaze
Transportul in comun
Caldura in locuinte
Locuri de joaca pentru copii
Apa calde in locuinte
Locuri pentru petrecerea
timpului liber
Locurile de munca
Persoanele sarace
Scolile
Siguranta strazii
Disciplina in constructii
Protectia mediului
Locuintele
Relatia dintre autoritati si
cetateni
Iluminatul public
Organizarea si functionarea
pietelor agroalimentare
Expunerea firmelor si a
reclamelor publicitare
Spitalele
Altele (spatii verzia0

f. grava
7
0
5
14
1
3
3
6
1

%

grav
20
4
10
20
2
5
1
6
14

%

putin grav
8
32
14
3
10
9
5
15
11

%

f. putin
grav
5
4
5
3
21
17
21
10
6

17
19
5
2
2
2
5
3

5
10
10
6
7
4
10
3

8
4
8
20
8
20
8
19

8
4
14
10
19
1
12
7

7
2

9
15

14
8

7
14

0

3

11

21

1
22
3

4
2
29

6
2
8

4
13
0

76

%
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Q2 Cât de mulţumit sunteţi
în legatură cu....?

Viata dvs. in general
Ocupatia dvs.
Locuinta dvs.
Familia dvs.
Bunurile pe care le aveti in
gospodarie in afara de casa
Alimentatia pe care v-o puteti
asigura
Vecinii pe care ii aveti
Activitatea primariei
Orasul in care traiti

F. multumit
4
10
11
16

%

multumit
28
21
15
22

%

nemultumit
8
7
13
1

%

f.
nemultum.
1

12

14

11

1

12
9
5
9

17
16
11
15

10
9
9
8

1
5
8
5

Q3. Cat de multumiti sunteti de activitatea
primariei?

Foarte multumit
Multumit
Nemultumit
Foarte nemultumit
NS/NR
TOTAL

nr.crt.
5
11
9
8
7
40

%

Q4. In ultimul an dvs. sau cineva din gospodarie ati fost nevoit sa rezolvati ceva la Primarie?
nr.
%
14
DA
10
NU
16
NS
NR
40
TOTAL
Q5. Si ati fost mutumit sau nemultumit de modul in care v-au tratat angajatii la
Primarie?
nr.
%
13
Multumit
5
Nemultumit
11
A fost altcineva
NC
6
NS
5
NR
40
TOTAL
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Q6. Principalele informatii legate de actiunile Primarului le
aflati din:
nr.
%
5
ziare
1
radio
1
tv
8
vecini
3
biserica
14
prieteni
5
sediul primariei
3
altele…
40
TOTAL
Q7. In general, ce va doriti in localitatea in care traiti (5 alegeri - 5 cea mai
importanta, 4,3…)
Intensitate
5
%
4
%
3
siguranta pe strada
2
12
11
scoli curate si dotate
3
9
21
curatenie
18
9
11
locuri de munca
21
11
7
parcuri si spatii verzi
17
10
8
vecini, oameni prietenosi
2
15
mediu curat
2
15
10
drumuri reparate
25
13
1
transport in comun optim
1
11
alimentare cu apa si canalizare
32
1
1
alimentare cu gaz
9
14
14
locuri de joaca pentru copii
16
12
7
autoritati publice "prietenoase" ,
recptive
7
11
18
spitale, policlinici dotate
7
3
15
oportunitati de afaceri
1
14
21
armonie arhitecturala
grija fata de categoriile defavorizate
2
5
2
existenta unor institutii de cultura
5
7
12
altele
TOTAL

%

2
7
7
2
1
4
21
10
17
4
2
4
4
14
2
17
14

%

1
8

1
2
3
1
11
2
1
1

2
2
2
14
2
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Q8. Ce va doriti cel mai mult de la autoritatile locale (primar+consiliu
local)?
seriozitate, sa nu risipeasca banii pe lucruri inutile
sa isi dea demisia
sa faca cat mai multe in satele apartinatoare
sa asfalteze drumurile si prin sate
sa se dedice mai mult muncii, sa se gandeasca la
oras, sa incerce sa dezvolte orasul
sa fie cat mai implicat in activitatile pt. dezvoltarea
localitatii si a satelor din apropiere
drumurile sa fie reparate
sa fie spitale si policlinici
sa repare drumurile
seriozitate, responsabilitate in indeplinirea
sarcinilor, proiectelor
rezolvarea problemelor cetatenilor
sa se obtine proiecte pt. apa si calizare si
asfaltarea drumurilor
mai multa activitate si corectitudine
seriozitate, devotament
intelegere si o buna comunicare
sa vorbeasca civilizat
mai multe spatii verzi, parcuri, locuri pt.
petrecerea tl
Mai mult interes fata de societate, de activitatile
culturale, de buna functionare a intregului oras
politia sa vorbeasca frumos
sa nu discrimineze pe nimeni

Q9. Ce parere aveti despre activitatea primarului
dumneavoastra?
nr.
13
Foarte buna
16
Buna
4
Proasta
5
Foarte proasta
2
NS/NR
40
TOTAL

%

D1 Sex
Barbat
Femeie
TOTAL

nr.
18
22
40

%
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D2 Varsta in ani impliniti
15 ani - 20 ani
21 ani - 30 ani
31 ani - 40 ani
41 ani - 50 ani
51 ani - 60 ani
peste 61 ani
TOTAL

nr.
4
11
17
3
2
3
40

%

nr.

