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RAPORT 

Privind starea economico-socială a orașului Seini și activitatea 

desfășurată în cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului 

Seini în anul 2019 
 

 Stimati seineni, finalul fiecarui an vine in mod normal cu misiunea de a face un bilant real al 

ultimelor 12 luni de munca si de a incerca sa privim cu atentie catre rezultatele pe care le-am obtinut. 

 Fiecare reusita se datoreaza increderii dumneavoastra in mine si in echipa Primariei Orasului 

Seini. 

 Atragerea fondurilor europene reprezinta una din principalele preocupariale administratiei noastre.  

 Sunt convinsa ca cele 6 proiecte semnate vor contribui masiv la dezvoltarea si modernizarea 

orasului nostru  si il vor transforma intr-un oras modern si prosper. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de  interes 

public și ale normelor de aplicare a legii, Primăria Seini face public următorul Raport de activitate pe 

anul 2019. 

Datele prezentate în raport oferă o imagine generală asupra activității noastre în anul care a 

trecut, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale. 

În anul 2019 s-au înregistrat rezultate bune și foarte bune, personalul înțelegând pe deplin 

responsabilitatea pe care o poartă, atât pentru respectarea legalității, dar și pentru a veni în întâmpinarea 

doleanțelor cetățenilor, răspunzând ca de fiecare dată la cerințele acestora. Așa cum a rezultat și din 

structura rapoartelor de activitate ale anilor precedenți, atribuțiile care îmi sunt conferite prin lege nu se 

pot îndeplini decât prin intermediul întregii structuri a Primăriei, de aceea în acest raport se vor regăsi 

rezultatele aparatului de specialitate din subordinea primarului.  

Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera 

administrației locale, respectiv investiții de interes local, asistență socială, educație, sănătate, cultură, 

ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidența 

populației, poduri și drumuri publice, servicii de utilitate publică.  

S-a încercat și reușit în cea mai mare măsură, mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite 

de primărie, prin dezbaterile publice organizate, publicarea de informații pe site-ul oficial www.seini.ro, 

anunțuri afișate la avizier, la biserici și comunicate prin mijloace mass-media. 

Primăria Seini furnizează servicii la un înalt standard de calitate, respectând valori precum: 

respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, 

capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială. 

Orașul Seini dispune urmatoarele bunuri pe care le administrează și gestionează: Teren aferent 

străzilor, Teren aferent drumurilor, Teren aferent trotuarelor, Teren aferent parcărilor, Poduri și podețe, 

Puțuri de apă, Rețele distribuție apă, Rețele de canalizare, Piața agroalimentară, Fostul obor de animale , 

Parcuri publice , Stadion , Clădirile școlilor și primăria, Casa de cultură, Biblioteca orășenească, 

Cabinetele medicale, Centru de permanență, Substația de ambulanță, Grădinițe, Remiza PSI, Centrul RO-

UA, Stația de biogas, CNIPT, Creșa - Centru de zi pentru copii ,,Prichindeii Seiniului", Sala de sport, 

Casa Bay, Casa de cultură Săbișa, Sala Multifuncțională Viile Apei, Teren aferent construcțiilor , Pădure, 

Pășuni, Toag oraș . 
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În anul 2019 ca și primar și șef al administrației publice locale am emis un număr de 295 

dispoziții, care s-au referit la:  

- Alocații susținere familii, Majorari salarii, Delegare atribuții , Reluare activitate angajati, Încetat 

ajutor social, Încetat activitate salariati, Indemnizații persoane cu handicap, Ajutor încălzire lemne 

- Convocari Consiliul local în ședințe ordinare și extraordinare, Ajutor încălzire cu gaze natural, 

Modificat ajutor social, Încetat indemnizație persoană cu handicap, Stabilire alocație susținere 

familie, Încetat activitatea asistent personal, Modificare indemnizație persoană cu handicap, 

Aprobat plan servicii, Numire curator, Comisie recepție lucrări, Comisie licitații, Constituire 

comisie concurs, Comisie implementare proiect ‘’Stimularea mobilității’’, Comisie recepție 

evaluare stimularea mobilității, Modificat comitet local pentru situații de urgență, Angajare în 

muncă, Desemnare responsabil anticorupție, Delegare atribuții , Ajutor de urgență, Constituire 

echipă proiect mașină de pompieri, Stabilit locuri speciale pentru afișaj electoral, Modificare 

echipă proiect , Majorare indemnizație, Stimulente educaționale tichete sociale, Comisie sechestru, 

Control preventive, Componența U.L.S. Seini – pestă porcină 

 

Executivul în anul 2019, a dus la îndeplinire un număr de 83 hotarari adoptate de Consiliul local 

Seini care s-au referit la: 

- Aprobarea studiului de oportunitate – serviciul de transport public local, Aprobare asociere Ocolul 

Sivic Ardud, Aprobare volum masă lemnoasă 2019, Plan lucrări pentru beneficiarii de ajutor 

social, Scutire plată impozite, Reactualizare comisie de inventariere domeniu public, Aprobare 

state funcții primărie, Suportarea de la bugetul local - cheltuieli de judecată, Concesionare pășune, 

Închiriere chioșc liceu, Modernizare străzi Seini, Indicatori tehnico – economici pod rutier peste 

Someș, Indicatori tehnico – economici modernizare G-ral Georgescu, Tarife exploatări forestiere, 

Înființare balastieră, Raport primar, Tarife gestionare deșeuri ,Asumare responsabilități atribuire 

contracte achiziții măsuri educative, Atribuire teren construire locuință, Aprobare buget 2019, 

Stabilire echipă violența domestic, Proiect reduceri emisii carbon, Modernizare iluminat public, 

Contribuție UAT Seini creșterea eficienței energetice – blocuri, Buget centrul RO –UA Seini, 

Zilele orașului Seini, Mandatarea ADIGIDM – MM valorificare deșeuri, Vânzare teren tenis, 

Aprobare transmitere teren ANL, Trecere teren domeniu privat, Acord parteneriat Cumpăna, 

Aprobare PUZ Petöfi Șandor, Modificare organigramă primăria Seini, Înființare serviciul public 

transport localm, Dare în administrare serviciu public, Însușire documentație teren 33 mp. Cuza 

Vodă, Regulament radiere vehicule, Anulare accesorii restanțe, Cofinanțare 1% dezvoltare 

infrastructură, Cofinanțare proiect STEM Educațional, Aprobare achiziționare Sinagogă, 

Modificare act constitutiv ADIGID – MM, Modificat tarife colectare deșeuri, Asociere consiliul 

local cu comuna Batarci – Ocolul Silvic Ardud, Transformare post poliția locală, Aprobare 

impozite și taxe pe anul 2020, Indicatori tehnico – economici casa Bay cultura în oglindă, 

Aprobare rețea școlară 2020 – 2021, Aprobare ROF serviciul de salubrizare – măturat, Aprobare 

ROF serviciul de salubrizare – dezăpezire, Regulament serviciul de salubrizare dezinsecție și 

deratizare, Însușire documentație M.Eminescu garaje, Însușire documentație str. Gh. Doja, 

V.Satului, V.Rodinii 
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În continuare permiteți-mi să vă prezint rezultatele instituției, pe principalele compartimente 

și domenii de activitate. 

 

 În ceea ce priveste activitatea Biroului Proiecte in cursul anului 2019 au fost realizate următoarele 

obiective de investiție, împărțite pe 4 programe de finanțare: 

 

I. Obiective finanțate prin POR: 

 

1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale colective, din orașul Seini, jud. 

Maramureș 

 Proiectul finanţat prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 3.1. a fost demarat în 2017 

și finalizat în luna august 2019. Prin proiect s-au propus lucrări care să ducă la creșterea eficienței 

energetice, respectiv măsuri care să contribuie la scăderea emisiilor de CO2 și a consumului de energie.  

 

 Lucrările de bază ce s-au realizat sunt: 

1. Reabilitarea termică a anvelopei: 

1.1. Izolare termică a fațadei – parte vitrată (apartamente și spații comune) și înlocuirea tâmplăriei 

exterioare acolo unde era cazul, 

1.2. Izolare termică a fațadei – parte opacă, s-a realizat prin aplicarea de polistiren expandat, 

ignifugat, grafitat cu grosimea de 10 cm și o densitate de minim 15 kg/mc pe toată suprafața 

exterioară a clădirii, inclusiv casele de scară și balcoane. Pentru a diminua pericolele de 

intoxicare în caz de incendiu, pe întreg perimetrul tâmplăriei, pe o fâșie cu lățimea de 30 cm, în 

loc de polistiren s-a aplicat vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm, care este un material 

incombustibil ce nu întreține arderea, 

1.3. Închiderea balcoanelor / logiilor cu tâmplărie PVC, cu excepția a 8 apartamente unde 

proprietarii au refuzat, 

1.4. Izolarea planșeului peste demisol / subsol cu polistiren de 10 cm, 

1.5. Izolarea termică a acoperișului tip terasă pentru blocurile de pe str. C. Vodă 1, 3 și 5 la o 

grosime de 25 cm, 

1.6. Izolarea termică a planșeului din podul blocului din P-ța Unirii nr. 24 cu spumă poliuretanică 

la o grosime de 25 cm. 

2. Sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile prin panouri fotovoltaice pentru 

asigurarea energiei necesare iluminatului de pe casa scării, 

3. Înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune, casele de scară și intrările în blocuri,  

4. Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune, 

5. Repararea elementelor de construcție ale fațadelor, 

6. Reparații la acoperișul tip terasă al blocului, 

7. Refacerea integrală a caselor de scară: reparații tencuieli, gletuit integral, zugrăveli, șpaleți, circuite 

electrice, vopsit balustradă și trepte, montat o nouă mână curentă, 

8. Schimbare paratrăsnet cu tot sistemul aferent pentru fiecare bloc, 

9. Realizarea trotuarelor de protecție la fiecare bloc, 

10. Demontarea și remontarea instalațiilor (gaz, curent, comunicații) și a echipamentelor montate aparent 

după aplicarea termosistemului. 

 

 Valoarea lucrărilor de execuție a fost de 3.041.121,89 lei, finanțarea acestora fiind asigurată din 
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fonduri ale Uniunii Europene și din bugetul de stat în proporție de 60%, din bugetul local în proporție de 

15% și de către proprietari în proporție de 25%. 

 

2. Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de carbon în orașul Seini, prin crearea unei 

infrastructuri de transport eco-friendly 

 

 A fost depusă cererea de finanțare cu nr. 62980/7549POR/17.04.2018 prin Programul Operațional 

Regional, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, obiectiv 

specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă în data de 17.04.2018 și are alocat Codul Smis 121894, iar în 26 august 2019 a fost semnat 

contractul de finanțare din fonduri majoritare ale Uniunii Europene. 

 Prin acest proiect (și prin următorul) se urmărește descurajarea folosirii autoturismelor și utilizarea 

transportului public și a unor sisteme nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea 

numărului autoturismelor și implicit reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

 PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROIECTULUI SUNT:  

 Înființarea unui sistem de transport în comun, cu 2 rute de transport cu microbuze electrice, una va 

lega Săbișa de Seini iar cealaltă Viile Apei de Seini, precum și realizarea unui depou de deservire a 

autovehiculelor compus din hală și platforme. Lungimea rutelor va fi de de 13,3 km, respectiv 11 

km; 

 Înființarea unui sistem de închiriere biciclete cu 4 stații de închiriere și 40 de biciclete, din care 2 

în Seini, una în Săbișa iar una în Viile Apei; 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile: Căminului, Dealul Soarelui, Boci, Sub Vii, Zugău, 

Principală Viile Apei, Fermelor către Biogaz, în total 6,8 km; 

 Crearea a cca 10,6 km de trotuare și a cca 5,5 km de piste de biciclete pe fiecare din străzile 

menționate, precum și amenajarea zonelor verzi;  

 Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe străzile Căminului, Dealul Soarelui și Sub Vii;  

 Montarea a 32 camere de supraveghere și realizarea unui dispecerat;  

 Extinderea sistemului de iluminat public pe străzile care vor fi reabilitate, acolo unde acesta nu 

există. 

 Valoarea proiectului este de 22.530.991,64 lei asigurată în procent de 70% din fonduri europene, 

10% de la bugetul de stat iar 20% din bugetul local. 

 În cursul anului 2019 a fost realizată procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare și 

execuție, în acest moment întocmindu-se proiectul tehnic. 

 

3. Stimularea mobilităţii nemotorizate în orașul Seini 

 

 A fost depusă cererea de finanțare cu nr. 80064/21884POR/03.10.2018 prin Programul 

Operațional Regional, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă în data de 3.10.2018 și are alocat Codul Smis 126646, iar în 31.12.2018 a fost semnat 

contractul de finanțare din fonduri majoritare ale Uniunii Europene. 

 PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROIECTULUI SUNT:  

 Îmbunătățirea transportului public urban de călători, prin extinderea cu 6,68 km a traseelor de 

transport și cu 4 noi stații; 
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 Extinderea transportului electric și nemotorizat, prin construirea pistelor pentru biciclete pe străzile 

Cuza Vodă, Fermelor, Pomi în lungime 4,141 km, extinderea punctuală a sistemului de iluminat 

public cu 99 stâlpi pe o lungime de 2,962 km și modernizarea trotuarelor adiacente DN1C  

(inclusiv mobilier urban și aliniamente verzi) pe străzile P-ța Unirii, Bălcescu, Victoriei, Eroilor, 

pe o lungime de 5,148 km și pe Cuza Vodă;   

 Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile Cuza 

Vodă, Fermelor, Pomi, Industriilor, în lungime de 5,7 km; 

 Mobilierul urban inclus în proiect sunt: 50 de bănci și 50 de coșuri de gunoi; 

 Amplasarea a 32 de camere video pe stâlpi electrici pentru asigurarea unui sistem de management 

al traficului; 

 Includerea proiectului nefinalizat de decontare a lucrărilor aferente modernizării str. Tablă. 

 

 Valoarea proiectului este de 22.857.825,75 lei asigurată în procent de 85% din fonduri europene, 

13% de la bugetul de stat iar 2% din bugetul local. 

 În cursul anului 2019 a fost realizată procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare și 

execuție, în acest moment întocmindu-se proiectul tehnic. 

 

4. Reintegrare Socială la Seini 

 
 Prin implementarea acestui proiect se dorește îmbunătăţirea serviciilor sociale, educative, culturale 

şi recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașul Seini.  

 Proiectul cuprinde 2 mari componente: 

a. componenta A care reprezintă partea socială, recreativă, educativă și culturală a proiectului, 

b. componenta B care reprezintă partea de infrastructură urbană a proiectului. 

 

Componenta A 

Se propune amenajarea unui teren de 39.805 mp, din care 1.744 mp destinat celor 2 viitoare construcţii, 

demolarea a 2 construcţii dezafectate și realizarea a 3 obiecte: 

 Centru de asistență comunitară, 

 Centru multifuncțional, 

 Zonă de activități recreative și de socializare în aer liber. 

 

 1. Construirea unui centru de asistență comunitară (suprafață construită de 495 mp, utilă 300,85 

mp), cu regim de înălțime parter, în care se vor acorda, pentru aproximativ 160 de persoane aflate sub 

pragul sărăciei (de regulă persoane de etnie romă, inclusiv persoane cu dizabiliați) următoarele tipuri de 

servicii sociale: 

o Spălătorie- uscătorie de haine, 

o Curăţenie/ igienă personală,  

o Consiliere și asistență medicală privind măsuri de igienă personală, 

o Grupuri sanitare și vestiare pentru bărbați, femei și persoane cu dizabilități.  

 

 2.  Construire centru multifuncțional (suprafață construită de 1249 mp, utilă 1061,75 mp), cu 

regim de înălțime parter, pentru activități recreative, educative și culturale. Acesta va cuprinde 2 zone 

pentru 2 categorii mari de vârstă și va deservi atât copii și adolescenții (între 3-17 ani), cât și persoanele 
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vârstnice, inclusiv persoane cu dizabilități.  

 

 3.  Înființare zonă de activități recreative și de socializare în aer liber conținând spații verzi, 

mobilier urban, alei pavate, iluminat public, CCTV, WIFI, locuri de joacă pentru copii, aparate de fitnes în 

aer liber, pistă de alergare, skate & bike park. 

Suprafața totală a acestei zone recreative este de 3,8 ha, din care 1,4 ha destinată locurilor de joacă, skate 

& bike park-ului, pistei de alergare, aleilor pietonale iar restul de 2,4 ha spațiu verde amenajat. 

 

Componenta B 

Prin componenta B a proiectului se propune: 

o modernizarea a 5 străzi: Aurel Vlaicu, 22 Decembrie, Sportului, Iasomiei și Nouă, în lungime 

totală de 1982 ml, 

o amenajarea unei alei pietonale de 88 ml,  

o amenajarea a două parcări cu o suprafață totală de 3900 mp, 

o amenajarea unui parc public în centrul orașului Seini de 1747 mp, inclusiv dotare cu mobilier 

urban, 

o decontarea lucrărilor aferente „Modernizării străzii General Georgescu și a străzilor adiacente”, 

proiect aflat în execuție. 

 

 INDICATORI  ECONOMICI 

 Investiţia totală: 19.303.339,15lei + 3.625.543,26 lei (TVA) = 22.928.882,41 lei cu TVA, 

repartizate astfel: 

 

Sursele de finanțare Suma (lei cu TVA) 

Componenta A 15.824.572,51 

Componenta B 3.665.994,40 

Modernizarea străzii General Georgescu și a străzilor adiacente 3.438.315,50 

Total 22.928.882,41 

 

 

 STATUSUL PROIECTULUI 

 A fost depusă cererea de finanțare cu nr. 69322/12971POR/25.06.2018 prin Programul 

Operațional Regional, axa prioritară 13: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea 

calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în data de 22.06.2018 și are alocat Codul 

Smis 123425. 

 În continuare cererea a fost verificată din punct de vedere al conformității administrative și 

eligibilității, în 23.07.2018 am primit confirmarea că a fost admisă și a intrat în etapa de evaluare tehnică 

și financiară, ocazie cu care a avut loc în 21.11.2018 vizita pe teren a echipei responsabile cu acest 

proiect. În 4.12.2018  am primit comunicarea privind finalizarea evaluării tehnice și financiare obținând 

un punctaj de 89,50 puncte.  
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 Urmare suplimentării bugetului alocat axei prioritară 13, am întrat în etapa de precontractare, ni s-

a solicitat depunerea unor documente premergătoare semnării contractului de finanțare, iar acestea au fost 

trimise la ADR în 7.02.2020. 

 

 

II. Obiective finanțate prin programul HUSKROUA: 

 

1. Restaurarea Casei Bay în vederea înființării unui Centru Multicultural 

 Investiția propune restaurarea monumentului istoric de clasa A „Casa Bay", cu numărul de cod 

LMI MM-II-m-A-04646, în vederea înființării unui Centru Multicultural prin care se vor crea condițiile 

necesare desfășurării de evenimente culturale, inclusiv cu implicarea partenerilor de peste graniță, 

asigurându-se promovarea culturii și valorile locale, conservarea patrimoniului istoric și creșterea gradului 

de atractivitate turistică a orașului.  