%

D3 Ultima
scoala
absolvita……
nici o scoala
4-7 clase sau mai putin
10 clase sau mai putin
scoala profesionala
liceu
scoala post liceala
studii universitare
studii post universitare
TOTAL

2
2
17
4
12
3
40

D4 Care este ocupatia dvs?
nr.
Pensionar
Elev/student
Muncitor
Maistru/tehnician/functionar
Personal cu studii superioare
casnica
Somer
Zilier
Patron, intreprinzator, liber
profesionist
agricultor cu gospodarie
individuala
TOTAL

%

2
18
9
11

40
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D5 Cate persoane locuiesc in gospodaria din care faceti
parte?
nr.
%
17
4 PERS
11
3 pers
1
7 pers
2
6 pers
2
5 pers
1
8 persoane
6
2 pers
40
TOTAL
D6 Cam cati bani ati avut luna trecuta in
gospodarie?
nr.
3
500 - 1000 lei
5
1001 - 1500 lei
4
1501 - 2000 lei
11
2001 - 3000 lei
8
3001 - 4000 lei
7
4001 - 5000 lei
2
peste 5000 lei

%

40

TOTAL
D7. Care este religia dvs?

ortodox
23

Romcatolic
3

greco-catolic
7

neoprotestant
2

reformat
3

martorii
lui
iehova
2

altele

Total
40

%
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4.2. LISTA DE PROIECTE PRIORITARE ALE ORAŞULUI SEINI (2015-2020)

1. HABITAT
1.1 Dezvoltarea infastructurii orasului si rezolvarea disfunctionalitatiilor actuale
1. Constructia unui Pod rutie peste Raul Somes care sa faca legatura cu Comuna Pomi,
Jud. Satu Mare
2. Amenajare centru civic.
3. Reabilitarea si modernizarea strazilor pietruite si a rigolelor
4. Amenajarea trotuarelor din Orasul Seini
5. Realizarea de piste pentru Biciclete "Seini - Orasul cu cele mai multe biciclete"
6. Modernizarea drumurilor agricole de exploatatie si extinderea lor acolo unde se impune
7. Realizarea de imbunatatiri funciare pe pasunile si padurile din domeniul public
8. Reabilitarea energetica a blocurilor de locuinte din Orasul Seini
9. Constructia unor blocuri ANL si sistematizarea circulatiei in zona acestora si a celor
existente
10. Realizarea unui program de reabilitare a cladirilor Grupului Scolar Agricol si a internatului
acestuia
11. Reabilitarea si modernizarea "Casei Bay" si infiintarea unui Centru de ingrijire batrani
(azil)
1.2 Dezvoltarea infrastructurii de agrement si conservarea naturii in Orasul Seini
12. Dezvoltarea unei baze de agrement multifunctionale - Construirea unui Bazin de inot
langa Sala de sport
13. Dezvoltarea unui program amplu de cosmetizare urbana
14. Amenajarea in centru civic a unor instalatii pentru sporturile extreme(skateboard, role,
biciclete)
15. Infiintarea unui loc de agrement de tipul loc pentru picnic pe Valea Zugaului, Seinel,
Sabisa, Viile apei
16. Infiintarea unui camping in zona Cetatii Zinir
17. Infiintarea unei gradini Botanice asociate Grupului Scolar Agricol
18. Derularea unui program de regularizare, decolmatare, ecologizare, curatare vegetatie si
amenajare a Vailor si paraurilor din Orasul Seini
19. Igienizarea padurilor
20. Dezvoltarea unui program de educatie ecologica la nivelul Orasului Seini
2. ECONOMIE
21. Realizarea unei investitii in colectarea si prelucrarea produselor agricole (fructe, fructe
de padure, legume, cereale, lapte)
22. Dezvoltarea unui program de stimulare a antreprenoriatului in agricultura si pregatirea
continua in domeniu
23. Sustinerea si promovarea soiurilor locale de mere
24. Derularea unui program de comunicare si constientizare a seinenilor privind propriile
valori si atractii turistice
25. Revitalizarea traditiei producerii vinului la Seini si introducerea cramelor in circuitul
turistic
26. Amenajarea grotelor vechi a Orasului Seini si introducerea acestora in circuitul turistic
82

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

27. Derularea unui proiect de punere in valoare a Cetatii Zinir-Cetatea lui Pintea
28. Reabilitarea Sinagogii si a cimitirului evreiesc si introducerea acestora in circuitul turistic
29. Eloborarea unui studiu de specialitate privind calitatile curative ale apelor subterane, cu
posibilitatea dezvoltarii unei baze turistice si de sanatate care sa puna in valoare aceste
resurse
30. Transformarea vechii cazemate intr-un parc de aventura similar "Arsenal Park"
31. Infiintarea unui centru de consultanta / asistenta si sprijin pentru populatie ( in special
pentru cei intorsi din strainatate) pentru a veni in sprijinul initiativelor locale prin
acordarea de asistente in crearea si dezvoltarea afacerilor si in accesarea de finantari
nerambursabile.
32. Infiintarea unui proiect fotovoltaic
33. Infiintarea de catre primarie a unui SRL in scopul furnizarii de servicii publice si de
interes public, dar si catre populatie, si dotarea acestuia cu utilaje
34. Infiintarea unui parc agricol in imediata apropiere a statiei de Biogaz
3. SOCIETATE
35. Dezvoltarea unui program de stimulare a identitatii locale in randul cetatenilor sub egida
"Seiniul este casa mea"
36. Crearea unei strategii - program de stimulare a "vietii cetatii" si aducere a cetatenilor
intr-o AGORA centrala
37. Valorificarea traditiei urbane a Orasului Seini
38. Dezvoltarea Centrului de Zi pentru Batrani
39. Infiintarea unui centru de permanenta pentru batrani
40. Derularea unor programe de calificare, recalificare si reconversie profesionala pentru
persoanele vulnerabile sau cu risc de excluziune sociala
41. Dotarea Primariei Orasului Seini cu echipamente si tehnica de calcul moderne care sa
permita realizarea activitatii personalului in conditii optime
42. Extinderea si modernizarea sediului Primariei Seini
43. Participarea personalului autoritatii publice locale la cursuri de specializare si
perfectionare
44. Participarea personalului autoritatii publice locale la schimburi de experienta
45. Infiintarea unui panou central de afisaj iluminat in care sa fie prezentate principalele
initiative ale administratiei locale si alte informatii utile pentru cetateni.
46. Dezvoltarea serviciilor comunitare, prin infiintarea unui centru de asistenta comunitara
pentru persoanele vulnerabile sau cu risc de excluziune sociala, infiintarea unui centru
multifunctional (educativ, cultural, recreativ) care permite desfsurarea activitatilor
inclusiv intr-o zona verde, in aer liber.
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SCHIŢĂ DE PROIECT
Nr
crt

1

2

Titlul proiectului

Amplasare

POD RUTIER PESTE RÂUL SOMEȘ

Viitorul pod va avea amplasamentul în locul actualului pod plutitor,
mai exact în capătul străzii Cuza Vodă, din Orașul Seini, având
coordonatele GPS 47.712691, 23.305362 pentru partea de catre
Orașul Seini si 47.712020, 23.304692
pentru partea de către Comuna Pomi.

Îmbunătățirea căilor de acces in Orașul Seini
Dezvoltarea infrastructurii rutiere de acces in Orașul Seini si
creșterea mobilitații urbane prin:
Obiective:
3

Obiectiv General

-

Obiective specifice

-

4

Contextul,
complementaritatea si
justificarea proiectului

 Constructie 1 pod cu o durata de executie de 1 an
 Reabilitarea străzii Cuza Vodă
Creştera numărului de persoane din Țara Codrului care vor
veni in Oraşul Seini pentru diverse activitaţi economice
Creșterea activitații economice din Orașul Seini prin
expansiunea către Țara Codrului.
Dezvoltarea tradițiilor locale în parteneriat cu celelalte unitați
administrative teritoriale vecine peste Râul Someș.
Atragerea de personal calificat, aflat în căutarea unui loc de
muncă, către firmele din Orașul Seini.