 Clădirea este amplasată pe o parcelă cu suprafața de 4.044 mp, fiind alcătuită dintr-un singur corp, 

având o suprafață desfașurată totală de 738,41 mp. În urma restaurării, demisolul va găzdui: un atelier de 

olărit și țesătură, spații expoziționale și grupuri sanitare. Parterul va cuprinde următoarele zone 

funcționale: garderoba, spațiu pentru chicinetă și depozit de recuzită, hol de acces și primire, săli destinate 

cursurilor de teatru, sala de curs pentru dans tradițional,  vestiar, sala de muzică, grupuri sanitare,  birou 

administrativ, spațiu tehnic, precum și o terasă acoperită.  

 Principalele intervenții ce vor fi realizate: 

- lucrări de finisaje exterioare și interioare, păstrându-se elementele arhitecturale originale, 

compoziția fațadelor precum și cromatica istorică a clădirii; 

- lucrări de recompartimentare interioară; 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare cu tâmplărie de lemn, refacerea pardoselilor 

interioare; 

- îndepărtarea tencuielilor degradate, precum și refacerea acestora; 

- lucrări de consolidare și înlocuire a elementelor degradate ale șarpantei și ale planșeului; 

- amenajare accese în clădire, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; 

- intervenții de amenajare a spațiului exterior ce înconjoară clădirea; 

- asigurare cu instalații, utilități  și dotări corespunzătoare funcțiunii stabilite prin proiect. 

 

 Valoare totală: 2.934.338,37 lei cu TVA, din care C + M: 2.196.295,74 lei cu TVA. 

În acest moment este în desfășurare procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de restaurare. 

 

 

 

2. “CODE VDIC -Common Development of Volunteer Disaster Intervention 

Capability “CODE VDIC - Dezvoltarea Comună a Capacității Voluntare de Intervenție” 

(nr. ctr. finanțare HUSKROUA / 1702 / 8.1 / 0035) 
 Proiectul este finanțat prin Programul HUSKROUA 2014-2020, cu sprijinul Uniunii Europene. 

Valoarea totală a acestuia este de 941.811,90 Euro (4.452.039,03 lei), 90 % din valoare asigurându-se 

cu titlu de grant din fondurile Programului UE – 847.630,69 Euro (4.006.835,03 lei). Proiectul se va 

derula pe o perioada de 24 luni. 

 Orașul Seini are calitate de Partener în cadrul proiectului, dispunând la nivel local de 

153.066,30 Euro, respectiv 723.559,71 lei (90% din fonduri europene, 10% cofinanțare) 
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 Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea noi capacități de voluntariat prin 

dezvoltarea comună de proceduri și coordonarea resurselor de intervenție în caz de urgențe în 

Euroregiunea Carpatica. Acest lucru se va realiza prin cooperarea transfrontalieră a 6 organizații 

localizate în Ungaria, Slovacia, România și Ucraina, printre care Asociația Regională Zemplen pentru 

Protecție Civilă și Management al Dezastrelor (HU) ca Lider Beneficiar. 

 La nivel local, se vor achiziționa o serie de echipamente necesare bunei desfășurări a activității 

SVSU Seini în caz de dezastre, printre care se numără și o autospecială de intervenție. De asemenea, se 

vor organiza training-uri specializate pentru membrii SVSU Seini și o campanie locală de conștientizare 

care va viza populația rezidentă în zone de risc. 

 

3. Proiectul „Educație STEM în ȘcolileVocaționale și Profesionale” 

Proiectul „Educație STEM în ȘcolileVocaționale și Profesionale”, in valoare totala de 332.979,80 

euro , proiect finantat de catreUniunea Europeana cu suma de 299.545,80 euro  in cadrul Programului  

Operational Comun RO-UA 2014-2020, Obiectiv tematic 2.Sprijin pentru educație, cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovații; Prioritatea programului 1.1 Cooperarea instituțională în domeniul 

educațional pentru creșterea accesului la educație și a calitățiie ducației. 

Obiectiv general fiind creșterea competitivității elevilor din 6 licee vocaționale și profesionale din 

Ivano-Frankivsk, Sighetu Marmatiei și Seini pe piața muncii,  prin introducerea în procesul educațional a 

abordărilor STEM  (Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica). 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt elevii liceelor implicate în proiect (cca 3.000 elevi din România 

și Ucraina) . 

In cadrul proiectului se vor Moderniza echipamentele existente în cele 6 licee ,iar pentru Orasul Seini 

se va achizitiona un solar modular de 400mp cu sistem hidroponic (sistem incalzire, sistem de picurare, 

rezervor de apa); Echipamente conexe pentru solar: kit de analiza a reactivitatii solului cu fotometru , 

refractometru portabil, termometru de sol profesional, germinator de seminte, cuptor cu uscator (30 litri); 

1 laptop; 1 videoproiector ; 1 ecran de proiecție 18*1.8m. 

 

III. Obiective finanțate prin PNDL: 

 

1. Pod rutier peste râul Someș între orașul Seini și comuna Pomi în punctul de trecere cu bacul 

 Podul ce va avea o lungime totală de 180,35 m, va fi amplasat perpendicular pe axul râului Someș 

și compus din 3 deschideri, una principală de 100 m peste albia minoră a râului Someș şi două deschideri 

laterale reprezentând viaductul de acces. Podul va asigura atât accesul autovehiculelor cât şi a cicliştilor şi 

pietonilor, asigurând gabaritul de 5,50 m pe verticală, 7,80 m pe orizontală (partea carosabilă) şi două 

trotuare la extremitățile tablierului având câte 1,5 m lăţime, precum și spaţii tehnice cu lăţime variabilă 

între (0,7 – 1,7 m). 

 

 

 Calea pe pod va fi alcătuită din: 

 3+3 cm strat de uzură din BAP 16, 

 2,5 cm strat protecție hidro-izolație mortar asfaltic, 

 1 cm hidro-izolație termosudabilă, 

 Mortar de pantă /egalizare. 

 Panta transversală pe pod va fi în două ape având valoarea 2%, spre grinzile parapet. 

Pentru accesul pe pod s-au prevăzut rampe de acces, pe ambele maluri, având lungimea totală de 291 m. 
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Panta longitudinală a rampelor de acces are valori cuprinse între 3% și 4%. 

 Structura rutieră a rampelor va fi următoarea: 

 30 cm strat de fundație din balast, 

 15 cm strat de baza din piatră spartă, 

 5 cm strat de legătură din BAD25, 

 4 cm strat de uzură din BA16. 

 Valoare totală: 13.912.570,84 lei cu TVA, din care C + M: 12.641.429,61 lei cu TVA, defalcate 

astfel: 

 Bugetul de stat: 13.420.837,18 lei cu TVA 

 Bugetul local: 491.733,66 lei cu TVA 

 Lucrările de reabilitare au început în 30.05.2018 și au termen de finalizare în 30.05.2020, la care 

se vor adăuga perioadele de sistare a lucrării. În anul 2019  s-au realizat următoarele:  

 Lucrări la infrastuctura și suprastructura podețelor dalate prefabricate, 

 Lucrări la infrastuctura podului, radiere, elevații, cuzineți, 

 Lucrări de amenajare în organizarea de șantier și a drumurilor din incintă, 

 Lucrări de terasamente la rampele de urcare pe pod, pe ambele maluri, 

 Realizarea confecțiilor metalice la suprastructura podului și a protecțiilor pietonilor, pentru 

viaductul de acces. 

 

 Progresul fizic realizat este de 37% iar cel valoric este de 25%.  

 Finanțarea lucrărilor de execuție, C + M, este asigurată din bugetul de stat prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală, iar cele din cap. 1, 3 și 6 din bugetul local. 

 

2. Modernizarea străzii General Georgescu și a străzilor adiacente 

  Străzile incluse în proiect sunt următoarele: Strada Libertății; Strada Olarilor; Strada General 

Georgescu; Strada Între Văi; Strada Viilor. 

Structura rutieră realizată este cu îmbrăcăminte bituminoasă, alcătuită din: 

- 4 cm BA 16; 

- 5 cm BAD 25; 

- 15 cm piatră spartă amestec optimal. 

 Carosabilul s-a încadrat cu acostamente din balast și piatră spartă de 2 x 0,5 m. 

Colectarea și evacuarea apelor meteorice se realizează în șanțuri/rigole pereate/betonate integral, cu 

secțiune trapezoidală, excepții fiind: 

 un tronson din str. Libertății unde s-a prevăzut o rigolă carosabilă acoperită cu un grătar metalic; 

 un tronson din str. Olarilor unde s-a prevăzut o rigolă carosabilă acoperită cu dale prefabricate din 

beton; 

 un tronson din str. Viilor unde s-a prevăzut un tub corugat de 315 mm îngropat. 

 Pantele transversale ale străzii și trotuarului sunt spre șanturile/rigolele realizate. 

 S-a asigurat accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente 

spre proprietăți, respectiv s-a păstrat lățimea existentă al fiecărui acces în parte sau grupat. Accesele s-au 

prevăzut pe partea superioară cu o dală carosabilă de 10 cm, din beton armat cu plasă sudată. 

 Valoarea investiției este 3.882.873,87 lei, din care C + M: 3.374.095,32 lei. Aceste sume sunt 

finanțate de la bugetul de stat: 2.681.196,00 lei și de la bugetul local: 1.201.677,87 lei.  

mailto:primariaseini@yahoo.com


R o m â n i a 
Județul Maramureș 
O r a ș u l  S e i n i 

P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel/Fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

 

 

 În cursul anului 2019 au fost realizate 99% dintre lucrările prevăzute, pentru 2020 rămânând doar 

lucrări ce țin de siguranța circulației: parapeți de protecție, indicatoare rutiere și refacerea unora dintre 

acostamente.  

 

IV. Obiective finanțate prin FDI: 

 

1. Modernizare străzi Oraș Seini 

 Străzile incluse în proiect sunt următoarele:  

o Seinel – cu o lungime de 1600 m,  

o Petofi Sandor – cu o lungime de 245 m, 

o Cetății  - cu o lungime de 435 m, 

o Gheorghe Doja – cu o lungime de 970 m, 

o Valea Rodinii – cu o lungime de 1150 + 100 m, 

o Valea Satului –  cu o lungime de de 900 + 185 + 215 m. 

 Structura rutieră propusă este carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă, acesta se va încadra cu 

acostamente din piatră spartă. 

 Colectarea și evacuarea apelor meteorice se va realiza în șanțuri/rigole pereate/betonate integral, 

cu secțiune trapezoidală, pantele transversale ale străzii și trotuarului vor fi date spre șanturile/rigolele 

realizate. 

 Se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente 

spre proprietăți, respectiv se va păstra lățimea existentă al fiecărui acces în parte sau grupat. Accesele se 

vor prevedea pe partea superioară cu o dală carosabilă de 10 cm, din beton armat cu plasă sudată. 

 Valoare investiției este 12.655.473,56 lei, din care C + M: 11.072.905,65 lei. Aceste sume vor fi 

finanțate de la bugetul de stat: 12.185.536,61 lei și de la bugetul local: 469.936,95 lei. 

 În cursul anului 2019 a fost începută procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare și 

execuție, în acest moment procedura fiind încă în desfășurare. 

 

 Deasemenea, în anul 2019 au fost realizate următoarele lucrări de reparații: 

 

1. Sistematizare verticală zona blocuri strada Cuza Vodă 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Săpături mecanice și manuale, respectiv spargerea și desfacerea betonului de ciment foarte 

degradat, pe o suprafață de 662 mp, în vederea așternerii unui strat izolator și a unui strat de 

agregate naturale cilindrate cu următoarea structură: 

 Strat de balast de 25 cm, 

 Strat de piatră spartă de 15 cm, 

 Împănare cu șplit pe toată suprafața. 

 Repararea suprafețelor degradate din beton, inclusiv plombarea gropilor, pe o suprafață din beton 

de 313 mp în vederea așternerii unui sistem elastic; 

 Realizarea unei rețea de preluare a apelor pluviale cu o lungime de 50 ml și descărcarea acesteia în 

sistemul de canalizare prin 5 guri de scurgere ; 

 Aplicarea pe toată suprafața de mai sus, de 975 mp, a straturilor de asfalt, astfel: 

 Strat de legătură BAD de 5 cm, 

 Strat anticontaminator textil, 

 Strat de uzură BA 16 de 4 cm, 
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 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Rimpex Grup SRL Baia Mare este de 211.165,50 lei (cu 

TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

 

2. Realizare parcare și cale de acces Politia Nationala. 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 O parcare cu o suprafață de 225 mp în stânga carosabilului betonat, prin casetarea terenului pe o 

lungime de aprox. 35 ml. Caseta este mărginită de borduri și are următoarea structură: 

 Strat de balast de 25 cm, 

 Strat de piatră spartă de 15 cm, 

 Strat de legătură BAD de 5 cm, 

 Strat anticontaminator textil pe toată suprafața, 

 Strat de uzură BA 16 de 4 cm. 

 Refacerea zonelor de beton degradate de pe carosabil prin realizarea unei casete cu aceiași 

structură ca și parcarea pe o suprafață de aprox. 165 mp; 

 Așternerea a 2 straturi de asfalt, binder și uzură pe toată suprafața căii de acces. Între cele 2 straturi 

s-a așezat un strat anticontaminator textil pe toată suprafața pentru împiedicarea transmiterii 

rosturilor sau fisurilor către stratul final. 

 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Rimpex Grup SRL Baia Mare este de 119.282,24 lei (cu 

TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

3. Amenajare strada Sportului 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Săpături mecanice și manuale pe primul tronson pe o lungime de 203 ml și o lățime de 6 ml, 

respectiv pe al doilea tronson pe o lungime de 122 ml și o lățime de 4 ml. Caseta de 1720 mp are 

următoarea structură: 

 Strat de balast de 25 cm, 

 Strat de piatră spartă de 20 cm, 

 Împănare cu șplit pe toată suprafața. 

 Refacerea podețului pe primul tronson prin înlocuirea tubului existent cu unul corugat de 600 mm 

și o lungime de 7 ml și realizarea a 2 timpane la capete. 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Rimpex Grup SRL Baia Mare este de 185.253,42 lei 

(cu TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

4. Reabilitarea Pieței Sylvester Janos 

 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Refacerea trotuarului de 502 mp de pe partea Bisericii reformate, din locul unde s-a început 

proiectul de modernizare a str. Libertății și până la intersecția cu str. M. Viteazu, prin montarea de 

pavele de 6 cm grosime identice cu cele deja montate pe str. Libertății, 

 Refacerea triunghiului de zonă verde din fața bisericii reformate prin bordurare pe 180 ml și 

aducere de pământ vegetal, 

 Realizarea unui șanț pereat de 525 mp în continuarea celor de pe str. Libertății, pe ambele părți ale 

străzii, 
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 Refacerea traversării din dreptul Casei Bay prin montarea unui tub corugat de 600 mm și 

realizarea a 2 timpane, 

 Turnarea unui strat de asfalt de 5 cm de BA 16 pe toată suprafața carosabilă, 2.875 mp, 

 Refacerea acceselor la proprietăți prin turnarea unei plăci de beton armată de 10 cm, inclusiv cea 

de la Casa Bay, total 200 mp, 

 Realizarea unei parcări asfaltate în fața Bisericii reformate, 

 Realizarea de marcaje rutiere, 

 Realizarea acostamentelor cu piatră spartă, 

 Repararea podețului de intrare în piață din DJ 109I prin eliminarea elementelor prăbușite în vale. 

 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Bikconstruct SRL Odoreu este de 460.393,44 lei (cu 

TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

5. Amenajare strada Vânătorilor 

 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Scarificarea și reprofilarea întregii suprafețe pe o lungime de 203 ml și o lățime de 3 ml,; 

 Așezarea unui strat de piatră spartă de minim 15 cm pe întreaga suprafață; 

 Curățarea și amorsarea întregii suprafețe pe o lungime de 203 ml și o lățime de 3 ml; 

 Turnarea unui strat de asfalt de 5 cm de BA 16 pe toată suprafața carosabilă în lungime de 203 ml 

și o lățime de 2,90 ml, pe 589 mp; 

 Realizarea acceselor la proprietăți, 24 mp;  

 Realizarea acostamentelor cu piatră spartă și o grosime de minim 20 cm. 

 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Bikconstruct SRL Odoreu este de 70.608,73 lei (cu 

TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

 

6. Asfaltare parcare centru 

 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Frezarea suprafaței existente pe 1.780 mp, care era una degradată, cu multe fisuri, faianțări, 

denivelări și gropi, 

 Realizarea de reparații cu mixtură asfaltică BAD pe 45 mp pentru a avea un suport uniform pe care 

să se aștearnă stratul final, 

 Turnarea unui strat de asfalt de 4 cm de BA 16 pe toată suprafața parcării de 1.780 mp, între rigola 

carosabilă și valea Seinel, respectiv între intrarea la depozitul de vis a vis de școală și părculeț.  

 

Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Diferit SRL Cluj este de 157.686,78 lei (cu TVA). Acestea au 

fost suportate integral din bugetul local. 

 

 

7. Lucrări de lărgire a strazii Pomilor – acces zona industrial a Orasului Seini. 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 
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 O casetă cu o lățime de 1,5 ml atât în stânga cât și în dreapta carosabilului betonat, pe toată 

lungimea străzii începând cu intersecția cu DN 1C / E58 pe o suprafață de 2640 mp. Caseta are 

următoarea structură: 

 Strat de balast de 25 cm, 

 Strat de piatră spartă de 15 cm, 

 Strat de bază AB de 6 cm. 

 Realizarea de acostamente pe 880 mp cu o lățime de 0,5 ml atât în stânga cât și în dreapta 

carosabilului pe toată lungimea străzii. Acesta are următoarea structură: 

 Strat de balast de 10 cm, 

 Strat de piatră spartă de 6 cm, 

 Refacerea zonelor de beton degradate pe 480 mp de pe carosabil prin așternerea unui strat de bază 

AB de 6 cm, 

 Montarea de indicatoare rutiere la pasajul de CF. 

 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Diferit SRL Cluj este de 346.026,12 lei (cu TVA). 

Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

8. Lucrărilor de introducere a iluminatului public pe str. Pomilor 

 Lucrările ce s-au realizat sunt următoarele: 

 Montarea a 10 stâlpi din țeavă de oțel cu înălțime de 10 m fixați pe o fundație de beton; 

 Montarea a 10 corpuri de iluminat tip LED de 60W cu cârjele, brățările și conductoarele aferente, 

 Alimentarea corpurilor s-a realizat în soluție îngropată pe o lungime de aprox. 600 ml. 

 Valoarea finală a lucrărilor executate de SC Tri Em Serv SRL Seini este de 64.926,33 lei (cu 

TVA). Acestea au fost suportate integral din bugetul local. 

 

9. Amenajare Vale Seinel în localitatea Seini, județul Maramureș 

 Lucrările contractate de către ABA Someș Tisa au început în primăvara anului 2019 și au constat 

în amenajarea albiei printr-o casetă de zidărie de piatră, betonarea radierului văii și refacerea podețelor. 

Lucrarea a început cu realizarea noilor ziduri de protecție în 2 tronsoane diferite, unul pe str. N. Bălcescu 

iar celălalt pe str. M. Viteazu, s-au realizat astfel aproximativ 260 ml de ziduri noi si 5 podețe noi.  

 

10. Marcaje rutiere 

  În 2019 s-au realizat marcaje rutiere pe strada Libertății, strada Olarilor, strada General Georgescu, 

strada Între Văi, strada Viilor, Piața Sylvester Janos, în 4 parcări noi: Nicolae Bălcescu – centru, Parcare 

Al Nouă, Parcare blocuri Cuza Vodă și Piața Sylvester Janos, precum și în unele parcări existente: stg. – 

dr. în Piața Unirii, Parcare biserica greco catolică și Parcare lateral Liceu. 

 

 Alte proiecte realizate în 2019: 

 

1. Montare placă comemorativă în memoria elevilor evrei deportați în lagărele de exterminare 

nazistă 

 În memoria elevilor evrei care au urmat cursurile Școlii Primare Alexiu Berinde din Seini în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial și care au fost deportați în lagărele de exterminare naziste în 

primăvara anului 1944 a fost montată o placă comemorativă cu dimensiunile de 192 cm / 135 cm, pe un 

soclu special amenajat în fața unității școlare de pe strada Mihai Eminescu, în această clădire învățând 
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acei copii.  

2. Lucrari de reabilitare Sala Sporturilor Gelu Carabat – s-a reabilitat acoperisul salii. 

3. Lucrari de reabilitare si modernizare a salii de sport a Liceului Tehnologic Agricol Alexiu 

Berinde. 

4. Extinderea retelei de apa in Seini in zona industriala a Orasului, precum si in Sabisa pe 

strazile Valea Satului, Ulicioarei. 

5. Extinderea retelei de canalizare in Seini in zona industriala a Orasului.  

6. Lucrari de reparatii a strazii Cimitirului din Sabisa 

7. Lucrari de reparare a strazii Ulicioara din Viile Apei 

8. Lucrari de imbracare cu covor asfaltica stazii betonate din Viile Apei. 

9. Pregătire proiecte de hotărâri de Consiliu Local în diverse domenii de activitate  

 Cele mai importante au fost în domeniul: 

 salubrității, unde a trebuit să ne adaptăm contractul la modificările prevăzute prin OUG 74/2018; 

 salubrității, unde a trebuit să încetăm contractul cu operatorul deoarece de la 1.01.2020 intră în 

vigoarea operarea prin intermediul ADI deșeuri; 

 transportului în comun, unde am adoptat hotăriri privind înființarea Serviciului public de transport 

local și darea în administrare către acesta a infrastructurii aferente; 

 achiziția fostului imobil Sinagogă, unde dorim să realizăm un Muzeu al Evreilor din Transilvania. 

 

10. Vânzări de terenuri conform unor Hotărâri de Consiliu Local 

11. Amplasarea a 50 de noi coșuri de gunoi 

12. Distribuția celor 1000 de pubele achiziționate în 2018. 

 

Serviciul Economic 

          În  cursul  anului  2019  personalul  din  cadrul  serviciului  economic, au  desfășurat  următoarele  

activități: 

- Închiderea  activității  economice pe  anul  2019,  balanța  de  verificare,  contul  de  execuție,  

bilanțul  contabil  cu  toate  anexele  și  predarea  la  instituțiile  superioare. 

- Întocmirea  proiectului  de  buget  pe  anul  2019 și  apoi  a  bugetului  aprobat,  a  listei  de  

investiții  și  predarea  la  D.G.F.P.  și  Trezoreria  Baia  Mare. 

- S-au  întocmit  referate  pentru  propuneri  de  rectificare  și  virări  de  credite  bugetare  pe  anul  

2019  în  număr  de  7. 

- În   cursul  anului  au  fost  înregistrate  în  evidența  contabilă  precum  și  în  fișele  de  credite  

bugetare   actele  primare  conform  Legii  Contabilității  și   a  altor  acte  normative  în vigoare. 

- S-au  întocmit  balanțele  lunare,  conturile  de  execuție  și  confruntarea  cu  Trezoreria  Baia  

Mare și concomitent depunerea acestor situații în sistemul electronic de raportare Forexebug. 

- Lunar  și  ori  de  câte  ori  a  fost  nevoie  s-au  făcut  deschiderile  de  credite  bugetare  pentru  

trezorerie. 

- Pentru  fiecare   lună  s-a  depus  la  Trezoreria  Baia  Mare  planificarea  privind necesarul de  

numerar prin caseria proprie, până în data de 24 a fiecărei luni. 

- Lunar  s-a  depus  la  D.G.F.P.  până  în  data  de  10  a  fiecărei  luni  situații  privind  activitățile  

finanțate  de  venituri  proprii  și  subvenții,  bilanț,  situația  activităților  finanțate  din  fonduri 

externe  și  a  situațiilor  privind  plățile  restante,monitorizarea cheltuielilor de personal. 

- S-a  depus  trimestrial  bilanțul  contabil  împreună  cu  toate  anexele. 
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- S-au  întocmit  ordonanțări  de  plată  și  ordine  de  plată  pentru  fiecare  operațiune  contabilă. 

- S-au  ridicat  sume  în  numerar  de  la  Trezoreria  Baia  Mare  pentru  plata  cheltuielilor  minore,   

plata  ajutoarelor  pentru  încălzire  cu  lemne  a  familiilor  de  la  ajutorul  social  și  a  celor  care  

se  încălzesc  cu  lemne  în  localitate. 

- S-a  condus  evidența  contabilă  dublă  pentru  Proiectul  - " Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale colective din orașul Seini" , Cultura în oglindă,Code VDIC,Stimularea 

mobilității nemotorizate în Orașul Seini, Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de 

carbon în Orașul Seini,prin crearea unei structuri de transport Eco Friendly, s-au  făcut  toate  

raportările  solicitate în vederea depunerii cererilor de prefinanțare și a cererilor de plată iar în luna 

mai și decembrie 2019 s-a întocmit pentru Serviciul de biogaz,decont de TVA cu solicitare de 

rambursare. 

- S-au  făcut  încasările  din  veniturile  activităților  autofinanțate,  a  penalizărilor  privind  

staționarea  fără  tichete  de  parcare. 

- S-au întocmit toate documentațiile pentru raportarea lunară la Ministerul Finanțelor Publice, a 

situației privind datoria publică a orașului Seini. 

- S-a aplicat viza de control financiar preventiv de către persoana desemnată cu această 

responsabilitate,Sabău Ramona, pe toate documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru 

vizarea pentru legalitate din punct de vedere financiar preventiv. 

- S-au întocmit documentațiile financiare pentru proiectele finanțate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale (OUG 28), pentru obținerea sumelor alocate, conform contractelor de finanțare ,precum 

și restul situațiilor financiare solicitate la scrierea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate 

din fonduri externe nerambursabile sau implementarea acestora. 

- S-au  încasat  c/v  a 284  pers.   -  Abonamente  de  parcare  -  emise  pe  12 luni,  6 luni,  3 luni,  1  

lună  precum  și  tipărirea  lor. 

- S-a  condus  evidența  documentelor  cu  regim  special. 

- S-a condus  evidența  obiectelor  de  inventar  și  a  mijloacelor  fixe  pe  gestiuni,efectuându-se 

inventarirea anuală a acestora. 

- S-a  calculat  și  înregistrat  amortizarea  mijloacelor  fixe. 

- S-au  întocmit  pontaje,  state  de  salarii,  situații  recapitulative,  ordine  de  plată  și  depunerea  

lor  la  Trezoreria   Baia  Mare  pentru  verificare  și  operare. 

- S-au întocmit  rapoartele  lunare  cu  termen. 

- Eliberarea  foilor  de  parcurs,  a  bonurilor  pentru  carburanți  pentru  toate  utilajele  și  

autoturisme,  completarea  FAZ-ului  lunar. 

- Coordonarea  activităților  de  sănătate  și  securitatea  muncii,  conducerea  fișelor  specifice. 

- Colaborarea  și  transmiterea  rapoartelor  către  A.N.F.P  București  și  I.T.M.  Maramureș. 

- Conducerea  la  zi  și  completarea  dosarelor  personale  ale  salariaților. 

- Raportări  statistice  periodice  cu  privire  la  numărul  de  salariați,  fondul  de  salarii  prevăzut  și  

realizat  la  D.G.F.P.  MM  și  Statistică. 

- Răspuns  pentru  toate  solicitările  de  la  diferite  instituții  legate  de  activitatea  serviciului. 

- Cu  ocazia  verificărilor  din  partea  unor   instituții  -  se  pun  la  dispoziție  toate   documentele  

necesare  și  se  întocmesc  situațiile solicitate.Astfel în decursul anului 2019 Primăria Seini a fost 

supusă unui control de audit financiar pe perioada 2017-2018 precum și  unui raport de audit al 

performanței "Analiza modului în care realizarea veniturilor proprii la nivelul orașelor constituie o 

prioritate în stabilirea și menținerea echilibrului financiar" în urma acestora au fost formulate o 

serie de recomandări care trebuiesc îndeplinite. 
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- S-a  făcut  închiderea  contului  de  execuție  privind  încasările  din  impozite  și  taxe  pe  anul  

2019,  s-a  stabilit  masa  impozabilă  pe  anul  2020  și  introducerea  tarifelor  pentru  impozite  și  

taxe  conform  Hotărârii  Consiliului  Local,  pe  anul  2020. 

- Încasarea  zilnică  a  impozitelor  și  taxelor  locale  cu  debite  precum  și  alte  sume  fără  debit,   

amenzi,  taxe  pentru  adeverințe  de  orice  fel,  taxă  judiciară  de  timbru,  taxe  de  înmatriculare  

a  mijloacelor  de  transport. 

- Înregistrarea  pe  tot  parcursul  anului  de  declarații  privind  modificările  survenite  în  masa  

impozitelor ,  înregistrarea  mijloacelor  de  transport  precum  și  radierea  acestora. 

- Verificarea  declarațiilor  depuse  la  începutul  anului  de  persoane  juridice  și  operarea  

modificărilor  intervenite. 

- Întocmirea  registrului  de  casă   zilnic,  întocmirea  foilor  de  vărsământ,  depunerea  numerarului  

la  Trezoreria  Baia  Mare  de  câte  ori  este  prevăzut  de  lege. 

- Confirmarea  luării  în  debit  a  diferitelor  sancțiuni  aplicate  de  organele  în  drept. 

- Verificarea  lunară  a  situațiilor  din  evidențele  fiscale  cu  cele  ale  trezoreriei. 

- Rezolvarea  corespondenței  de  orice  fel  adresată  serviciului,  comunicarea  bunurilor  pentru  

persoanele  fizice  și  juridice  în  cazul  urmării  silite  sau  alte  cazuri. 

- Întocmirea  documentației  pentru  persoanele  beneficiare  de  scutirea  impozitelor  și  taxelor  

locale. 

- Întocmirea  și  trimiterea  înștiințărilor  de  plată  privind  obligațiile  fiscale  persoanelor  fizice  și  

juridice. 

- Se utilizează în colaborare cu consilierul juridic programele Patrimvent și aplicația Dispecer 3 în 

vederea identificării eventualelor surse de venit pentru persoanele care figurează cu restanțe 

neachitate. 

- Perfectează  formele  pentru  executarea  silită :  somații,  titlu   executoriu,  adrese  de  înființare  a  

popririlor,  corespondența  pentru  identificarea  locurilor  de  muncă avute de persoanele care 

înregistrează restanțe la plata taxelor datorate bugetului local. 

- Arhivarea  documentelor  în  cadrul  serviciului   și  predarea  la  arhivă.                                                                                       

         Personalul  din  cadrul  serviciului  a  dus  la  îndeplinire  și  alte  atribuții  trasate  pe  linie  

ierarhică. 

 

Compartimentul  juridic 
În  anul 2019 s-au  desfășurat următoarele activități: 

S-au  întocmit și redactat 142 de contracte de prestări servicii, furnizare, lucrări, închiriere și acte 

adiționale de prelungire și modificare a chiriilor pentru toți locatarii din cele două blocuri ANL. 

S-au întocmit caietele de sarcini și studiul de oportunitate pentru concesionarea pășunii de la 

Carieră și Săbișa. 

S-a organizat și s-a participat la licitația pentru concesionarea pășunilor de la Carieră și de la 

Săbișa. 

S-au  întocmit și redactat contractele de concesiune pentru pășunea de la Carieră și de la Săbișa. 

S-au  întocmit întâmpinări, apeluri, recursuri și cereri de chemare în judecată și     m-am deplasat 

la Curtea de Apel Cluj Napoca, Tribunalul Maramureș și Judecătoria Baia Mare la toate termenele de 

judecată; 

S-au  întocmit 15 cereri de chemare în judecată având ca obiect munca în folosul comunității. 

S-au întocmit adrese de înființare a popririi către instituții, persoane fizice și persoane juridice și 

interogare serviciul Patrimvent. 
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S-au  înaintat adrese către Serviciul de probațiune Maramureș pentru confirmarea luării în evidență 

a persoanelor care au de executat munca în folosul comunității. 

În perioada concediului de odihnă al secretarului orașului  l-am înlocuit și am îndeplinit toate 

atribuțiile acestuia. 

Am participat în calitate de invitat la 12 ședințe ale consiliului local, și am dus la îndeplinire și alte 

sarcini ce revin consilierului juridic. 

Am participat în calitate de membru la Sedințele Comisiei locale de fond funciar. 

 

         Compartimentul de audit public intern 

Compartimentul de audit public intern este funcțional, prevăzut cu un post, care este ocupat. Se 

asigură un statut corespunzător funcţiei de audit intern, prin organizarea compartimentului de audit public 

intern în subordinea directă a conducătorului entităţii publice, ceea ce conferă acestuia o independenţă 

ridicată în abordarea misiunilor de audit intern şi îi permite să îşi realizeze obiectivele. 

Auditorul intern are o atitudine imparţială, nu are prejudecăţi şi evită conflictele de interese, îşi 

îndeplineşte atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor 

şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.  

Declarația de independență este completată de auditor cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern. 

Planul anual de audit pentru anul 2019 a fost elaborat de auditorul intern şi aprobat de conducerea 

instituţiei. 

Elaborarea planului anual s-a realizat, prin extragerea misiunilor de audit din cadrul planului 

multianual şi ierarhizarea acestora în funcţie de priorităţi. 

Procesul de planificare permite auditorului evaluarea logică a îndeplinirii sarcinilor, precum şi 

stabilirea de obiective clare. Procesul de planificare permite dimensionarea sarcinilor în timp, astfel încât 

priorităţile să fie clar scoase în evidență.  

La nivelul UAT SEINI în anul 2019 au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare. Având în 

vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în 

cadrul a 2 misiuni s-a abordat domeniul financiar-contabil, intr-o misiune de asigurare s-a abordat 

domeniul bugetar, intr-o misiune s-a abordat domeniul Sistemului de control intern managerial, intr-o 

misiune s-a abordat domeniul Strategie Nationale Anticoruptie.  

De asemenea au fost realizate mai multe misiuni de consiliere, in care au fost abordate diverse 

teme si obiective, printer care: organizarea și desfășurarea activității în domeniul informatic; securitatea 

IT; corectitudinea întocmirii și operării în sistemul electronic a contractelor de arendă; concordant datelor 

din registrul agricol cu cele din registrul de la impozite și taxe locale; incasarea amenzilor, etc. 

Auditorul intern menține și dezvoltă relații de colaborare bune cu responsabilii structurilor care fac 

obiectul misiunilor de audit, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă acestea și găsirea 

celor mai adecvate soluții pentru rezolvarea acestor probleme. 

          Misiunile de audit desfăşurate în cursul anului 2019, finalizate prin rapoarte de audit, au asigurat 

creşterea gradului de control deţinut asupra operaţiunilor ce se desfăşoară în cadrul instituţiei. De 

asemenea, au constituit un îndrumar pentru îmbunătăţirea calităţii operaţiunilor ce se desfăşoară, ajutând 

structurile auditate să îşi atingă obiectivele printr-o evaluare şi o abordare sistematică şi metodică a 

riscurilor. 

          Contribuția auditului intern la procesul de management al riscurilor s-a realizat prin recomandările 

formulate cu ocazia misiunilor de audit intern derulate, al căror scop a fost de a reduce riscurile potențiale 

cu care entitatea publică se confruntă. Astfel, riscurile identificate au fost comunicate responsabililor 

structurilor auditate, pentru a fi analizate,  
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evaluate și tratate conform strategiei adoptate pentru gestionarea acestora.  

           Prin activitatea de audit desfăşurată în cadrul Primăriei Oraşului Seini, s-a realizat o îmbunătăţire a 

activităţii structurilor auditate, având în principal în atenţie respectarea prevederilor legale în vigoare şi a 

hotărârilor luate în cadrul şedinţelor de Consiliu Local. 

 

Achiziții  publice: 

           Pentru anul 2019, compartimentul Achiziții Publice, a realizat următoarele activități:  

Strategia Anuală a Achizițiilor Publice, nr.34461/21.12.2018, împreună cu Programul Anual al 

Achizițiilor Publice (PAAP) estimate a fi achiziționate în anul 2019 și anexele acestuia, respectiv Program 

anual pentru fiecare proiect cu finanțare nerambursabilă și programul  anual pentru  achiziții online/ 

offline (87 pagini), care s-au publicat pe site-ul primăriei www.seini.ro, în secțiunea ACHIZIȚII și în 

secțiunea INFORMARE CETĂȚENI – ȘTIRI ȘI EVENIMENTE. 

         Ulterior, PAAP-ul și anexele acestuia s-au reactualizat și s-au republicat pe site: 

-PAAP ȘI ANEXE NR.32852/19/04/2019 – 102 PAG; 

-PAAP ȘI ANEXE NR.6286/10.12.2019 – 197 PAG; 

-PAAP ȘI ANEXE PRECONIZATE A FI LANSATE ÎN 2020 NR.6856/30.12.2019 – 72 PAG; 

         Totodată PAAP-ul 2019 s-a încărcat și în SICAP și ulterior s-a actualizat și republicat, respectiv s-a 

publicat în 04.01.2019 și s-a actualizat în 15.03.2019, 18.04.2019, 06.05.2019, 29.07.2019, 27.09.2019, 

10.01.2020. 

          Procedurile de atribuire initiate si finalizate:  

 o procedura de anunțuri de participare: Acord cadru de furnizare siloz pe o perioadă de 4 

ani, respectiv s-a inițiat în 22.08.2019 și s-a finalizat cu publicarea unui anunț de atribuire 

în 13.12.2019; 

 doua proceduri de anunțuri de participare simplificate: 

- Proiectare și execuție pentru investiția: ,,Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de carbon în 

Orașul Seini, prin crearea unei infrastructuri de transport Eco Friendly’’, publicată în 15.03.2019 și 

finalizată prin anunțul de atribuire publicat în 26.08.2019; 

- Proiectare și execuție pentru investiția: „Stimularea mobilității nemotorizate în Orașul Seini, Județul 

Maramureș’’, publicată în 15.03.2019 și finalizată prin anunțul de atribuire publicat în 21.10.2019; 

          Procedurile de atribuire initiate, dar in curs de evaluare/atribuire: Proiectare și execuție pentru 

investiția: “Modernizare străzi Oraș Seini”, Județul Maramureș” , publicată în 07.11.2019. 

          In ceea ce priveste achizitiile directe – au fost initiate 130 de achiziții directe online în catalogul 

electronic SICAP si 119 notificări în SICAP, privind achiziții directe offline. 