În acest moment legatura rutieră a Orașului Seini cu Zona
Codrului este deosebit de precară deoarece în afară de podul
plutitor existent nu există în imediata apropiere a Orașului Seini
nicio altă variantă de a ajunge în Comuna Pomi (jud. Satu Mare) și
în celelalte localități din Țara Codrului.
Distanța dintre Orașul Seini și Comuna Pomi (jud. Satu Mare) in
cazul construcției podului va fi de 6,5 km, redusă considerabil de la
50 km prin Baia Mare – Ardusat sau de la 70 km prin Satu Mare.
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Totodată ținem să precizăm că prin construcția podului și
conectarea sa cu DN 1C în Oraşul Seini ar creşte numărul
persoanelor din Ţara Codrului care ar veni în Oraşul Seini pentru
diverse activităţi comerciale.
Ţinând cont că Oraşul Seini este o aglomerare urbana cu specific
agricol şi Lunca Someşului este cunoscută pentru terenurile
agricole extrem de fertile, prin construcţia podului ar creşte gradul
de dezvoltare a celor care se ocupă cu agricultura prin accesul facil
la alte suprafeţe noi care s-ar putea cumpăra, arenda sau
concesiona de către agricultorii Seineni.
Construcția acestui pod ar influența pozitiv problema atragerii
de investitori în Orașul Seini, investitori prezenți în Țara Codrului și
implicit accesul facil la forța de muncă din Zona Codrului.
Construirea acestui pod va conduce la preluarea traficului de pe
DN 1C, vizând reducerea timpului parcurs al autovehiculelor şi a
poluării in zonă prin diminuarea blocajelor în trafic.
O altă oportunitate este legătura care se va realiza prin
construcția podului către rampa de gunoi de la Fărcașa.

A1 Realizare documentatie tehnica – Lunile 1-7
A1.0 Elaborare studii fezabilitate, teren, topografice – Lunile 1-4
A1.1 elaborare PT+avize+acorduri +autorizatii POD – Lunile 1-6
A1.2 Predare documentatie, receptie – Lunile 1-7
A2 Obtinerea de autorizatii si avize – Lunile 1-7
5

Activitati

A3 Achizitii publice lucrari – Lunile 1-12
A3.1. Achizitie publica SF + PT POD – Linile 1-5
A3.2 Achizite publica Lucrai POD
A3.3 Obtinerea Autorizatiei de constructie si a Ordinului de
incepere a lucrarilor – Lunile 11-12
A4 EXECUTIA LUCRARILOR – Lunile 13-36
A4.1 Organizare santier – Lunile 13-14
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A4.2 Executie lucrari constructie POD – Lunile 15 – 36
A4.3 Asistenta tehnica Diriginte Santier POD – Lunile 12 – 36
A4.4 Asistenta tehnica proiectant Plan Detaliat de Executie POD –
Lunile 12-36
A5 Managementul proiectului – Lunile 1-36
A5.1 Lansarea interna a proiectului sedinta de deschidere – Luna 1
A5.2 Managementul activitatilor si subactivitatilor, Raport
financiar lunar – Lunile 2-36
A5.3 Raport tehnic trimestrial – Lunile
3,6,9,13,15,18,21,24,27,30,33,36
A5.3 Monitorizarea proiectului – Lunile 13 – 36
A6 Informare si constientizare
A6.1 Comunicat de presa, inceput/sfarsit de proiect (6 anunturi) –
Lunile 1,6,12,18,24,30 si 36
A6.1.1 Materiale publicitare – Panouri de identitate organizare
santier, harti cu noul traseu si cu podul, banner-e cu investitia –
Lunile 11-13
A7 Audit extern Lunile 1-36

6

-

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani din care:
Durata de
implementare a
proiectului (luni)

-

Pregatirea documentatiei, licitatiilor – 1 an
Constructia podului – 1 an
Constructia soselei de centura – 1 an

Prin construirea Podului si soselei de centura se doreste atingerea
urmatorilor parametrii calitate a vietii in Orasul Seini:
Rezultate
7

-

Idicatori de realizare
Indicatori de rezultat

-

Reducerea numarului de autovehicule care tranziteaza Orasul
Seini cu aproximativ 60%,
Reducerea gradului de poluare cu noxe cu 50%,
Scaderea cu 50% a numarului de accidente rutiere pe raza
Orasului Seini,
Cresterea sigurantei rutiere.
Cresterea numarului de persoane din Zona Codrului care isi
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-

8

9

10

Puncte slabe

Puncte tari

Oportunitati

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

gasesc un loc de munca in Orasul Seini
Cresterea numarului de persoane din Zona Codrului care vin in
Orasul Seini pentru diverse activitati economice

-

Lipsa legaturii comunitatii
Folosirea bacului – timp mare de asteptare si trecere
Trafic intens pe raza Orasului Seini – ceea ce inseamna multe
accidente

-

Crearea legaturii Pomi – Seini, (6.5 km)
Reducerea traficului rutier prin central Orasului Seini cu
aproximativ 50%
Reducerea numarului de accidente
Posibilitatea realizarii pistei de biciclisti
Legatura cu rampa de gunoi de la Farcasa

-

-

Proiect – fonduri europene
Sanse mai mari de obtinere a finantarii prin cuplarea Podului
cu centura ocolitoare si cu mobilitatea urbana
Posibilitate proiect comun cu Consiliul Judetean