           În baza achizițiilor inițiate, s-au încheiat 77 de contracte și  1 acord cadru, în acest sens s-a întocmit 

un centralizator și s-a actualizat, acesta publicându-se în luna august și în luna ianuarie, pe site-ul 

primăriei. 

          Din cele 77 de contracte. 12 contracte au fost subsecvente, încheiate în baza acordului cadru, care s-

au publicat în SEAP în secțiunea ANUNȚURI – ANUNȚURI DE ATRIBUIRE. 

           S-au publicat în SEAP, 2 documente constatatoare: 

 -DOCUMENT CONSTATATOR PRIMAR – ,,Modernizarea străzii Tablă din orașul Seini, sat Săbișa’’, 

publicat în 11.03.2019; 

-DOCUMENT CONSTATATOR PRIMAR – ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale 

colective din Orașul Seini, jud. Maramureș’’, publicat în 02.09.2019. 

           S-au publicat pe site-ul Seini, în vederea demarării unor proceduri: 

-17 cereri ofertă / anunțuri de intenție/caiete de sarcini; 
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-8 procese verbale de deschidere/evaluare oferte; 

-8 rapoarte de proceduri.  

           S-au elaborat 314 procese verbale de recepție servicii/produse/lucrări si au fost utilizate 143 coduri 

CPV produse/servicii/lucrări utilizate 

 

 

Serviciul Asistență Socială 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi 

completată ulterior, precum şi HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cadrul serviciului sunt în evidenţă un număr aproximativ de 40  dosare cu persoane singure şi familii 

beneficiare: 

- au fost efectuate 80  anchete sociale privind venitul minim garantat; 

- au fost întocmite dispoziţii ale primarului cu privire la acordarea/ 

modificarea/suspendarea/reluarea şi încetarea ajutorului social, acestea fiind transmise către 

A.J.P.I.S. Maramures (Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Maramureș) care are 

calitatea de ordonator de plăţi. 

- lunar se întocmesc rapoarte statistice , borderouri , situație de lucrări , listă persoane apte de muncă  

care se transmit către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Maramureș( A.J.P.I.S. 

Maramureș); 

- au fost întocmite 15 adeverinţe necesare solicitanţilor la : medicul de familie,C.A.S., şcoală, liceu  

; 

În conformitate cu Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  

cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi HG nr.38/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul  serviciului sunt în evidenţă un număr de  40  dosare  

pentru care: 

- au fost efectuate  un număr de 80 de  anchete sociale ; 

- au fost întocmite  dispoziţii ale primarului, cu privire la acordare/ modificare/ repunere/suspendare 

şi neacordare, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Maramureș  care are calitatea de ordonator 

de plăţi. 

- lunar se întocmesc borderouri  care se transmit  către A.J.P.I.S. Maramures; 

În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, modificată şi completată ulterior, coroborate cu prevederile H.G. nr.920/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.70/2011, modificate şi completate ulterior în 

cadrul serviciului au fost primite, verificate şi apoi s-au acordat ajutoare pentru încălzire după cum 

urmează: 

- la gaze naturale au fost înregistrate 30 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere din care: 30  

cereri pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de  acordare a ajutorului de încălzire ; 

- la combustibili solizi sau petrolieri au fost înregistrate 38  de cereri şi declaraţii pe propria 

răspundere din care: 38 cereri pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de  acordare a 

ajutorului de încălzire . 

În conformitate cu prevederile noului Cod civil „Despre familie”, care denumeşte  în noua 

reglementare o „instanţă de tutelă” (în art. 107 N.C.civ. precizându-se că este vorba despre instanţa de 
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tutelă şi familie), potrivit dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, modificată şi completată ulterior, au fost întocmite un număr de 3  

dispoziţii ale primarului şi anchete sociale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea  

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul a efectuat anchete sociale pentru 

diverse categorii de cetăţeni la solicitarea unor instituţii ale statului cu privire la minori, după cum 

urmează: 

- au fost întocmite 10 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Maramures  cu privire la  copiii daţi în 

plasament; 

- au fost întocmite 5 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Maramures  şi diverse Centre de 

plasament din judeţ cu privire la copiii instituţionalizaţi; 

- au fost întocmite 10 anchete sociale şi adrese pentru Judecătorie cu privire la încredinţarea 

minorului în urma divorţului dintre părinţi, acordare ajutor public judiciar; 

În conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 

liceu", burse, rechizite  serviciul  a  efectuat 150  de anchete sociale. 

În temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, 

modificată şi completată ulterior, serviciul a primit şi verificat 104 de dosare de la solicitanţii acestui 

drept, pentru care au fost întocmite borderouri care au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Maramureș .  

În conformitate cu prevederile OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările  

ulterioare, OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată 

cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.132/2011, serviciul a primit şi verificat un număr 

de 100 dosare  care au fost transmise către A.J.P.I.S. Maramureș  pe bază de borderou. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr.268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare serviciul 

monitorizează, efectuează periodic anchete sociale şi raportează lunar situaţii la D.G.A.S.P.C. Maramures. 

În evidenţa serviciului sunt înregistrate un număr de 41 de dosare  de asistenți personali și 33  de 

dosare de  indemnizație lunară. 

A fost monitorizată activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap prin rapoarte de 

vizită la domiciliul bolnavului, de 2 ori pe an. 

Au fost întocmite 120  de anchete sociale pentru personele cu handicap  grav,  accentuat, mediu și 

solicitate de către DGASPC Maramureș. 

Au fost acordate un număr de 15 tichete sociale/ lunar pentru grădiniță, conform Legii nr. 

248/2015, în cuantum de 50 lei/lună, cu condiția frecventării zilnice a grădiniței de către copii. 

 

 

 

Serviciul Asistență Medicală Comunitară 

 

 Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate 

centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în 

sistem integrat cu serviciile sociale. 
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       Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii 

profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. 

 Asistentul medical comunitar poate desfăşura activitate în următoarele domenii: îngrijiri la 

domiciliu, psihiatrie, social şi altele asemenea. 

 Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuţii privind: 

- identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii; 

- determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc; 

- supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic; 

- promovează necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie; 

- participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunităţii: vaccinări, 

programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate; 

- participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii; 

- îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 

- urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, 

anemici etc.); 

- identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora;  

- explică avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează în 

comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente; 

- participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea 

medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau 

a municipiului Bucureşti; 

- însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor 

epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi 

scopul măsurilor de urmărit; 

- semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii: focarele de boli 

transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igienă a apei etc.; 

- informarea asistentului social cu privire la cazurile potenţiale de abandon al copiilor; 

- În anul 2019 s-au luat în evidență: 

 un număr de 1352 copii între 0 -18 ani; 

 un număr de 69 gravide; 

 un număr de 6 gravide minore; 

 membri în comunități  rome circa 245. 

În conformitate cu prevederile HG 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a 

modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate s-au efectuat 201 de 

vizite în teren unde s-au întocmit : fișă de observație, fișă de identificare a riscurilor privind situația 

familiilor cu copii din România, raport de monitorizare. 

S-a prezentat elevilor de liceu tema: bolile cu transmitere sexuală, simtome, prevenție și tratament. 

Conștientizarea populației de importanța vaccinării  copiilor dar și administrarea de vaccinuri 

antigripale pentru persoane vârstnice nedeplasabile . 

În colaborare cu medicul de familie sau medicul specialist:  s-a administrat tratament  și solutii 

injectabile pentru persoanele vulnerabile. 

Au fost întocmite contracte de colaborare cu părinții copiilor cu nevoi speciale pentru 

monitorizarea copiilorlor. 

A fost măsurată tensiunea arterială la circa 1900 persoane. 

A fost măsurată glicemia la anumite persoane. 
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Educație pentru sănătate la copii de școală, grădiniță, măsurare tensiune arterială.  

 

Serviciul  comunitar de evidență a persoanelor și stare civilă 

În anul 2019, la Stare civilă, s-au desfășurat următoarele activități: 

- nașteri- înregistrări speciale - transcrieri    - 19 

- căsătorii   - 64 

- decese   - 48 

- coduri numerice personale atribuite   - 19 

- total certificate de stare civilă eliberate  - 246 

- dosare întocmite pentru transcrieri de acte   - 25 

- întocmirea și înaintarea buletinelor statistice   - 157 

- număr mențiuni înregistrate pe marginea actelor de stare civilă și înaintarea lor 1179 

- înaintări extrase de pe acte de stare civilă – 112 

- livrete de familie eliberate - 6       

- succesiuni - 23 

- modificări în statutul civil al unor persoane - 109 

- depunerea buletinelor,cărților de identitate,ale decedaților către Serviciile Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor 

- eliberarea extraselor multilingve 

- comunicări de orice schimbare a statutului civil al unei persoane – înaintat din 10 în 10 zile                  

- întocmirea, depunerea și ținerea evidenței comunicărilor de modificări pentru copii sub 14 ani 

- urmărirea certificatelor de stare civilă dispărute în alb și a celor completate 

- păstrarea registrelor de stare civilă ( nașteri,căsătorii,decese ) și conducerea lor cu toate 

modificările survenite în statutul civil al persoanelor,comunicarea lor exemplarului II, precum și 

organelor în drept 

- întocmirea dosarelor de schimbare de nume pe cale administrativă – dosare, ortografieri, traduceri, 

rectificări -  dosare 

- evidența certificatelor și a  registrului de stare civilă primite și eliberate 

- evidența codurilor numerice personale și atribuirea lor 

- predarea registrelor de stare civilă ex. I la Arhivele Naționale,ex.II Consiliului Județean 

- întocmirea dosarelor de divorț pe cale administrativă 

- evidența certificatelor de divorț eliberate 

- evidența cererilor de divorț 

- evidența livretelor de familie 

- comunicări de modificări în statutul civil 

- comunicarea căsătoriilor și a regimului matrimonial  – la Registrul Național Notarial al 

Regimurilor Matrimoniale – București 

- comunicări certificate, sentințe de divorț, modificări regim matrimonial la Registrul Național 

Notarial – București 

 

La Serviciul de evidență a persoanelor Seini (SPCLEP - Seini), în anul 2019 s-au efectuat 

următoarele activități: 

- s-au eliberat 864 cărti de identitate pentru următoarele motive: expirare, schimb de nume, 

schimb domiciliu, pierdere, furt, restabilirea domiciliului în România; 

- s-au aplicat 118 de reședințe în funcție de competeța teritorială, respectiv UAT Seini ;  
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- s-au completat și eliberat 44 de Formulare Europene, 401 privind componența familiei; 

- s-au efectuat verificări în teren în colaborare cu Poliția orașului Seini privind actualizarea 

persoanelor cu acte de identitate expirate, activitate cu termen de raportare trimestrială; 

- s-a actualizat Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu nașterile, decesele și 

modificările de statut civil ale persoanelor de pe raza noastră de competență; 

- s-a actualizat Registrul Electoral Permanent cu modificările privind decesele și restricțiile 

unor persoane cu drept de vot și s-au tipărit listele electorale pentru Alegerile 

Europarlamentare și cele prezidențiale.  

 

 

Serviciul Administrație, Urbanism și Agricol 

În ceea ce privește activitatea administrație și agricol în cursul anului 2019 s-au realizat 

următoarele: 

- S-au actualizat manual cele 106 vol.R.A. – respectiv 5300 poziții total , după cum urmează: 

a. 68 volume respectiv 3400 poziții pentru gospodării oraș Seini 

b. 7 volume respectiv 330 poziții pentru gospodării sat Săbișa 

c. 6 Volume respectiv 285 poziții pentru gospodării sat Viile Apei 

d. 3 Volume – respectiv 115 poziții pentru unități cu personalitate juridică 

e. 21 volume – respectiv 1050 poziții pentru persoanele cu domiciliul  în alte localități. 

- S-au introdus datele din Registrul Agricol în format electronic la nivelul anului 2019 – și sunt în 

faza de reverificare în vederea corelării cu serviciul de taxe și impozite. 

- S-au eliberat un număr de 32 de atestate de producător, după deplasarea la solicitant. 

- S-au eliberat adeverințe  pentru APIA, pentru obținerea actului de identitate, SC Electrica SA, Eon 

Energie România, AJOFM, CAS, ORC, radiere auto, ajutor de încălzire, obținere burse și rechizite 

și altele în număr de 3250. 

- S-au operat modificări în Registrul  Agricol, ca urmare a tranzacțiilor între persoane, respectiv: 

contracte de vânzare-cumpărare, contracte de întreținere, certificate de moștenitor, solicitări de 

primire în spațiu locativ, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor în construcții, total în 

număr de 950. 

- S-au înregistrat un număr de 49 oferte de vânzare teren extravilan,în condițiile Legii 17/2014. 

- S-au înregistrat un număr de 389 contracte de arendare și contracte de comodat 

- S-au înregistrat un număr de 16625 acte diverse la registratură; 

- S-au arhivat dosarele venite de la diferite compartimente. 

- A fost asigurată curățenia în cadrul Primăriei orașului Seini, Centru RO- UA, Casa de Cultură , 

CNIPT și Centru de permanență. 

- S-a participat la inspecțiile de primăvară și toamnă  la pădurea comunală a orașului Seini. 

- S-a participat la marcările efectuate în cursul anului pe Valea Zugăului, Seinel și pe Valea 

Colbului Ilba Handal. 

- S-a asigurat aprovizionarea unităților școlare, Primărie, Casa de Cultură cu lemne de foc. 

- S-a participat la aplicarea îngrășămintelor și curățirea pășunii la Carieră, lucrările  de curățare și 

aplicarea îngrășămintelor chimice , amendamentelor  pe pășunea din Viile Apei. 

- S-a participat la evaluarea pagubelor de câte ori a fost nevoie. 

- S-au întocmit situațiile solicitate de Direcția Agricolă Maramureș privind suprafețele însămânțate, 

îngrășăminte aplicate, producții obținute A.G.R. 2 A și A.G.R. 2B. 
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- S-au întocmit situațiile cu producțiile animale, efective de animale. 

- S-au întocmit toate situațiile solicitate de Direcția Agricolă (stare de vegetație, evaluare  producții 

etc.). 

- Cetățenii au fost informați despre toate problemele care au fost ridicate privind problemele 

fondului funciar. 

- S-a participat la identificarea parcelelor solicitate de cetățeni. 

- S-a participat la diferite măsurători  de teren în câmp și pădure împreună cu topograful. 

- S-a răspuns la termen în scris la corespondența repartizată. 

 

In ceea ce priveste activitatile de Urbanism și Amenajare a Teritoriului in cursul anului s-au 

verificat documentațiile depuse în vederea obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiile de 

construire/de desființare, autorizațiile de funcționare și vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare.  

 

Activitatea compartimentului s-a concretizat în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 

Regulamentul de organizare și funcționare, cu respectarea întocmai a legislației specifice în domeniul 

autorizării lucrărilor de construcții și al urbanismului, și anume: 

 s-a verificat conținutul documentațiilor depuse la registratura generală (certificate de urbanism, 

autorizații de construire, autorizații de desființare,etc.) 

 s-a analizat compatibilitatea scopului declarat pentru care s-a solicitat emiterea certificatelor de 

urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice legal aprobate și ale regulamentelor 

aferente ale acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la 

imobilele pentru care s-au solicitat certificate de urbanism, formulându-se condițiile și restricțiile 

specifice amplasamentelor, obligatorii pentru proiectarea investiției; 

 s-au stabilit avizele și acordurile legale necesare autorizării; 

 s-au sintetizat condițiile din avizele și acordurile obținute de către solicitanți, în corelare cu 

proiectul de autorizare a execuției lucrărilor de construcții, verificându-se modul de îndeplinire a 

condițiilor impuse de către avizatori; 

 s-au elaborat și prezentat spre semnare persoanelor în drept certificatele de urbanism, autorizațiile 

de construire sau desființare, autorizațiile de funcționare precum și vizarea anuală a autorizațiilor 

de funcționare existente; 

 s-au eliberat în termen legal certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, autorizațiile de 

desființare, autorizațiile de funcționare, certificatele de edificare a construcțiilor, certificatele de 

nomenclatură stradală, certificatele de radiere a construcțiilor, adeverințele de intravilan/extravilan 

solicitate, procesele verbale de recepție a lucrărilor, procesele verbale de constatare conform 

legislației în vigoare; 

 s-au transmis beneficiarilor înștiințare cu data pierderii valabilității autorizațiilor de construire în 

vederea comunicării anunțului de începere; 

 s-au transmis beneficiarilor înștiințare cu data pierderii valabilității autorizațiilor de construire în 

vederea urmăririi execuției, recepționării lucrărilor de construcții; 

 s-a colaborat cu Serviciul Taxe și Impozite în vederea regularizării taxelor pentru autorizațiile de 

construire emise, și a impunerii în evidențele fiscale a construcțiilor finalizate; 

 s-au afișat la sediul instituției și pe site-ul Error! Hyperlink reference not valid.listele lunare cu 

certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și autorizațiile de desființare emise, 

 s-au rezolvat, în termen legal, cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile locuitorilor orașului;  
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 s-au întocmit Note Interne pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activității biroului, în 

relațiile cu celelalte compartimente ale instituției; 

 s-a realizat evidența computerizată a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, a 

autorizațiilor de demolare, a traseului documentațiilor în curs de rezolvare, a certificatelor de 

atestare a edificării construcțiilor,a certificatelor de nomenclatură stradală, a certificatelor de 

radiere a construcțiilor, a adeverințelor de intravilan/extravilan, a proceselor verbale de recepție la 

terminarea lucrărilor, a proceselor verbale de constatare; 

 s-au întocmit și transmis datele statistice și alte situații solicitate. 

În perioada  01.01.2019 – 31.12.2019 s-au înregistrat si s-au emis: 

- 161 Certificate de Urbanism; 

- 100 Autorizații de Construire; 

- 4 Autorizații de Desființare; 

- 32 Procese Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor; 

- 15 Procese Verbale de Constatare; 

- 59 Certificate de atestare a edificării construcțiilor; 

- 9 Certificate de radiere a construcțiilor; 

- 48 Certificate de nomenclatură stradală; 

- 9 Certificate de radiere a construcțiilor; 

- 48 Certificate de nomenclatură stradală; 

- 19 Autorizații de funcționare; 

- 50 Adeverințe teren. 

În anul 2019, în cadrul Comisiei Tehnice de Circulație aprobată prin HCL nr. 37/19.04.2018, la 

nivelul Orașului Seini au avut loc 22 de ședințe în care s-au analizat 114  solicitări, eliberându-se 47 de 

autorizații de racorduri și branșamente la rețelele de utilități publice,  50 de autorizații pentru spargerea 

sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi zonă verde aparţinând domeniului public  

al orașului Seini, 17 autorizații pentru alte solicitări. 

Toate solicitările înregistrate la registratura generală a Primăriei și redirecționate Serviciului de 

Urbanism și Amenajare a Teritoriului au fost soluționate în termenul legal prevăzut de legislația în 

vigoare. 

 Principalele lucrări de investiții care au avut loc în această perioadă sunt: 

- Lucrări de reparații la învelitoarea / acoperiş la sala de sport  ,,Gelu Cărăbăț” din oraşul Seini. 

 Lucrările au început în data de 28.11.2018 și au fost finalizate în data de 21.01.2019. 

 Capacități fizice realizate:  

- 1.620 mp – montare şipci din lemn cu autofiletante pe suport panou sandwich; 

- 1.620 mp – învelitoare din tablă profilată; 

- 11 mc – şipci lemn răşinoase 2.50 x 7.00 cm; 

- 3 mc - şipci lemn răşinoase 5.00 x 7.00 cm. 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 150.420,17 lei (fără TVA). 

- Amenajare Sală de Sport în incinta Liceului Alexiu Berinde 

 Lucrările au început în data de 16.04.2019 și au fost finalizate în data de 30.09.2019. 

Capacități fizice realizate:  

- amenajări interioare, care cuprind: 

- 428 mp – pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorură de vinil; 

- 635 mp – glet aplicat pe tencuieli interioare drişcuite; 

- 200 mp – tapete pe bază de polimeri; 
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- 428 mp – tavane suspendate din gipscarton pe schelet de susținere metalic; 

- 1214 mp - zugrăveli interioare la pereți şi tavane; 

- 12,30 mp - tâmplărie PVC. 

- amenajări exterioare, care cuprind: 

- 230 mp –şarpantă din lemn; 

- 230 mp – învelitoare din tablă cutată; 

- 66 m – jgheaburi din tablă zincată; 

- 37 m – burlane din tablă zincată; 

- 1215 buc – cărămizi GVP 290x240x138 mm M50, calitatea A; 

- 184 mp – reparații de tencuieli exterioare brute; 

- 324 mp – plăci din polistiren expandat; 

- 722 mp – vopsitorii exterioare; 

- 1 buc – stâlp de susținere acoperiş; 

- 1 buc – grindă metalică. 

- instalații încălzire, care cuprind: 

- 2 buc – aerotermă de perete; 

- 50 m – țeavă din oțel neagră; 

- 2 buc – destratificator. 

- instalații electrice, care cuprind: 

- 14 buc – corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente; 

- 1 buc – tablou electric; 

- 2 buc – corpuri de iluminat speciale. 

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 444.312,08 lei (fără TVA). 

-   Lucrări de extindere rețea de apă și canalizare în zona industrială oraș Seini 

 Lucrările au început în data de 27.11.2019 și au fost finalizate în data de 19.12.2019. 

 Capacități fizice realizate:  

- Montare țeavă apă PE 100 SDR17 PN10: L = 240 ml 

- Montare țeavă apă având Dn 25 mm: L=   12 ml 

- Montare conductă canalizare Dn250: L= 240 ml 

- Montare cămine vizitare: buc 

- Montare apometru: 1 buc 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 28.316,73 lei (fără TVA). 

-  Lucrări de extindere rețea de apă potabilă pe V. Satului din sat Săbișa, oraș Seini 

 Lucrările au început în data de 27.11.2019 și au fost finalizate în data de 19.12.2019. 

 Capacități fizice realizate:  

- Montare țeavă apă PE 100 SDR17 PN10: L = 102 ml 

- Montare țeavă apă având Dn 25 mm: L=   80 ml 

- Montare cămine: 9 buc 

- Montare apometru: 9 buc 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 17.280,48 lei (fără TVA). 

- Lucrări de extindere rețea de apă potabilă în localitatea Săbişa, str. Ulicioarei 

 Lucrările au început în data de 18.10.2019 și au fost finalizate în data de 07.11.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Montare țeavă apă PE 100 SDR17 PN10 - D110: L = 96 ml 

- Montare țeavă apă având Dn 25 mm: L= 32,5 ml 
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- Montare cămin polietilenă + montare apometre: 7 buc 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 23.439,60 lei (fără TVA). 

-  Lucrări de reparare a străzii Cimitirului din sat Săbişa 

 Lucrările au început în data de 10.08.2019 și au fost finalizate în data de 24.10.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Suprafața carosabilă de asfalt : 546 mp 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 66.573,29 lei (fără TVA). 

- Lucrări de reparare a străzii din sat Viile Apei, denumită Ulicioara 

 Lucrările au început în data de 09.08.2019 și au fost finalizate în data de 24.10.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Suprafața carosabilă de asfalt : 1.210 mp 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 148.165,80 lei (fără TVA). 

- Lucrări de îmbrăcare a străzii betonate din sat Viile Apei 

 Lucrările au început în data de 07.06.2019 și au fost finalizate în data de 02.07.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Suprafața carosabilă de asfalt : 2.510 mp 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 298.434,90 lei (fără TVA). 

 

-   Reparații în Primăria oraşului Seini, în holul de intrare, grupul sanitar, terasă, sala de 

şedință şi biroul viceprimarului. 

 Lucrările au început în data de 10.08.2018 și au fost finalizate în data de 09.07.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Sala de şedințe  

- Hol sală de şedințe  

- Biroul viceprimarului 

- Terasă 

- Grup sanitar 

- Lucrări de design hol intrare şi casa scării 

 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 239.689,68 lei (fără TVA). 

- Extindere rețea de apă potabilă şi ape uzate pe anumite porțiuni din străzile Mihai Eminescu 

şi Boci 

 Lucrările au început în data de 03.03.2019 și au fost finalizate în data de 11.07.2019. 

Capacități fizice realizate: 

- Montare țeavă apă PE 100 SDR17 PN10: L = 323 ml 

- Montare țeavă apă având Dn 25 mm: L=  147  ml 

- Montare cămine: 19 buc 

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 77.702,30 lei (fără TVA). 

  Obiective propuse în continuare : 

 Îmbunatățirea continuă a activității biroului prin reducerea termenului de emitere a 

certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, precum și a altor documente 

solicitate. 

 

 Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu publicul. 
 

             

mailto:primariaseini@yahoo.com


R o m â n i a 
Județul Maramureș 
O r a ș u l  S e i n i 

P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel/Fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

 

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență(SVSU) 

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Seini are în componență un 

număr de 26 de persoane după cum urmează: 

- 1 șef serviciu 

- 5 conducători auto 

- 20 voluntari 

Sediul SVSU Seini  situat  pe  stada  Morii numărul  2  este  compus dintrun garaj pentru 

autospecială, un birou, sală  pentru  centrala  termică și un grup sanitar. 

  Organizarea activității de prevenire, intervenție și de înlăturare a efectelor dezastrelor (incendii, 

inundații, alunecări de teren) se face prin: 

-  însușirea planurilor de acțiune în caz de dezastre 

-  mijloace de alarmare, respectiv o sirenă electrică pe clădirea Primăriei. 

 

Cei 5 pompieri civili plus forțele voluntare  convocate  (după  caz),  asigură  intervenția la 

orice tip de eveniment produs pe raza orașului Seini și a satelor aparținătoare  Săbișa  și  Viile  Apei, 

apelând la ajutor din afară (ISU Maramureș) numai în cazul în care forțele locale nu pot face față 

singure. 

 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are în dotare o Autospecială marca Scania cu o 

capacitate de 3000l apă, o Pompă Honda pentru ape murdare și alte dotări  

minime necesare intervențiilor în situații de urgență ( incendii, inundații, accidente de circulație , etc). 

   În cursul anului 2019 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a intervenit în toate situațiile 

de urgență la  care a fost solicitat atât din partea Inspectoratului de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” 

Baia Mare cât și a cetățenilor orașului Seini sau a localităților învecinate (Apa,Ilba,Cicârlău) sau din 

partea agenților economici din orașul Seini. Vă informăm că  intervențiile care au avut loc în cursul anului 

au fost  duse  la bun sfârșit chiar dacă au avut un grad ridicat de risc (locuință , cabană de lemn la o  

Societate Comercială) existând doar pagube materiale majore.  

 Din intervențiile efectuate în anul 2019 vă enumerăm:  

       -7 incendii de locuințe  

       -10 incendii de vegetație 

       -un incendiu la agenți economici 

       -participarea  la Concursul profesional faza zonală al SVSU în localitatea Cicârlău 

 Printre alte activități  desfășurate  de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se numără 

:       

      -participarea la diferite evenimente culturale sau sportive asigurând siguranța la incendiu;  

      -curățarea Văii Seinel în zonele în care  consolidarea malurilor este finalizată și ajutorul oferit firmelor 

care efecfuează lucrări de consolidare ; 

      -alimentarea cu apă pentru asfaltare și la  renovarea blocurilor de pe str. Cuza Voda și P-ța Unirii;  

      -conducătorii auto din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență asigură funcționarea 

centralelor termice  din cadrul Primăriei și de la Casa de Cultură în sezonul rece și permanență la Primăria 

orașului Seini pe tot  parcursul  anului. 

 

Serviciul – Poliția Locală 
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 Poliția Locala își desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, 

proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și 

responsabilității, imparțialității și nediscriminării, în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în 

executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice 

locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte 

administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale. 

     În exercitarea atribuțiilor de serviciu Poliția Locală Seini are o foarte bună colaborare cu 

structurile Poliției Naționale, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și alte 

structuri.În baza contractului de colaborare încheiat între Poliția Națională și Primăria Orașului Seini am 

efectuat acțiuni comune și patrulări în zonele de competență, pe raza orașului Seini și localitățile 

aparținătoare Săbișa și Viile Apei. 

- Sancțiuni aplicate conform prevederilor leg.61/1991 modificată, privind sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – 18 sancțiuni. 

- Valoarea totală a amenzilor – 6850 lei 

-Sancțiuni aplicate conform prevederilor leg.12/1990 republicată , privind protejarea populației împotriva 

unor activități comerciale ilicite – 10 sancțiuni 

- Valoarea totală a amenzilor – 2000 lei 

- Sancțiuni aplicate conform H.C.L.20/2015, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul 

gospodăririi, întreținerii și menținerii curățeniei și a protecției mediului în orașul Seini – 15 sancțiuni 

- Valoarea totală a amenzilor – 1350 lei 

- Sancțiuni aplicate conform H.C.L.8/2018, privind stabilirea amplasamentelor parcărilor cu plata în 

orașul Seini și sancționarea conducătorilor auto care nu dețin tichet sau abonament de parcare valabil ori 

parchează în locuri interzise – 149 sancțiuni 

- Valoarea totală a amenzilor – 2050 lei 

Alte acte normative – 9 sancțiuni. 

Valoarea totală a amenzilor – 3000 lei 

Alte intervenții la diferite acțiuni – 70 

Am participat împreună cu agenții din cadrul Poliției Naționale, Serviciul Rutier la acțiuni pe linie de 

circulație – 96 participări – valoarea sancțiunilor 72000 lei 

 
    Ag. Poliției locale au asigurat măsuri de ordine și liniște publică a orașului Seini în zona centrală 

unde au supravegheat localurile, verificând respectarea orarulului de funcționare, ordinea și liniștea 

publică, intervenind și aplanând diferite scandaluri și conflicte în incinta și în afara acestora, aplicând 

sancțiuni contravenționale atât administratorilor cât și participanților care au încălcat legea. 

    Au supravegheat bunurile comunității, aplicând sancțiuni celor rău intenționați care au încercat să 

le distrugă. 

   Datorită contractului de colaborare dintre Poliția Locală și Poliția Română, au executat prin 

cooperare, serviciul de ordine și liniște publică pe timpul nopții cât și pe timpul zilei, patrulând atât cu 

autoturismul din dotarea Poliției Naționale cât și cu autoturismul din dotarea Poliției locale, participând 

împreună la acțiuni pe linie de circulație, acțiuni pentru combaterea evaziunii fiscale, traficului de țigări, 

alcool, combustibil și al altor produse care fac obiectul evaziunii fiscale, fiind aplicate sancțiuni 

contravenționale atât de către agenții Poliției Naționale cât și de către agenții Poliției Locale, totodată fiind 

constatate evenimente și infracțiuni, atât pe linie de circulație cât și în alte domenii de activitate din care 

vă prezentăm o parte din acestea, mai importante: 
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au fost sesizați prin  SNUAU 112 , că în loc. Seini, str. Între Văi, nr. 55, s-a produs un incediu la 

acoperișul  locuinței numitului Mezei Tiberiu. Ajunși la fața locului cele sesizate se confirmă. Incendiul a 

fost stins și lichidat de formațiunea de pompieri civili și cei  de la ISU Maramureș, soldându-se cu pagube 

materiale; 

au fost sesizați prin SNUAU 112, că pe str. Livezilor, nr. 5A  are loc un scandal în familie. S-au deplasat 

la fața locului unde s-a constatat că numitul Mihai M. și-a agesat părinții . Fiind în stare de ebrietate și 

cunoscut cu antecedente medicale psihice, a fost transportat cu  ambulanța la Spitalul de Boli infecțioase 

și psihiatrie din Baia Mare. 

au fost sesizați prin SNUAU 112 că un autoturism înmatriculat în Republica Moldova circula cu viteză și 

făcea manevre periculoase pe DE 58 . Autoturismul a fost identificat și oprit în trafic, conducătorul auto 

fiind sancționat  contravențional . 

în timpul efectuării activității de patrulare pe str. Băii, a fost găsit numitul Florin M. din Seini, pe 

marginea drumului în stare avansată de ebrietate și cu leziuni pe corp. A fost solicitată ambulanța pentru a 

fi transportat la UPU Baia Mare pentru îngrijiri medicale. 

au fost sesizați prin SNUAU 112, de către numita Angela S. din Seini, str. Eroilor nr. 5 A, că persoane 

necunoscute i-au intrat în locuință și i-au furat suma de 4.000 lei. Cele sesizate s-au confirmat. S-au 

efectuat cercetări în vederea identificării făptuitorilor. 

au fost sesizați prin SNUAU 112, că pe str. Roșiori la nr. 28 este o persoană care se manifestă agresiv. S-

au deplasat la fața locului unde a fost identificată numita Anamaria M. cunoscută cu probleme psihice și 

de comportament. A fost transportată sub escortă până La Spitalul de boli psihice Sighetu Marmației; 

în timpul unei patrulări a fost depistat pe DJ 109i-Viile Apei un autoturism care circula haotic. A fost 

oprit și s-a constatat că șoferul , numitul Gheorghe A. din Racșa era în stare avansată de ebrietate , având 

o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, urmând a i se întocmi dosar penal. 

                                                                                                                                                                                                                                           

 Toate aceste evenimente și cazuri prezentate au fost predate Poliției Naționale pentru investigarea , 

întocmirea dosarului de cercetare penală sau preluate direct de către aceștia.        

     Executând serviciul prin colaborare cu Poliția Națională , la sesizarea telefonică prin Serviciul 

Național Unic Apel Urgență 112, s-a intervenit împreună cu aceștia la 115 intervenții , alte intervenții 

sesizate pe telefonul de serviciu 35 intervenții, totodată anumite persoane recalcitrante datorită 

consumului excesiv de alcool , bolnave psihic și alte cauze , au fost consiliate, sancționate, imobilizate, 

sau însoțite cu ambulanța la spitalul de boli psihice Sighetul Marmației, spitalul de psihiatrie Baia Mare, 

spitalul județean Baia Mare și Centrul de Permanență Seini, un număr de 32 de deplasări. 

   Au asigurat ordinea publică  în  piața agroalimentară și de cereale, unde au intervenit când cei 

răuvoitori intenționau să nu plătească taxa de intrare în târg sau piață, efectuând controale, verificând 

producătorii agricoli și comercianții, privind deținerea și vizarea atestatului de producător, afișarea 

prețurilor la locurile de vânzare, deținerea autorizației de funcționare și a altor norme legislative, aplicând 

sancțiuni contravenționale celor care nu au respectat legea. 

      Au blocat accesul în zona târgului și în târg a suinelor, conform ordinelor transmise de către 

Direcția Sanitară Veterinară, datorită producerii pe teritoriul Ucrainei într-o zonă foarte apropiată de 

granița cu România, respectiv județul Satu Mare, a unui focar de ,,pestă porcină africană”. 

   Au asigurat ordinea și liniștea publică cu ocazia manifestărilor cultural-sportive și artistice 

desfășurate pe raza orașului și pe raza localităților aparținătoare (manifestări cultural – artistice și sportive 

desfășurate la nivel local, sărbătoarea orașului, festivalul de muzică electronică Famous Festival, Ziua 

Națională a României, meciurile de fotbal și de handbal care s-au jucat în sala de sport și pe stadion, balul 

coșercilor, dor de locul copilăriei mele și alte manifestări care au avut loc pe parcursul anului). 
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      S-au executat controale în parcările cu plata ale orașului, întocmindu-se un număr de 398  

înștiințări de parcare  conducătorilor  auto care nu au deținut sau afișat tichet sau abonament de parcare 

valabil ori au parcat în locuri interzise, determinându-i să-și facă abonamente sau să cumpere tichete de 

parcare ( aproximativ 232 de abonamente-în valoare de 12930 lei și tichete de parcare în valoare de 

4904 lei ) . 

     S-au soluționat individual 42 de reclamații pe diverse domenii de activitate depuse de către 

cetățeni, atât la primărie cât și la Serviciul Poliția Locală, repartizate de către executiv spre soluționare 

Poliției Locale. 

     Au însoțit în teren reprezentanții primăriei care au format comisii pe diferite domenii de activitate 

pentru constatarea, evaluarea și soluționarea diverselor reclamații depuse de către cetățeni la primărie. 

      Au supravegheat colectarea fracției uscate conform programului, aplicând somații, cetățenilor care 

nu au colectat selectiv fracția uscată. 

     Au însoțit în teren reprezentanții registrului agricol, din cadrul primăriei, pentru identificarea și 

măsurarea drumurilor agricole.     

     Au acționat pe raza orașului Seini și a localităților aparținătoare, menținând în permanență starea 

de curățenie a localității, au fost date un nr. de 184 somații cetățenilor, privind curățarea șanțurilor, 

desfundarea podețelor, întreținerea stării de curățenie a spațiilor aferente imobilelor și terenurilor, aplicând 

un nr. de 17 sancțiuni cetățenilor care nu s-au conformat, care au aruncat și depozitat deșeuri menajere în 

locuri neautorizate, deversări de ape reziduale în cursurile de apă, șanțuri și pe domeniul public. 

     La solicitarea executivului, serviciului taxe și impozite locale, biroului de evidență registrului 

agricol, urbanism, evidența persoanelor sau alte servicii și birouri din cadrul primăriei, ag. locali au 

distribuit înștiințări de plată a amenzilor, somații, titluri executorii, citații, declarații de impunere, diferite 

anunțuri, invitații pentru ședințele de consiliu consilierilor, au însoțit în teren reprezentanții APIA pentru 

clarificarea situației terenurilor, invitații de participare la ședințe publice dintre executiv și cetățenii de pe 

străzile unde s-au efectuat lucrări de canalizare, apă și asfaltare, invitații pentru reglementarea pe linie de 

evidență a persoanelor și altele . 

      Au fost înmânate cetățenilor 305 procese – verbale de îndeplinire a procedurii, pentru citare la 

instanțele de judecată. 

     Au însoțit și asigurat protecția reprezentanților biroului taxe și impozite în teren cu ocazia 

colectării taxelor și impozitelor, și au înmânat cetățenilor adrese cu obligațiile de plată a taxelor și 

impozitelor pentru anul fiscal 2018. 