Costuri mari – risc sa nu fie acceptat proiectul

11

Riscuri

-

12

Buget (Valoarea estimată a
proiectului)

Bugetul proiectului este de aproximativ 4.701.500 euro
Fonduri guvernamentale

13

Surse de finanțare

Bugetul local Comuna Pomi
Bugetul local Oraș Seini

14

Stadiul actual al
implementarii

Studiu geotehnic executat
Propunerile de structură a podului facute
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SCHIŢĂ DE PROIECT
Nr
crt

AMENAJARE CENTRUL CIVIC AL ORAȘULUI SEINI
1

Titlul proiectului

2

Amplasare

Strada Mihai Eminescu intersecție cu Str. Seinel până pe Str.
VICTORIEI intersecție cu Str. Cireșilor
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Orașului Seini
Creșterea suprafeței spațiului verde și a numărului de locuri de
recreere și de petrecere a timpului liber.

Obiective:
3

Obiectiv General
Obiective specifice

Regularizarea și amenajarea Văii Seinelului.
Creșterea numărului de locuri de parcare ceea ce duce la
descongestionarea traficului in zona de centru a Orașului Seini.
Scăderea numărului de accidente rutiere pe raza Orașului Seini
Creșterea siguranței rutiere
Reabilitarea zonei pietonale a Centrului Civic și construcția unei
piste pentru bicicliști

Din punct de vedere urbanistic Centrul Civic al Orașului
Seini are ca ax principal Str. Mihai Eminescu – P-ța Unirii –
Str. Victoriei . Aici se află unele dintre cele mai importante
instituții:
Contextul,
complementaritatea și
justificarea proiectului

- culturale - Casa de Cultură si Biblioteca,
- administrative - Primăria Orașului Seini,
- educaționale - Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”,
Școlile 1 și 2, Gradinițele 1 și 2,
- religioase - Bisericile Ortodoxe, Greco-Catolică, RomanoCatolică, Reformată, Baptistă,
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- de sanatate - Dispensarul Medical și Centrul de
permanență, Cabinete stomatologice, farmacii,
- Unități comerciale și de alimentație publică,
- Sediul Poliției Orașenești,
- numeroase sedii de bănci și instituții financiare.
De asemenea, Centrul Civic al Orasului Seini are și o
importantă componentă comercială și de divertisment.
Prin amenajarea Centrului Civic al Orașului Seini ne dorim să dăm
o nouă față orașului și implicit zonei în care ne aflăm. Orașul Seini
fiind traversat dintr-un capăt în altul de Drumul Național 1C sau
European 58, drum foarte circulat, care face legatura între vestul
țării, Ungaria(prin punctual de trecere a frontierei de la Petea, jud.
Satu Mare) și nordul moldovei, precum și între Ucraina ( prin
Halmeu, jud. Satu Mare) și cetrul țării, dorim ca prin această
investiție să oferim celor care tranziteaza Orașul Seini un motiv în
plus de a se opri si de a poposi in Orașul nostru.
Orașul Seini se dorește a fi un etalon pentru orașele mici și
mijlocii din județul Maramureș și din partea de Nord-Vest a
României, ceea ce înseamna că o investiție în amenajarea Centrului
Civic al Orașului Seini este un beneficiu major pentru comunitate si
un factor de crestere a calitații vieții cetațenilor.
Ne dorim de asemenea ca prin amenajarea Centrului Civic al
Orașului Seini să atragem turiștii români și straini care tranzitează
Orașul Seini să poposeacă pe meleagurile noastre și să se cazeze în
unitațile de cazare de pe raza Orașului Seini.

A1 Realizare documentatie tehnica – Lunile 1-3
A1.0 Elaborare studii fezabilitate, teren, topografice – Lunile 1-4
A1.1 Elaborare PT+avize+acorduri +autorizații – Lunile 1-3
A1.2 Predare documentație, recepție – Lunile 1-4
5

Activitati
A2 Obtinerea de autorizații si avize – Lunile 1-4
A3 Achiziții publice lucrări – Lunile 1-7
A3.1 Achiziție publică SF + PT – Lunile 1-5
A3.2 Achiziție publică Lucrări
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A3.3 Obținerea Autorizației de construcție și a Ordinului de
incepere a lucrărilor – Lunile 7-9
A4 EXECUȚIA LUCRĂRILOR – Lunile 9-24
A4.1 Organizare șantier – Lunile 8-9
A4.2 Execuție lucrări construcții – Lunile 9-24
A4.3 Asistență tehnică Diriginte Șantier – Lunile 7-24
A4.4 Asistență tehnică proiectant Plan Detaliat de Executie – Lunile
7-24
A5 Managementul proiectului – Lunile 1-24
A5.1 Lansarea internă a proiectului, ședința de deschidere – Luna 1
A5.2 Managementul activităților si subactivităților, Raport
financiar lunar – Lunile 2-24
A5.3 Raport tehnic trimestrial – Lunile 3,6,9,13,15,18,21,24,
A5.3 Monitorizarea proiectului – Lunile 7-24
A6 Informare si conștientizare
A6.1 Comunicat de presă, inceput/sfârșit de proiect (5anunțuri) –
Lunile 1,6,12,18,24
A6.1.1 Materiale publicitare – Panouri de identitate organizare
șantier, banner-e cu investiția – Lunile 5-7
A7 Audit extern Lunile 1-24
Durata de implementare a proiectului va fi de 24 luni.