     Datorită prezenței polițiștilor locali în teren, s-a intervenit pentru împiedicarea și sancționarea 

persoanelor atât din localitate cât și din afara localității, a vânzării ambulante, colectării de fonduri pe 

domeniul public, ca urmare a deciziei luate de executivul primăriei în vederea stopării furturilor și 

spargerilor de pe raza localității.   

    La solicitarea serviciului social din cadrul primăriei în vederea efectuării unor anchete sociale au 

însoțit comisia de evaluare la aproximativ  70 de anchete. 

     La solicitarea unor cetățeni și administratori de pășuni s-a intervenit pentru îndepărtarea unor 

turme de ovine atât de pe pășunile localității cât și de pe diferite proprietăți particulare, pentru limitarea 

producerii de pagube și distrugere a culturilor și pășunilor.          

     Au executat acțiuni de dirijare a traficului rutier și preîntâmpinarea producerii unor accidente 

atunci când pe raza localității s-au executat lucrări de reabilitare a drumurilor , a marcării acestora, a 

reparării sau înlocuirii unor podețe sau decolmatarea văilor, traversări ale conductelor de apă și canalizare, 

lucrări la rețelele de apă și canalizare. 

     La solicitarea biroului pentru situații de urgență au colaborat, sprijinit și intervenit împreună cu 
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pompierii civili la 13 acțiuni de stingere a incendiilor , precum și prezența ag. locali în momentul când 

au fost anunțate atenționări meteo. 

      Au asigurat fluidizarea traficului rutier la nivelul trecerilor de pietoni din apropierea unităților de 

învățământ, pentru a facilita trecerea elevilor în siguranță, dar și în zilele de joi la trecerea de pietoni din 

intersecția Piața Unirii cu Cuza Vodă.  

      Au fost asigurate măsuri de ordine și liniște în perimetrul unităților de învățământ la solicitarea 

conducătorilor de unități și a profesorilor, formând echipe mixte, au participat împreună cu aceștia, la 

acțiuni de depistare a elevilor care au părăsit spațiul de învățământ nemotivat, evitarea abandonului școlar, 

aplicând sancțiuni contravenționale elevilor care nu au respectat regulamentele de ordine interioară. 

     Datorită colaborării dintre Poliția Locală Seini și polițiile locale din țară, la solicitarea acestora, s-a 

afișat la domiciliul contravenienților de pe raza localității, procesele verbale de constatare a contravenției 

trimise prin poștă  și refuzate, conform O.G. nr. 2/2001, art. 27.  

 Cu ocazia depistării de focare de pestă porcină pe raza de competență s-au luat măsuri specifice de 

prevenire a răspândirii acesteia în colaborare cu  reprezentanții DSV MM . 

   Față de activitatea prezentată, Poliția Locală își propune să își îmbunătățească activitatea în viitor, 

bineînțeles și cu sprijinul dumneavoastră, iar dumneavoastră față de cele raportate vă rog dispuneți . 

 

 

Serviciului Comunitar de Utilități Publice (SCUP) 

 

 Pe parcursul anului 2019 Serv. SCUP  a desfășurat următoarele activități:  

- Au dezăpezit în mai multe rânduri următoarele străzi: - P-ța Unirii, 22 Decembrie, Aurel Vlaicu, 

Sportului, Cărămidăriei, Locul Târgului, Roșiori + străzile adiacente, Cireșilor, Avram Iancu, 

N.Bălcescu, Cloșca, Crișan, Horea, Ghe.Doja, Someș, Conac, Castanilor, Fermelor, Industriilor; 

Parcările din centrul orașului Seini; 

- Au curățat zăpada și au aruncat material anti-derapant pe trotuare, aleile din zona centrală a 

orașului. 

- Au curățat coșurile de fum la populație și în mai multe rânduri la centralele termice de la 

Primărie, Centrul Social, Casa de cultură, sediul SCUP și școli. 

- Au tăiat, crăpat și transportat aprox 250 mc lemn de foc necesar pentru centralele termice care 

aparțin Primăriei, Centrului Social, Casa de cultură, Sediul SCUP. 

- Au măturat și întreținut spațiile publice din zona centrală,au golit coșurile stradale, au adunat 

deșeurile din Valea Seinel, Zugău, Valea Thurii, Valea Boci, au adunat și transportat deșeurile din 

depozite ocazionale, au adunat animalele moarte de pe domeniul public; 

- Au măturat și întreținut incinta pieței agro-alimentare, piața de cereale și domeniul public 

aferent, au distribuit bilete pentru WC-ul public, au spălat și curățat toaletele din incinta WC-

ului public,au spălat și curățat mesele și geamurile de la  hala din piața de alimente,au  spălat 

mesele  din incinta pieței săptămânal. 

- Au tuns pomii ornamentali din parcurile și aleile centrului orașului, au adunat și transportat 

crengile la container. 

- Au tuns gazonul săptămânal sau odată la două săptămâni în parcurile din centrul orașului, 

Casa de Cultură, Piața Sylvester Janos, Sala de Sport, Stadion, CNIPT, cimitire,etc. 

- Au udat zilnic pe timp de vară florile din centrul orașului, rondou Boci și gară, au plivit și 

curățat zona. 

- Au văruit primăvara pomii și stâlpii din centrul orașului și pe diferite străzi; 
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- Au nivelat cu utilaj și manual piatra transportată de către balastiera Iojib și cariera   Piatră și 

Nisip. 

- Au transportat deșeurile  rezultate din curățarea văilor Seinel, Zugău și Valea Satului 

- În fiecare zi de luni au adunat deșeurile de la limitele localității. 

- Ocazional au măturat cu auto măturătoarea Scarab minor din dotare, au curățat și tăiat iarba din  

curtea de la Centrul RO-UA, Casa de cultură, Dispensarul Uman, Sala de sport, Casa Bay, 

Stadion și multe alte lucrări sesizate de către șefii ierarhici, Consilieri locali, Poliția locală, 

Poliția orașului și cetățeni ai orașului Seini. 

 

 Serviciului Comunitar de Utilități Publice - pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au efectuat în anul 

2019  lucrări şi acţiuni de interes local pe raza orașului Seini, după cum urmează: 

- Au măturat manual trotuarele, aleile, străzile, parcurile, drumurile publice; 

- Au efectuat lucrări de curățenie în toate spațiile aparținătoare domeniului public; 

- Au efectuat lucrări de curățenie în parcările  de la intrarea  în județul Maramureș; 

- Au împrăştiat material antiderapant pe domeniul public al oraşului; 

- Au efectuat lucrări de îndepărtare a zăpezii şi gheţii de pe domeniul public al oraşului; 

- Au efectuat lucrări de curățare a  zăpezii  de pe trotuare , podețe, poduri și din stațiile de autobus; 

- Au împrăștiat material antiderapant pe trotuare, alei și alte zone care nu implică împrăștierea 

acestora din mijloace auto; 

- Au spart manual  gheața  în zonele cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe, dispensar uman, poliție, 

poștă și primărie); 

- Au efectuat lucrări specifice de amenajare şi întreținere a incintei stadionului  dar şi a terenurilor 

sportive din incinta unităţilor de învăţământ; 

- Au adunat hârtii și pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- Au efectuat curăţenia săptămânală – în zona străzilor, piața agroalimentară; 

- Au pregătit și transportat material lemnos pentru centralele termice care aparțin clădirilor 

administrației publice locale; 

- Au desfundat manual șanțurile și canalele de scurgere; 

- Au efectuat toaletarea arborilor, arbuștilor ornamentali și a pomilor fructiferi; 

- Au întreținut spațiile verzi şi au amenajat spațiile destinate plantării florilor a arbuștilor 

ornamentali; 

- Au efectuat diferite lucrări de construcții de complexitate minimă; 

- Au efectuat alte lucrări  de interes local. 

 

 

 

    

Serviciul  Biogaz 

      Pentru realizarea producției de biogaz în cursul anului 2019 s-au prelucrat următoarele cantități de 

materii prime: 

- Dejecții lichide bovine  10438 tone  

- Dejecții solide  bovine        73 tone 
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- Dejecții pasăre                2253 tone 

- Dejecții suine                      18 tone 

- siloz porumb                    1420 tone 

- nămol de la stații epurare  1118 tone 

      Prin procesul de fermentare anaerobă s-a produs cantitatea de 993 mii mc(x0,717=712 tone) și a 

fost consumat în unitatea CHP care a produs 1451 MWh. 

     Stația biogaz a furnizat în Sistemul Energetic Național cantitatea de 1146 MWh  și a consumat 

pentru funcționare 349 MWh. 

 Cantitatea de digestat produsă : 15320-712=14608 tone. 

      În cursul anului 2019 s-au transportat pentru tratarea terenurilor agricole 498 tone digestat lichid . 

     Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat lucrări de mentenanță la mijloacele de transport auto din 

dotarea stației biogaz  pe bază de contract de mentenanță. La utilajele și echipamentele din stația de 

biogaz  a  existat contract de mentenanță, dar s-a efectuat numai aprovizionare cu piese de schimb și 

materiale, operatorii stației biogaz  efectuând întreținere  și reparații în caz de defectare,  cu sincope în 

aprovizionare cu materiale și piese de schimb din import. 

     Personalul stației a fost implicat în  activitatea de întreținere a spațiilor verzi din incinta stației și 

curățarea zăpezii pe  strada Fermelor.    

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică este deschis publicului de luni până duminică 

între orele 9-17.  

Una dintre activitățile principale desfășurate constă în actualizarea bazelor de date privind 

potențialul turistic din orașul Seini și din împrejurimile acestuia. 

La Valea Măriei, Negrești-Oaș, am organizat, în parteneriat cu CNIPT Negrești Oaș, în perioada 

17-20 februarie 2019, Consiliul Director AOR- Asociația Orașelor din România. Au participat primari ai 

orașelor mici și mijlocii, miniștri, secretari de stat, alți decidenți locali și centrali, consilieri județeni și 

locali, alături de dl. președinte Mădalin Ady Teodosescu, dl. președinte executiv Ionel Chiriță și dl. 

secretar AOR, Mik Jozsef. La festivitatea de deschidere a lucrărilor Asociației Orașelor din România și a 

Colegiului Director au participat reprezentanți ai Prefecturii și CJ a județelor Maramureș și Satu Mare, 

unde oaspeții noștri s-au bucurat de o primire caldă moroșenească. Am fost onorați de participarea 

doamnei ministru al Ministerului Sănătății, Sorina Pintea, domnii secretari de stat Dragoș Titea, 

Ministerul Transporturilor, Florin Iura, Ministerul Finanțelor, Gheorghe-Bogdan Tomoioagă, Ministerul 

Turismului, domnul președinte ANAP, Bogdan Pușcaș și alte personalități importante. Invitații au răspuns 

întrebărilor puse de participați, oferind soluții pentru problemele ridicate. Oaspeții noștri au cunoscut 

câteva dintre atracțiile turistice și tradițiile moroșenești și oșenești, precum și vestita noastră ospitalitate. 

Am organizat o iesire care le-a plăcut deosebit de mult invitaților noștri în Vișeul de Sus, la o 

plimbare cu Mocănița. 

Târgul de turism al României 2019 

Județul Maramureș a fost prezent la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României, acolo 

unde toți participanții au promovat frumusețea locurilor, datinile și obiceiurile ancestrale. Târgul s-a 

desfășurat în perioada 21-24 februarie la Romexpo, în București. 

În prima zi de târg, buna-dispoziție a fost la ea acasă la standul Maramureșului. Responsabili cu 

dansul și veselia au fost reprezentanții Ansamblului Folcloric Național ,,Transilvania”. Maramureșul a 

fost ,,vedetă” încă de la primele ore ale dimineții, imagini de la standul pregătit de reprezentanții județului 

fiind difuzate pe posturile centrale de televiziune. Un moment special a fost și dansul comun susținut de 

ansamblurile folclorice din Maramureș și Bistrița-Năsăud, vizitatorii aplaudând la scenă deschisă. 
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Nenumărate pliante și materiale de promovare ale județului au fost împărțite încă din prima zi, iar 

costumele populare îmbrăcate de toți reprezentanții Maramureșului au făcut senzație în cadrul târgului.  

Am fost prezenti în revista Târg de Turism cu o pagină de prezentare a centrului. 

Zilele Maramureșului 

Cu ocazia Zilelor Maramureșului , am fost distinși cu titlul de AMBASADOR AL TURISMULUI 

MARAMUREȘEAN. Acest titlu ne onorează și ne responsabilizează în același timp, precum  ne dă și  

speranțe și putere de muncă pentru promovarea turistică și nu numai a Orașului Seini precum și a întreg 

județului Maramureș. 

Mulțumim Consiliului Județean Maramureș, pentru încrederea acordată și pentru speranțele puse 

în noi pentru dezvoltarea turistică a județului. 

Târgul de Turism al României – ediția de Toamnă 2019 13-17.09.2019 

Duminică, 17 noiembrie, Ediția de toamnă 2019 a Târgului de Turism al României și-a închis 

porțile după patru zile pline, în care vizitatorii pasionați de călătorii sau doritori să descopere frumusețile 

României au putut să afle care sunt destinațiile turistice de top din țara noastră și ce au acestea de oferit. 
Eforturile de creștere a atractivității turistice a Maramureșului nu au rămas nerăsplătite. Ca în fiecare an, 

standul județului Maramureș a fost fruntaș în preferințele vizitatorilor, atrași de ospitalitatea gazdelor, folclorul 

moroșenesc, demonstrațiile de meșteșuguri tradiționale, dar și de mirosul bucatelor îmbietoare. 

Consiliul Județean Maramureș a fost reprezentat cu cinste de către Vicepreședintele Ioan Doru 

Dăncuș și o parte a echipei Serviciului de Relații Publice, Șef Serviciu Laura Danci. Alături de aceștia s-

au aflat reprezentanți ai Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică din Baia Sprie, Borșa, 

Seini, Târgu Lăpuș și Tăuții Măgherăuș. 

Responsabili de voia bună au fost maestrul Dumitru Dobrican, artiștii Florin Gherman, Rafila 

Bărbos, Onișor Pop, Carmen Ștețco, Ghiță Breban și corpul de balet al Ansamblului Folcloric Național 

,,Transilvania”, care au horit și au jucat ca la ceas de sărbătoare. Renumele Maramureșului ca principală 

regiune a țării, purtătoare de tradiții și obiceiuri care au dăinuit în timp, a fost întărit de demonstrațiile 

Mariei Zapca, meșter popular din Săpânța, cu drag de țesut la război, din ale cărei mâini ies adevărate 

opere de artă. 

Reproducerea fidelă a decorului specific maramureșean din cadrul standului a fost posibilă cu 

sprijinul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în timp ce responsabil pentru 

bucatele tradiționale de excepție a fost Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș. Standul Maramureșului s-a bucurat și de prezența rapsodului 

Grigore Leșe, care și-a luat în serios rolul de promotor al județului și le-a vorbit cu multă dăruire celor 

prezenți despre cele patru Țări ale Maramureșului. 

În prima zi a târgului, reprezentanții județului Maramureș au primit vizita noului Ministru al 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu, căruia i s-a urat bun-venit cum se 

cuvine, cu un pahar de horincă, așa cum face orice maramureșean când își întâmpină oaspeții. Un moment 

de onoare pentru delegația Maramureșului a fost și vizita Alteței Sale Regale, Prințul Paul al României, 

care a mărturisit că renumele pe care Maramureșul Voievodal îl are în țară, dar și peste hotare, l-a convins 

să îl aleagă ca destinație pentru sărbătorile de iarnă. 

Încă o dată, vestea frumuseților și obiectivelor turistice din Maramureș a ajuns la numeroșii 

vizitatori ai târgului, județul nostru fiind reprezentat cu cinste de către cei care  l-au promovat neobosiți. 

Pe întreg parcursul evenimentului au fost împărțite sute de materiale de promovare a celor patru țări ale 

județului și a obiectivelor turistice regăsite aici, mulți dintre cei prezenți declarându-se convinși să 

viziteze Maramureșul în viitorul apropiat. Structurile de primire turistice din județ îi așteaptă cu pachete 

speciale și promit experiențe tradiționale și autentice de neuitat, care însă nu fac rabat de la calitate. 
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EVENIMENTE LOCALE 

ZIUA CULTURII 15.01.2019 

Ne-am adunat cu atât de mult drag la minunatele noastre gazde de la Liceul Tehnologic Agricol 

„Alexiu Berinde”, managerii Doina Boitor, Ioana Kadar și Dan Costantea, distinsele cadre didactice și 

elevii lor plini de talent, dăruire și candoare, cenacliștii noștri literari, o frumoasă asistență, pentru a saluta 

Ziua Culturii noastre prin expresia dragă lui Eminescu, „Trăiască Nația!” și să răspundem plini de emoție 

„Sus cu dânsa!”. Așa cum se cuvine și este datoria noastră sfântă, am sărbătorit iubirea Eminescu. Au 

simțit momentul împreună cu noi, și pentru noi, toți cei cu sufletul în sărbătoare, un grup vocal desprins 

din corul „Seinelul”, dirijat de prof. Mircea Patovan, minunații copii talentați rostind versuri eminesciene, 

îndrumați de învățătoarele Marcela Brisc și Stela Coza, Versul eminescian a fost șoptit și de liceenele 

Elisa Pop, Ioana Rus și Iulia Kolcsey, dar și de prof. Codruța Crișan și zmeii ei înflăcărați de sensibilitate, 

într-un moment dramatic de excepție. Cenacliștii noștri maturi, poeta Maria Filipaș, col. (r) Georgel Rusz, 

pr. poet Gheorghe Pop, președinta cenaclului literar „Sub semnul lui Eminescu”, doamna poet, romancier 

și traducător din limba franceză, Betty Kirchmajer Donca, dascălul de română Ioana Nagy, Dan Skorka au 

adăugat zilei cuvântul îmbrăcat în straie de sărbătoare. În intervenția mea, pe lângă propria-mi emoție și 

admirație pentru creația Marelui Poet, am salutat reușita manifestare, strecurând un zâmbet de mulțumire 

și recunoștință în inima fiecărui participant și implicat în crearea momentului cultural de excepție. 

„Trăiască Nația!” 

Ziua Unirii Principatelor Române 24.01.2019 

În 24 ianuarie, sărbătorim Ziua Unirii Principatelor Române. Se împlinesc 160 de ani de la Unirea 

Principatelor Române. Acest eveniment istoric important este cunoscut și ca ,,Unirea Mică”. Unirea 

Principatelor Române reprezintă un pilon de bază pentru înfăptuirea statului național unitar român. În 5 

ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales drept domn al Moldovei, iar în 24 ianuarie devine și domn 

al Munteniei. Dorința arzătoare a românilor de a se uni într-un singur stat s-a transpus în fapte la 1 

decembrie 1918 când a avut loc Marea Unire, Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului 

cu România.  