6

-

Durata de
implementare a
proiectului (luni)

Creșterea confortului cetățenilor în Centrul Civic al Orașului Seini
Rezultate
6

-

Idicatori de realizare
Indicatori de rezultat

Regularizarea Văii Seinel
Creștera numărului locurilor de parcare in Centrul Civic al
Orașului Seini
Creșterea suprafeței de spațiu verde in Centrul Civic al Orașului
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Seini
Creșterea numărului de locuri pentru petrecerea timpului liber și
pentru recreere în Centrul Civic al Orașului Seini
Creșterea suprafeței spațiilor destinate promenadei
Scăderea numărului de accidente rutiere pe raza Orașului Seini
Creșterea siguranței rutiere
Reabilitarea zonei pietonale a Centrului Civic si construcția unei
piste pentru bicicliști.

Costuri mari – risc de a nu fi aprobat proiectul.
Disconfort sporit atât pentru cetățeni cât și pentru participanții la
trafic.
7

Riscuri

Bugetul proiectului este de aproximativ 2.500.000 euro.

8

Buget (Valoarea estimată a
proiectului)

Fonduri europene – P.O.R. 2014-2020, AP5, DMI 5.2
9

Surse de finanțare

Buget local

Proiect tehnic finalizat
10

Stadiul actual al
implementarii

91

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

4.3. Tabel sintetic PLAN DE ACŢIUNI / MODEL DE DEZVOLTARE al oraşului SEINI
Nr
.
crt
.

1

Domeniul de
interventie

INFRASTRUC
TURA

Obiectiv
strategic

Obiective
specifice /
operationale

Plan de
actiune

Proiecte
propuse

Institutia
responsa
bila

Suma
estim
ata

Sursa de
finantare
potentiala

Realizarea
conectivitatii
intre Orasul
Seini si
Localitatea
Pomi si intre
Judetele
Maramures si
Satu Mare

Crearea/moderniz
area unei cai de
acces catre
Comuna Pomi,
Jud. Satu Mare.

Constructie
si reabilitare
de drumuri,
poduri si
podete

Constructia unui
pod peste raul
Somes,

UAT

Fonduri
europene

Amenajare si
modernizare
Centru Civic

Crearea unei zone
central demna de
un Oras European

Reabilitare
drumuri si
regularizare
vala
seinelului

UAT

Fonduri
europene

Terme
n
estima
t

Reabilitarea a
aproximativ 5 Km
de drum comunal
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3.1
Sprijinirea
eficienței
energetice, a
gestionării
inteligente a
energiei și a
utilizării
energiei din
surse
regenerabile
in
infrastructuril
e publice,
inclusiv in
cladirile
publice

Creșterea
eficienței
energetice în
clădirile
rezidențiale,
clădirile publice și
sistemele de
iluminat public,

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Investiții
în
iluminatul
public

înlocuirea
sistemelor de
iluminatul public
cu incandescență
cu iluminat prin
utilizarea unor
lămpi cu eficiență
energetică
ridicată, durată
mare de viață și
asigurarea
confortului
corespunzător
(ex. LED), inclusiv
prin reabilitarea
instalațiilor
electrice – stâlpi,
rețele, etc.;
achiziționarea/inst
alarea de sisteme
de telegestiune a
iluminatului
public;
extinderea/reîntre
girea sistemului
de iluminat public
în localitățile
urbane;
utilizarea surselor
regenerabile de
energie (ex.
panouri
fotovoltaice, etc.);

UAT

POR axa
3.1
Bugetul
local

UAT

POR axa
3.1
Bugetul
local

UAT

POR axa
3.1
Bugetul
local

UAT

POR axa
3.1
Bugetul
local
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Investitii in
infrastructur
a rutiera

2 AMENAJAREA
TERITORIUL
UI

Imbunatatire
a accesului
locuitorilor la
spatii
destinate
petrecerii
timpului liber

Crearea/
modernizarea
unor spatii verzi
destinate
petrecerii timpului
liber

Reabilitarea si
modernizarea
strazilor pietruite
si a rigolelor

UAT

Reabilitarea si
modernizarea
trotuarelor

UAT

Reabilitarea
spatiului
verde si a
locurilor de
petrecere a
timpului
liber din
CENTRU
CIVIC
Reabilitarea
strazilor
care duc
catre centru
civic
Reabilitarea
si
extinderea
aleilor
pietonale si
a
trotuarelor
si
constructia
pistei de
biciclisti

Asfaltarea a
aproximativ 4 km
de strazi
adiacente
Centrului Civic
Reabilitarea a
aproximativ 4 km
de trotuare si
constructia a
aprovimativ 6 km
de pista pentru
biciclisti care sa
faca legatura intre
centru civic si cele
3 iesiri din Orasul
Seini

UAT

POR axa
5.2
Bugetul
local

UAT

POR axa
5.2
Bugetul
local

UAT

POR axa
5.2
Bugetul
local
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Amenajarea
de locuri
pentru
activitati de
tip PICNIC

Crearea de 4
locuri de picnic in
Orasul Seini
(Zugau, Boci),
Sabisa (Valea
satului) si Viile
Apei si
modernizarea
celui existent pe
Str. Seinel
Reabilitarea a
aproximativ 12
km de drumuri de
acces la acestea

Crearea si
extinderea
infrastructurii
turistice si de
agrement,
inclusiv a
utilitatilor
aferente

Realizarea
unei baze
sportive
moderne

Constructia unui
bazin de inot
langa Sala de
Sport existenta

Infiintarea unui
Camping si a unei
zone de agrement
in imediata
apropiere a
Cetatii Zinir

UAT

POR axa
5.2
Bugetul
local

UAT

POR axa
5.2
Bugetul
local

UAT

POR axa
7.1
Bugetul
local

UAT

POR axa
7.1
Bugetul
local

95

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Realizarea
si marcarea
de trasee
turistice

AGRICULTUR
3
A

4 ECONOMIE

Impulsionare
a cetatenilor
catre
activitatile
agricole

Facilitarea
accesului catre
terenurile agricole

Constructie/
modernizar
e drumuri
de folosinta
agricola

Constructia si
marcarea a unor
trasee turistice
care sa includa
Cetatea, Dealul
Comja,
Cuptoarele Dacice
etc.
Derularea unui
program de
decolmatare,
regularizare,
ecologizare si
amenajare a
vailor din Orasul
Seini.

UAT

POR axa
7.1
Bugetul
local

UAT

Infiintarea unei
Gradini Botanice
asociata Grupului
Scolar Agricol.

UAT

Reabilitarea a
aproximativ 15
km de drumuri de
interes agricol

UAT

Realizarea unui
centru de
colectare a
produselor
agricole ( fructe,
fructe de padure,
legume, lapte)

UAT

PNDR
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Infiintarea de
catre primarie a
unui SRL care sa
furnizeze servicii
publice si de
interes public si
dotarea acestuia
cu utilaje
Derularea unui
proiect de
restaurare si
reabilitare a
Cetatii Zinir si
introducerea ei in
circuitul turistic.
Infiintarea unui
Proiect de Parc
Fotovoltaic
Infiintarea unei
zone de sere si
solarii in imediata
apropiere a Statiei
de Biogaz, ca si o
baza didactica
pentru
horticultura

UAT

UAT

UAT

UAT

POR 10.1
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5 EDUCATIE

Investițiile în
educație, și
formare,
inclusiv în
formare
profesională,
pentru
dobândirea
de
competențe
și învățare pe
tot parcursul
vieții prin
dezvoltarea
infrastructuril
or de
educație și
formare

Creșterea
gradului de
participare la
învăţământul
profesional şi
tehnic şi învăţare
pe tot parcursul
vieţii

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

construcția/
reabilitarea/
modernizar
ea/
extinderea/
echiparea
infrastructur
ii
educaţional
e pentru
învăţământ
ul
profesional
şi tehnic și
învățarea
pe tot
parcursul
vieții (licee
tehnologice
şi şcoli
profesionale
)

Modernizare Liceu
si infiintarea de
laboratoare de
specialitate la
ultimul etaj.

UAT

POR 10.1

Dotarea
laboratoarelor cu
materialele si
dotarile necesare
desfasurarii
activitatii.