CONCERT DE PRICESNE ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ 

Am fost din nou împreună să ne bucurăm în Postul Mare, ținând seama că el amintește și de postul 

celor 40 de zile ținute de Hristos înainte de începerea activității Sale mesianice, de frumoasele Pricesne și 

cântări religioase. An de an, valoarea formațiilor noastre a crescut, atât în repertoriu cât și în calitatea 

interpretativă, fapte care au fost răsplătite cu aplauzele și recunoștința noastră. Au urcat pe scena sărbătorii 

noastre, corul și orchestra Bisericii Baptiste „Golgota”  dirijate de Claudiu Sfercoci, pastor  Iosif Morcan, 

grupul vocal instrumental al Bisericii penticostale „Emanuel”  condus de Vasile Bura, dirijat de Emilia 

Bura, solistă fiind Renata Ciolte, corurile de copii și bisericesc al Bisericii Ortodoxe Seini II  preot paroh 

și dirijor Radu Cozma și profesorii: Delia Tămaș și Daniel Dârle, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea 

pastor, Simion Buciuman, a invitat la concertul nostru, corul din Remeți dirijat de Duruttya Marta și 

Procopliuc Ileana, sprijinit de Maria Paul. Biserica greco-catolică a susținut un concert dirijat de prof. 

Viorel Tarța, preot-prot Ioan Sălăgean. Elisa Pop instruită de Sergiu Miclăuș a cântat o minunată 

priceasnă. Grupul vocal al Bisericii ortodoxe Săbișa, preot paroh Daniel Andreica s-a bucurat și de 

prezența Paulei Andreica, premiată recent la festivalul-concurs „Fii star în țara ta” cu locul I la secțiunea 

populară și locul II la secțiunea patriotică. Corul bisericii ortodoxe Seini I, preot paroh dr. Bogdan Codre  

și Tomel Pop preot II, dirijat de prof. Alina Ureche a încheiat o seară de poveste alături de frumusețea 

muzicii creștine. Am fost onorați de participarea și în acest an a doamnei Rafila Bărbos, acompaniată de 

prof. Mircea Patovan care ne-a așezat priceasna pe suflet și lacrimă. Am răsplătit formațiile cu diplome, 

plachete, flori, oferind un coș și domnului pr. Gheorghe Pop, care recent a împlinit 75 de ani. Mulțumesc 
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din suflet participanților, răsplătiți cu pancove, minunaților interpreți și dirijorilor lor, preoților și echipei 

organizatorice, care conform tradiției au avut parte și de sarmale de post, gest de gazdă și considerație.  

Cupa Aniversară 4X4 OFF-ROAD Seini-2019 

Clubul XTREME ADVENTURE BAIA MARE în colaborare cu Primăria Oraș Seini, CNIPT 

Seini și Asociația 4×4 OFF-ROAD Seini organizează Cupa ANIVERSARĂ 4X4 OFF-ROAD Seini-2019. 

La ediția a X-a aniversară a concursului internațional off-road organizat în localitatea noastră, 

felicit toți participanții, performanțele lor, dăruirea și modul de abordare a competiției noastre. 

Mulțumirile, recunoștința și admirația mea se îndreaptă spre pionii principali în organizare și desfășurare. 

Felicitări pentru reușita și a acestei ediții, domnilor Dohi Zsolt, Călin Rus, Nicu Mureșan și tuturor celor 

care v-au fost alături! La Mulți Ani, la ediția aniversară! 

Ciocota de pe BOCI, 2019 

Între frumoasele tradiții ale sărbătorii bucuriei Învierii, după Slujba Învierii Domnului și Sfințirea 

Coșului de Paște, simbol al Iubirii, la noi se mai întâmplă, în Duminica Paștelui, „Ciocota de la Gura 

Bociului”, obicei probabil centenar. Ne bucurăm an de an de „competiția” ciocotei, dar cel mai mult ne 

aduce zâmbetul, prezența copiilor, a tinerilor, care vor duce mai departe obiceiul nostru. 

SĂRBĂTORI FRUMOASE, PACE ÎN SUFLET, POFTĂ BUNĂ LA PREPARATELE 

TRADIȚIONALE ȘI MULTĂ VOIE BUNĂ! 

Zilele Orașului Seini – Cetatea Zynir 2019 

Alături de echipa organizatorică a sărbătoririi orașului nostru drag, am oferit o primă zi plină de 

evenimente, la care suntem impresionați de participarea și interesul manifestat de voi. Am început de 

dimineață cu tradiționalul meci de fotbal dintre echipele formate din profesori și colectivul primăriei, 

scorul fiind favorabil echipei mele. Am continuat cu o nouă ediție a „Cupei Comja” la șah, unde ne-am 

bucurat de o participare numeroasă. La categoria copii, Lorena Ungureanu a câștigat râvnitul trofeu, la 

seniori, tânărul sătmărean Mihai Angheluș a câștigat cupa, seineanul Petru Racolța situându-se pe locul II. 

Terenurile de tenis de câmp au găzduit seturi disputate, susținute în cadrul Circuitul Tenis Partener, all-

time, alături de Banca Transilvania, un Doubles Challenge de toată pasiunea, pe care ar fi invidioase orașe 

mari din România: 27 de echipe în 3 probe, alături aproape de toată suflarea sportivă a orașului nostru. 

Trebuie să recunosc că, cu toții, chiar dacă am fost angrenați în derularea evenimentelor, am așteptat cu 

nerăbdare și încrezători rezultatul prestației Simonei Halep la Wimbledon. La Sala Sporturilor „Gelu 

Cărăbăț”, a avut loc Turneul de handbal „Cupa Seini”, ediția a XI-a. Am lansat cu mare drag noua carte a 

scriitorului nostru Petru Racolța, într- o atmosferă încărcată de emoție și frumos, alături de oameni de 

cultură de marcă. Momentul artistic a fost susținut de Alex Prikop, Aleesia Dîrle, vioară și Vanessa 

Muresan. Am vernisat o superbă expoziție de pictură a Mariei Mariș Dărăban, regretând dispariția ei, 

sărbătorind zâmbetul și arta ei nemuritoare. Ne-au încântat din nou cu momentele lor interpretative de 

excepție, Aleesia Dîrle și Ujlaki Mark. Am dezvelit alături de o distinsă asistență două plăci 

comemorative a elevilor evrei deportați în anul 1944, la inițiativa familiei Aurel și Emil Roatiș. Ne-am 

bucurat de prezența domnului președinte a CJ Maramureș, „al nostru seinean” Gabriel Zetea, domnul 

inspector general adj. IȘJ MM, Mihai Pop ș.a. La Monumentul Eroilor, am depus coroane în memoria lui 

ALEXIU BERINDE, MIHAI BĂLAJ și INCZE JANOȘ. Am format o frumoasă  paradă, în frunte cu 

majoretele seinene, fanfara „Stibina”, ambasadorii seniori și juniori ai LTA „Alexiu Berinde” școală 

ambasador în Parlamentul Europei din România. Concertele în aer liber au fost deschise de minunații 

noștri copii din corul „Seinelul” și Corul ,,Strugurelul Junior”, din Cicârlău, dirijor, prof. Mircea Patovan. 

Au continuat recitaluri susținute de fetele „Școlii de rock Seini”, coordonată de prof. Sergiu Miclăuș. 

Trupa „Talisman” a susținut unul din cele mai bune concerte de la Seini, după care CARLA’S DREAMS 

ne-a încântat  Platoul fiind aproape neîncăpător.  
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FIII SATULUI VIILE APEI, EDIȚIA A V-A, 2019 

O frumoasă manifestare a bucuriei de a fi împreună a avut loc la Viile Apei. Cu sprijinul 

Consiliului Județean Maramureș, al fiului drag al satului Gabriel Zetea, împreună cu UAT Seini și 

Consiliul parohiei Bisericii ortodoxe Viile Apei, firește, al comunității celor două sate prietene, Viile Apei 

și Racșa Vii, s-a organizat o nouă ediție a întâlnirii dintre generații. Programul a început cu oficierea 

Sfintei Liturghii. Soborul de preoți a fost alcătuit din: pr. Radu Cozma, fii satului: Cosmin și Ionel 

Mureșan, Claudiu Băban, Alexandru Nuszer, Adrian Stan, Daniel Andreica din Săbișa, Tomel Pop din 

Seini, alături de preotul paroh, Ionel Radu Timiș. A urmat un valoros regal folcloric susținut de orchestra 

condusă de Eduard Albina, corpul de balet, coregraf Emil Miheț, interpreții de muzică populară Ghiță 

Breban, Livia Neag Nistea, Ionuț Teudean, Diana Topan, Bianca și Marcela Latiș, Florin Gherman, cu 

toții însemnând valorosul Ansamblul folcloric Național „Transilvania”, director, Iuliana Dăncuș. Tinerele 

talente seinene Paula Andreica, Karla Kencsan, Ștefania Zah Marian, Antonia Pop, instruite de prof. 

Mircea Patovan și solista noastră Nicoleta Vâlcu au completat minunat programul oferit hedenilor și celor 

din Racșa Vii, și invitații lor. Florentina și Petre Giurgi au încântat publicul cu un extraordinar concert, 

după care maestrul Dumitru Dobrican, împreună cu taraful său și soliștii Anamaria Cardoș și Florin 

Gherman au adus jocul și buna dispoziție pentru spectatori. În final, trupa seineană „Regal Seini”, cu soții 

Vasile și Crina Ardelean au interpretat câteva cântece de petrecere și voie bună. Ne bucurăm că au fost 

alături de noi, domnul președinte al CJ, Gabriel  Zetea, domnul subprefect Alexandru Cosma, doamna 

consilier județean Liliana Moga Reghina, domnul primar din Racșa Toma Betea, consilieri locali și alți 

oaspeți. Am premiat oamenii dragi și înțelepți de 70 de ani, dar și pe Mihai Miclea de 90 de ani și tinerii 

majori ai acestui an. Felicit din toată inima organizatorii, pe toți cei care au pus atâta suflet, alături de 

Adrian Barbul Zetea și pr. Ionel Timiș, ca să ne bucurăm împreună, într-o frumoasă zi de vară, de o 

reușită întâlnire cu noi toți. 

ZIUA CRUCII, 2019 

Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creștine, ne aduce aminte de patimile şi 

moartea Mântuitorului pe Golgota, Conform tradiției, astăzi, urcăm pe Dealul scăldat de soare, de Crucea 

înălțată aproape de Cer, din omenie și adâncă credință, de Tricolorul arborat spre Înălțimi. Astăzi, pe 

„Golgota Seiniului”, spre marea mea bucurie, a preoților noștri: dr. Bogdan Codre, Radu Cozma și Tomel 

Pop, a tuturor celor ce an de an suntem împreună pentru a ne ruga, ni s-au alăturat foarte mulți credincioși. 

Bucuria a fost și mai mare, văzând foarte mulți copii și tineri, unii chiar prezenți în mod organizat, alături 

de doamna învățătoare. Cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt, a fost și astăzi  în 

Seiniul nostru drag o zi frumoasă, binecuvântată, cu o puternică rezonanță în sufletele noastre, în nădejde 

și credință. 

BALUL COȘERCILOR, 2019 

La Căminul cultural din Săbișa a avut loc cea de a VIII-a ediție devenită tradițională a bucuriei 

roadelor toamnei și a culorilor ei, „Balul Coșercilor”, unde mulți dintre săbișeni, hedeni și seineni au putut 

fi împreună cu oaspeții din Baia Mare și localitățile apropiate. Ca în fiecare an, a fost o atmosferă plăcută, 

veselă, cei prezenți având parte de frumoase surprize. Au evoluat muzical, aducând buna dispoziție trupa 

„Mixt band”, Petrică Mureșan și tinerele noastre soliste Paula Adreica și Karla Kencsan.Un alt moment 

aplaudat a fost cel al prezentării tortului, de fiecare dată altfel, admirat pentru frumusețea și ingeniozitatea 

lui. Mulțumirile noastre se îndreaptă spre toți cei implicați în organizarea și desfășurarea balului, dar în 

primul rând domnului consilier MARIUS BALTOȘ, care de fiecare dată pune mult suflet și dăruire la 

reușita acestui frumos eveniment. 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA, 2019! 

Am fost foarte mulți astăzi împreună pentru a simți românește, pentru a ne sărbători Ziua 
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Națională, lăsându-ne cuprinși de frumoasa emoție și bucurie. La Monumentul Eroilor am depus 

coroanele de flori omagiale, fiind impresionați de gestul familiilor Mădăian, Zetea, Danciu și Vasile Pop 

care s-au alăturat cu o imensă coroană cu flori tricolore. Am cântat împreună Imnul Național al României, 

ne-am închinat și ne-am rugat pentru cei care s-au sacrificat pentru devenirea de azi a noastră. Te Deum-ul 

a fost celebrat de preoții Bogdan Codre, Tomel Pop și Daniel Andreica. O altă plăcută surpriză a fost 

intervenția corului parohiei ortodoxe Seini I, dirijat de Bombonica Hofer azi, care ne-a încântat cu cântece 

pentru suflet și mândria de a fi român. Am format o frumoasă Horă a Unirii, după care ne-am îndreptat 

spre casa de cultură. Am urmărit un spectacol grandios omagial, prezentat de dragii noștri elevi, coordonat 

de profesorul Mircea Patovan. Ne-au adus zâmbetul și încântarea: corul „Seinelul”, recitările Raisei Mezei 

și Alicia Coc, farmecul cântecelor populare interpretate de Paula Andreica, Karla Kencsan și Elisa Pop. 

Învățăceii dragi ai doamnei Florica Pomian ne-au trimis prin frumoasa scenetă la 1 Decembrie 1918, 

Marea noastră împlinire națională și de demnitate românească. Mircea Patovan și bandul „Trubadurii” au 

interpretat melodii cunoscute și inspirate, românești. Momentul artistic a fost încheiat impresionant de toți 

artiștii de astăzi, care împreună cu cei prezenți în sală au interpretat „Cât trăim pe acest pământ”.  

CONCERTUL TRADIȚIONAL DE COLINDE, 2019 

Noi seinenii, am dovedit din nou că putem fi împreună. Am deschis larg ușile casei de cultură, dar 

și a sufletelor noastre pentru a lăsa să poposească șoapta de colindă, bucuria sărbătorii Crăciunului, a 

nașterii Mântuitorului nostru. Am fost împreună, atât de mulți în sală și pe scenă, încât emoția noastră a 

fost și mare și mai îndreptățită. Au evoluat pe scenă: corul și orchestra Bisericii Baptiste „Golgota”, 

dirijate de Dorin-Florian Chereji. Biserica are un pastor nou, pe domnul Daniel Luca. Corul și orchestra 

Bisericii Penticostale „Emanuel”, condusă de Vasile Bura au fost dirijate de Emilia Bura și Renata Ciolte.  

Micuța Ilinca-Iris Hulpe (Orban), în stilul caracteristic, ne-a fermecat cu o frumoasă colindă. Parohia 

ortodoxă din Viile Apei, păstorită de pr. Ionel Radu Timiș, a evoluat cu două momente. Corul de copiii, 

condus de Felicia Cheregi și Cristina Țânțaș și corul bisericii  având ca dirijor pe Gheorghe Chereji. Tot 

două evoluții a avut și biserica ortodoxă Seini II, preot paroh, Radu Cozma. Un grup de colindători copii, 

dirijați de Daniel Dârle și Delia Tămaș și corul bisericii. În cadrul corului, au cântat colinde Delia Tămaș 

și Larisa Bruzer. Corul „Seinulul” dirijat de prof. Mircea Patovan, reprezentând liceul nostru drag a 

pătruns prin sală în inimile noastre, urcând pe scenă cunoscute colinde, cântate de noi toți. Corul Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea, având un nou pastor, pe domnul Ștefan Pelin, s-a prezentat cu un valoros cor, 

dirijat de Raluca Netotea. Biserica greco-catolică ne-a încântat cu un grup format din Rebeca Czompa, 

Bianca Lazin și Nicoleta Vâlcu, sub conducerea muzicală a prof. Sergiu Miclăuș. Corul bisericii a fost 

dirijat de prof. Viorel Tarța, preot paroh fiind prot. Ioan Sălăgean. Parohia ortodoxă Săbișa, prin preotul 

paroh Daniel Andreica ne-a înlesnit o reîntâlnire cu grupul de tineri, grup vocal din care a făcut parte și 

Paula Andreica. Biserica reformată din Viile Apei, a urcat pe scenă cu grupul vocal-instrumental apreciat 

în județul nostru, pregătit muzical de preotul paroh Vekony Roland și soția Melinda. Programul nostru s-a 

încheiat cu un duet format din Antonia Pop și Rafael Ureche, cu o colindă de-a Paulei Seling și corul 

bisericii ortodoxe Seini I, dirijat de prof. Alina Ureche, preoții ei fiind Bogdan Codre și Tomel Pop. Ne-

am bucurat cu toții de frumoasele momente prezentate, ne-am împlinit sufletul de creștini cu sunetul 

muzicii sărbătorilor de iarnă.  

A crescut numărul de cazări a turiștilor în Orașul Seini de la 148 de cazări în 2015 la 170 în 2016, 

la 194 în 2017, la 209 în 2018 și la 235 în 2019 în cele 2 unități de cazare de pe raza teritorială a orașului 

Seini,conform registrelor de cazare a celor două unități de cazare din Orașul Seini.Din păcate în luna 

decembrie 2019, o unitate de cazare a fost distrusă în totalitate din cauza unui incendiu devastator. 

A crescut numărul persoanelor care au fost în Orașul Seini din care 1043 persoane au vizitat 

centrul, conform fișelor de vizitatori, și care au intrat la cel puțin un agent economic din Orașul Seini. 

mailto:primariaseini@yahoo.com


R o m â n i a 
Județul Maramureș 
O r a ș u l  S e i n i 

P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel/Fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

 

 

 S-au informat un număr de 1043 persoane care au vizitat central. 

         S-au oferit informații online unui număr de 3889 de vizitatori ai site-lui www.seiniturism.ro de la 

19743 în 09.01.2019 la 23632 în 13.01.2020. 

         S-au oferit informații pe pagina de facebook CNIPT Seini la care avem 3416 de prieteni care 

urmăresc această pagină. 

 

 

 CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ SEINI 

 

          Casa de cultură a urmărit și în anul 2019 pregătirea, organizarea şi promovarea manifestărilor 

cultural-artistice, istorice, sociale, ș.a. consacrate unor evenimente naţionale sau locale, organizate sau în 

parteneriat având  sprijinul, implicarea sau egida Primăriei. Scopul a fost dezvoltarea şi valorificarea 

potenţialului cultural a localităţii Seini, satele aparținătoare, Săbișa și Viile Apei şi atragerea 

personalităţilor culturale şi nu numai, în vederea implicării lor în susţinerea unor acţiuni de profil.  

 A asigurat legături cu unităţile de învăţământ, cultură, culte, asociaţii, fundaţii, ONG-uri etc. şi 

sprijinirea acestora în elaborarea şi prezentarea activităţilor, prin parteneriate.         

          A elaborat și s-a implicat în alcătuirea unor programe de implicare a instituţiilor profesioniste de 

cultură şi artă din Baia Mare și din țară în viaţa comunităţii şi a şcolii seinene, promovarea schimburilor 

culturale intercomunitare. A elaborat proiecte şi a susținut propuneri pentru implicarea şcolii, cadre 

didactice, elevi, în viaţa comunităţii precum și acțiuni privind stimularea performanţelor şcolare din 

activitățile extra curriculare, promovarea excelențelor seinene. A încheiat diverse parteneriate și a 

participat la programe de educaţie civică şi comunitară.  