UAT

POR 10.1
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Infiintarea unui
Parc Industrial
Agricol in scopul
crearii unei Baze
necesare pentru
activitatile
practice ale
elevilor.
Modernizarea si
dotarea
internatului
liceului in scopul
intregirii
Campusului
Agricol

6

SOCIAL SI
SANATATE

Sprijin pentru
dezvoltarea
serviciilor de
sănătate şi a
accesului la
sănătate

Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate

UAT

POR 10.1

UAT

POR 10.1

Dotarea cu
echipament
medical al
centrului de
permanenta

UAT

Cooperare
RO-UA, OT
8,
prioritatea
4.1

Infiintarea unui
centru de Ingrijire
Batrani ( azil)

UAT

Infiintarea unui
centru de zi
pentru Batrani

UAT

SAU
Cooper
are RoHu-UaRs, OT
8.2
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

Construirea unui
centru de
asistenta social
comunitar pentru
persoanele de
etnie roma

7

Dezvoltarea
serviciilor
comunitare

Sprijinirea
categoriilor
Realizarea de
sociale cu risc de
proiecte
excluziune (copii
sociale şi
aflati in situatie
activităţi
de risc, persoane
alternative
de etnie roma,
care să
persoane
vizeze
varstnice,
îmbunătăţirea
persoane cu
situaţiei
dizabilitati) si
actuale a
abordarea
grupurilor
integrata a
vulnerabile
problemelor
comunitatii

Construirea
unui centru
de asistență
comunitara,
a unui
centru
multifuncțio
nal, a unei
zone de
desfasurare
activitati
recreative si
de
socializare
in aer liber,
modenizare
strazi,
parcari si
parc public

UAT

Construirea sau
Infiintarea unui
Centru
Multifunctional
(recreativ,
educativ, cultural)
pentru copii aflati
in situatie de risc
si pentru
persoane
varstnice, cu
posibilitate de
desfăsurare a
activitatilor si in
aer liber

UAT

Modernizarea
drumurilor si a
parcarilor pentru
facilitarea
accesului la
construcțiile în
care se

UAT

POR

POR

POR
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului SEINI

desfașoară
activitati sociale,
recreative,
educationale si
culturale
Modernizare parc
public din centrul
orasului

UAT

POR
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4.4.

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Seini

Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei locale
de dezvoltare durabilă pentru perioada 2015-2020

Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei de dezvoltare are drept scop
atât aprecierea gradului de realizare al activităţilor propuse de document, per ansamblu, cât şi
fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale direcţiilor de dezvoltare, obiectivelor,
ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni. Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei va fi
realizată în permanenţă şi va consta în verificarea implementării activităţilor şi programelor
realizate, corelarea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, colectarea datelor necesare
pentru popularea bazei de date a indicatorilor de monitorizare şi evaluare etc. Pe lângă
evaluarea activităţii de implementare a strategiei, această activitate contribuie la o îmbunătăţire
a coordonării proiectelor realizate în profil teritorial.
Informaţiile activităţii de monitorizare şi evaluarea a implementării strategiei vor fi prezentate
sub forma unui raport, la o perioadă stabilită la nivel local (se recomandă ca această perioadă
să nu fie mai mică de 1 an), în baza unui şablon de raportare, structurat pe capitole relevante
(ex: activităţi realizate în perioada de raportare, rezultate obţinute, stadiul dezvoltării socioeconomice în comparaţie cu perioada iniţială, gradul de realizare a proiectelor propuse etc.). Ca
unitate de monitorizare, Primăria îşi va delega un raportor care va elabora raportul periodic.
La perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul unor schimbări socio-economice sau
administrative majore, se recomandă să se efectueze o revizuire a documentului strategic.
Orientativ, se recomandă o reactualizare a portofoliului de proiecte la inceputul anului 2016 (în
momentul în care există informaţii complete cu privire la finanţările structurale disponibile
pentru actuala perioadă de programare 2015-2020). O altă revizuire este recomandată când vor
fi finalizate toate proiectele finanţate din fonduri europene din fosta perioada de programare
(2007-2014) şi când, conform previziunilor actuale, programele de finanţare din perioada
următoare de programare vor fi deja demarate.
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Seini

V. CONCLUZII
Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi
capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe
operaţionale.
Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost: implicarea comunitătii, transparenta,
obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.
Prin consultare publică a fost elaborată viziunea comunităţii ca o aspiraţie comună a locuitorilor.
Rezultatul principal al acestei stategii îl constituie diagnosticarea situaţiei economico-sociale
existente în oraş şi stabilirea direcţiilor principale de acţiune în vederea îmbunătăţirii situaţiei
existente.
Strategia de dezvoltare locală asigură informaţii pentru fundamentarea unor programe regionale
sau locale de dezvoltare şi fundamentează accesul la finanţare din fonduri europene şi
guvernamentale pentru obiectivele locale.
Oraşul Seini este în plină afirmare a identităţii sale, atît prin bogăţiile naturale cu care a fost
binecuvântat de Dumnezeu, cât şi prin personalităţile şi oamenii săi care-i dau chip şi
frumuseţe, se conturează în geografia fizică şi spirituală a ţării asemenea unei oaze în care după
spusele localnicilor: "cine vine şi bea apa din Seini, nu mai pleacă de aici niciodată."
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