A avut într-o permanentă preocupare redactarea şi tehnoredactarea diplomelor, invitaţiilor, 

caietelor program, afişe, flyer-e, banner-e, programe manifestări cultural-artistice, educative, tradiţionale, 

sportive, distractive, ocazionale, broşuri, pliante, publicaţii, carte etc. Asigurarea materialelor documentar-

programatice, identificare şi propuneri pentru titlul de „Cetăţeni de Onoare”. Pregătirea, organizarea, 

participarea sau prezentarea de lansări de carte, asigurarea de expoziții de carte, vitrine de carte în 

parteneriat cu Biblioteca Orășenească Seini, din cadrul manifestărilor aniversare și commemorative. 

A asigurat identificarea, pregătirea şi prezentarea creaţiilor de  arte vizuale în cadrul „Galeriei de 

Artă”, la diverse evenimente locale. A asigurat coordonarea activității Cenaclului Literar. Atragerea de 

spectacole ale Teatrului Municipal Baia Mare, secția păpuși și dramă și Compania de teatru „Ararat”. A 

fost unul din organizatorii Zilelor Orașului Seini.  

 A mediatizat evenimentelor orașului, promovarea sărbătorilor de hram ale cultelor din Seini. S-a 

implicat în sprijinirea relațiilor culturale cu orașele înfrățite. 

  A întreprins acțiuni de documentare din istoria locală, în vederea depistării existenței 

personalităților locale și din zonă, de ieri și de azi.  

 A organizat  depuneri de coroane și evocări de personalități locale.  

 Asigurarea administrativă și tehnică a desfășurării activităților, prin funcționarea instituției, 

respectiv a centralelor termice pe timp de iarnă, curățenie, întreținere, dotare, sonorizare evenimente ș.a. 

au fost activități permanente și în acest an. 

 Principalele evenimente, spectacole, manifestări, organizate. în parteneriat,  sprijinite sau susținute 

prin participare, promovare au fost: „Ziua Culturii”, prin recitalurile lirice și eseuri a creatorilor seineni, a 

poetului omagiat, interpretate de elevi îndrumați de învățătoarele Marcela Brisc și Stela Coza, Codruța 

Crișan, piese muzicale din creația eminesciană interpretate de corul „Seinelul”, „Concursul internațional 

de desene” – în parteneriat cu Școala maghiară, „Ziua Unirii Mici”, prin prezentare de momente artistice,  
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eseuri, expuneri, Vizita unei delegații seinene la Șarvar, Ungaria, la Nyirneggyes comună înfrățită, la 

zilele localității,  Simpozionul județean „Provocări și soluții în educația timpurie de calitate”, „Ziua 

comunității reformate din Viile Apei”,  promovarea „Balului Seniorilor seineni”, promovarea 

„Seminarului de pomicultură”, realizat de liceul seinean, „Ciocota de pe Boci”, a proiectului „Fiecare 

copil are o poveste” de la Grădinița cu Program Prelungit. 

 A redactat, editat, ilustrat și publicat volumul „Seini și poezie”, Teodor Morar. 

A organizat în parteneriat cu Orașul Seini  Concertul de pricesne și muzică creștină”, respectiv, 

„Concertul tradițional de Colinde, 2019”, „Ziua Eroilor” 

A fost partener la proiectul „Două comunități – o singură tradiție”, dintre localitățile înfrățite Seini 

și Nyirmeggyes, prin vizite bilaterale și schimburi culturale, obiceiuri, datini, prepararea tăițeilor de casă 

melcișori, către femeile reunite în Asociația Femeilor Reformate „Vass Zsuzsanna” Seini și cea din 

Ungaria. 

A organizat în parteneriat cu Orașul Seini, Cenaclul Literar Seini și Biblioteca Orașului Seini 

lansarea de carte de poezii a scriitorului seinean Petru Racolța, „Versuri pentru suflet și cuget” și  Ioana 

Kadar, „Povești terapeutice pentru copii și adulți”, „100 de personalități maramureșene care au făcut 

istorie” și „Seini și poezie” de Teodor Morar. 

A promovat „Școala Altfel, 2019”, „Farsang 2019”, festivalul de la Dragomirești, Concurul SVSU 

– Cicârlău 2019”, „Zilele Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, „Expoziția agro-zootehnică”a 

fermierilor seineni și din zonă.  

 A fost partener la organizarea proiectelor anuale „Ziua Internațională a Copilului și „Ziua 

Olimpică”, realizarea unui flashmob  „Parada Sportivilor seineni”, festivitatea de premiere a excelenței în 

sport, „Ziua Poeziei” „Balul Coșercilor, 2019, Săbișa”, „Balul Bobocilor”, „Cupa Off-Road, 2019”. 

A promovat sărbătorile hramului bisericilor seinene, „Întâlnirea tinerilor din protopiatul Baia Mare 

în Postul Mare” de la Biserica ortodoxă Seini I, deschiderea și închiderea anului de învățământ școlar, 

inaugurarea „Sala ProSeini”, „Ziua Învățătorului”, „Ziua Educației”,  mai multe întâlniri pe tema poluării, 

„Ziua Biodiversității, Mediului, Apei, Pământului”, vizita domnului ministru al mediului și pădurilor, Ioan 

Deneș. 

 La casa de cultură au fost prezentate  serbări școlare de sfârșit de an, Crăciun, Paște, Zilele 

maghiarilor din Maramureș, spectacole de circ și divertisment ș.a.  

        A organizat „Cupa Comja”, ediția XXI-a - concurs de șah, partener cu Orașul Seini la organizarea 

și desfășurarea „Zilei Orașului Seini”, ediția a XXII-a, la organizarea premierii cuplurilor „Nunta de Aur”, 

expoziția de pictură,  Maria Mariș Dărăban, „Un zâmbet peste timp”- în Memoriam - cu momente artistice 

Ujlaki Mark și Aleesia Dîrle, omagiere și depunere de coroane pentru Alexiu Berinde, Mihai Bălaj și 

Incze Janos,Dezvelire Placă Comemorativă a elevilor evrei deportați în anul 1944, în curtea Grădiniței cu 

Program prelungit, în parteneriat cu familia Roatiș, concertele corului Seinelul, a „Fetelor de la Școala de 

rock” din Seini, Talisman, Carla'sDreams, Gina Handro și „Junii Sălajului”, Agota Hitter Kinga Szika, 

ansamblul folcloric „Hori și Joc”, cu Teodora Dănțăușa - Palatul Copiilor Baia Mare, Alessia Dîrle, 

vioară, Tinere talente seinene , Nicolaeta Vâlcu, Antonia Pop, Paula Andreica, expo desene în aer liber, 

Mircea Patovan și Trubadurii Band, Irina Rimeș, spectacol de artificii, discotecă în aer liber. 

A organizat în parteneriat cu Orașul Seini, concertul extraordinar Paul Surugiu – Fuego. 

A fost partener cu Orașul Seini și Parohia Ortodoxă Viile Apei și Racșa Vii, sprijinită de CJ MM, 

la organizarea unei noi ediții a „Întâlnirii dintre generații”, având în program o slujbă religioasă, festivități 

de premiere, seniorii și majorii hedeni, spectacol artistic susținut de Ansamblul Național folcloric 

„Transilvania”, Ghiță Breban, Livia Neag Nistea, Ionuț Teudean, Diana Topan, Bianca și Marcela Latiș, 

Florin Gherman, Tinere Talente seinene: Paula Andreica, Karla Kencsan, Ștefania Zah Marian, Antonia 
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Pop, instruite de prof. Mircea Patovan, Nicoleta Vâlcu, concertele: Florentina și Petre Giurgi, Dumitru 

Dobrican, împreună cu taraful său și soliștii Anamaria Cardoș și Florin Gherman, trupa seineană „Regal 

Seini”, cu soții Vasile și Crina Ardelean.  

A fost partener la sărbătoarea „Zilei Crucii”, de pe Dealul Soarelui.  

A promovat lansarea proiectului internațional  „Cultura în oglindă”, Inaugurarea Sălii de sport a 

liceului, Karaoke, 2019, „Let’s Do It” ediția 2019, „Ziua comunității reformate din Seini”, proiectul anual 

al Orașului Seini, CL Seini, la inițiativa primarului Gabriela Tulbure, „A sosit Moș Nicolae pentru copiii 

noștri”, „Târgul de Crăciun” și  „Festivalul Toamnei” a GPP Seini, inaugurarea și sfințirea Crucilor din 

curtea bisericii greco-catolice și de pe strada Fermelor, aniversarea 90 –Nicolae Sabău,  „Primul 

ghiozdan”. 

 

 BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ SEINI 

 

Principalele îndatori, preocupări și activități ale instituției au fost și în anul 2019 asigurarea 

împrumutului de carte pentru utilizatori, recomandări pentru lectură, prezentare de carte și autori, 

funcționarea pentru informare a Centrului de acces la internet pentru public, organizarea de vizite ale 

preșcolarilor și elevilor școlii seinene cu prezentare, în urma încheierii unor proiecte de parteneriat cu 

cadrele didactice, întocmirea datelor statistice anuale, achizițiile de carte din bugetul local alocat anual, 

donații și cele repartizate de către Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, activități de 

biblioteconomie, documentare, administrare și expunere cărți pe tematică și evenimente, sondarea 

cerințelor de lectură. 

În cadrul programului de parteneriat anual cu Casa Orășenească de Cultură Seini, a organizat 

manifestări aniversare, comemorative, prin vitrine de carte, expoziții de carte, foto documente, prezentări, 

dezbateri, informări, conform Calendarului cultural anual, alcătuit.  A participat la ședințele cenaclului 

literar, lansările de carte ale scriitorilor Ioana Kadar Olandra,  Petru Racolța, Teodor Morar,  serile 

literare, expozițiile de arte vizuale, evenimente de interes local, național și internațional desfășurate la 

Seini.  

Numărul de cititori activi pe anul 2019 a fost de 426, noi înscriși în același an fiind de 34. Numărul 

volumelor achiziționate în acest an au fost de 50 de volume și cca. 860 de volume donate. 

 

 În anul 2019 la Căminul Cultural Săbișa au avut loc următoarele evenimente: 4 nunți, 4 

prânzul miresei, 6 mese festive, 1 botez, 14 pomene, 5 majorate, Hramul bisericii, Balul coșercilor. 

La Sala Multifuncțională Viile Apei au avut loc următoarele evenimente: prânzul miresei,2 

botezuri, 2 majorate , 8 pomene, 1 masă festivă, Hramul bisericii, Sărbătoarea Fiii Satului.  

Pentru buna desfășurare a acestor evenimente a fost asigurată căldură, curățenie și tot ce a fost 

necesar. 

În anul 2019 în cadrul administrației Sălii de sport ,,Gelu Cărăbăț – Seini” au avut loc 

importante evenimente sportive pentru elevi, amatori, cât și pentru sportivii de performanță ai Clubului 

Sportiv Seini ce își desfășoară pregătirea (antrenamentele), campionatele naționale de handbal M+ F, 

turneele de pregătire pentru handbal în sala de sport ,,Gelu Cărăbăț – Seini”. 

 În anul 2019 s-au organizat între elevii de la școlile gimnaziale Seini,  L.T. ,,Alexiu Berinde”, 

campionate de handbal și fotbal între clase, pentru a selecționa cei mai talentați elevi, care au format 

echipa cea mai bună, pentru participarea la competiția O.N.S. pe județ, meciuri, Turneul pe județ, Dans 

Rafinament Succes în clasament, care s-au desfășurat în sala de sport ,, Gelu Cărăbăț”. 

 Selecționarea și pregătirea a 2 echipe : masculine și feminine gimnaziu, la handbal pentru 
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participarea la compeția O.N.S.handbal pe județ. 

 S-au desfășurat turnee de: 

- Colaborări desfășurate și în curs de desfășurare cu Inspectoratul Școlar și Direcția Județeană de 

Sport și cu Asociația județeană de handbal și protocoale cu cluburi sportive din județ și cluburi 

sportive de handball din alte județe. 

- Activități ale C.S. Seini secția handbal cuprinzând: 

Campionat juniori II feminin 

Campionat juniori III masculin 

Campionat juniori IV masculin  

Campionat juniori V masculin  

Eurozone juniori IV și V masculin 

Semifinale juniori IV și V masculin 

Turnee, Cupa Primăverii, Cupa Seini la junior V – M, juniori III – M, junioare II – F 

- Cupa ,,Seini” ediția a XI-a – 2019, cu turneu organizatoric pe sala de sport ,,Gelu Cărăbăț”, la 

nivel de junioare II, juniori III și junior V, data la care Clubul Sportiv a aniversat 10 ani de la 

înființare.  

- Cupa ,,Toamnei” cu participarea echipelor Adep Satu Mare, Minaur Baia Mare, LPS Bistrița, CS 

Seini. 

La aceste competiții au participat cluburi importante: 

- Academia Minaur  Baia – Mare, LPS Bistrița, Adep Satu Mare, C.S. Extrem BM, LPS Cluj, LPS 

Oradea, ACH Potaisa Turda – masculin jun V și III 

- Alpha Oradea,  LT Negrești Oaș, C.S. Viitorul Cluj, CS Sighet, L.T. Tășnad  

- Parteneriate cu alte școli din împrejurimi 

- Săptămâna școlară ,, Școala Altfel” organizată cu multe activități între elevii de la L.T. ,,Alexiu 

Berinde” – Seini 

- Implicarea în parada sportivilor, sărbătorirea Zilei Olimpice 

 

Proiecte de viitor: 

- Programele sportive (2020) ale Liceului Tehnologic ,,Alexiu Berinde” pentru elevii de gimnaziu și 

liceu, pentru ramurile sportive: handbal, fotbal, etc. 

- Promovarea copiilor amatori în sport și îndrumarea acestora 

- Programe de activități ale C.S. Seini secția de handball pe anul competițional 2019 – 2020, cu 

rezultate de performanță și ridicarea imaginii orașului Seini 

În anul 2019, în cadrul administrației Stadionului “Dumitru Jula” și a Terenului Sintetic din 

cadrul Liceului Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde” Seini au avut loc numeroase turnee de fotbal, 

cum ar fi: 

- Tradiționalul meci de fotbal dintre Primăria orașului Seini și profesorii din cadrul  Liceului 

Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” Seini, cu ocazia desfășurării Zilelor orașului Seini “Cetatea 

Zynir”- Ediția XXII. 

De asemenea tot în anul 2019, Clubul Sportiv CS Seini a avut numeroase activități la nivelul echipelor 

de seniori și juniori  care fac parte din turul Ligii a IV- a  2019-2020 în colaborare cu Asociația Județeană 

de Fotbal Maramureș, echipa de Seniori clasându-se pe Locul IV: 

o Etapa 1. CS Seini - CS Fărcașa,Scor 1-0 

o Etapa 2. ACS Bradul Groșii Țibleșului - CS Seini, Scor  0-2 
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o Etapa 3. CS Seini - CS Satu Nou ,Scor 4-1 

o Etapa 4. CS Baia Sprie – CS Seini, Scor 4-0 

o Etapa 5. CS Seini – CS Carmen Satu Lung, Scor 3-1 

o Etapa 6. CS Seini – FC Lăpușul Târgu Lăpuș, Scor 1-4 

o Etapa 7. CS Progresul Șomcuta Mare – CS Seini,Scor 2-1 

o Etapa 8. ACS Progresul 2012 Dumbrăvița  - CS Seini, Scor 2-1 

o Etapa 9. CS Seini - AS Unirea Șișești , Scor 3-1 

o Etapa 10. AS Nistru – CS Seini, Scor 2-1 

o Etapa 11. CS Seini – CS Ulmeni, Scor 6-1 

o Etapa 12. CS Fărcașa – CS Seini, Scor 0-1 

o Etapa 13. CS Seini - ACS Bradul Groșii Țibleșului 

În data de 31.05.2019,  CS Seini a participat la Parada Sportivă cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copiilor.  

Activitatea Clubului constă în dezvoltarea fotbalului la nivelul orașului, antrenamentele se fac 

intens în fiecare săptămână. 

Proiecte de viitor: 

Pe  viitor  participarea la un număr cât mai mare de campionate, cu rezultate favorabile. 

 

 

“CENTRUL DE ZI –PRICHINDEII SEINIULUI” 

 

În Centrul de zi pentru copii   “ Prichindeii Seiniului”  în anul 2019 echipa multidisciplinară 

formată din educatori , ajutor de educator  și asistent medical s-a orientat spre elaborarea unui plan de 

educație și intervenție axat pe: 

- Criterii  de vârstă  

- Dezvoltare  fizică , socială  și emoțională adaptată nevoii fiecărui copil în parte și gradul său  de 

dezvoltare 

Educația timpurie a copilului de la naștere până la 3 ani , include abordarea convergentă a 

copilului prin acoperirea nevoilor de igienă și sănătate , dezvoltare cognitivă și socială , emoțională.   

Pentru copiii mici jocul înseamnă învățare , aceasta fiind principala activitate  pe care s-a axat 

echipa din cadrul centrului de zi în elaborarea  unui plan de activitate  în care au fost vizate următoarele 

domenii de activitate : 

- Dezvoltare fizică , sănătate și igienă corporală  ”Mens sana in corpore sano” 

- Dezvoltare socio-emoțională  

- Capacități și atitudini în învățare 

- Dezvoltarea  limbajului, a comunicării precum și premisele “scris-citit” 

- Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii înconjurătoare  

La intrarea în colectivitate ,  după perioada de acomodare , s-a elaborat un plan de intervenție 

personalizat ( P.P.I) pentru fiecare copil în parte ; în baza căruia s-au identificat nevoile și gradul de 

autonomie  și dezvoltare a fiecăruia.  

JOCUL  fiind principala idee a planului , s-au axat pe următoarele activități : 

1. Jocul cu jucăria  

2. Jocul liber ales sub supravegherea educatorului  

3. Exerciții fizice și jocuri pentru dezvoltarea armonioasă a corpului ( în sala de activități sau în 

aer liber ) 
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4. Jocuri de masă și îndemânare ( joc incastru , puzzle) 

5. Jocuri  simbolice și de rol  

6. Activități artistice și de îndemânare (colorare, pictură, modelaj,colaj) 

7. Jocuri didactice pentru educarea limbajului ( lecturi, vizionări , conversații, jocuri cu rima –

învățarea de scurte poezioare ) 

8. Joc cu cântec și mișcare  

9. Jocuri senzoriale ( pentru dezvoltarea atenției; dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii 

înconjurătoare )  

10. Jocuri prin care se implementează noțiuni de bază în igiena personală și  educație pentru 

sănătate  

Activitatatea educațională a fost centrată în activități educative cu teme săptămânale prin care 

copilul să dobândească abilități , priceperi și deprinderi  care să-l ajute în formarea și dezvoltarea sa 

armonioasă.  

             Activitati zilnice ale Centrului de zi:  

- Triajul epidemiologic și primirea copiilor în centru  

- Supravegherea copiilor în timpul jocului liber ales  

- Servirea micului dejun 

- Toaletizarea și igienizarea copiilor  

- Activitate educativă dirijată de educator  

- Vitaminizarea organismului cu fructe  

- Jocuri în aer liber sau în sala de activități  

- Toaletizarea și igienizarea copiilor 

- Servirea mesei de prânz și pregătirea copiilor pentru somn  

- Program de somn – supravegherea copiilor în timpul programului  de somn  

- Trezirea și toaletarea copiilor  

- Servirea desertului  

- Supravegherea copiilor în timpul jocului liber ales  

- Predarea copiilor aparținătorilor  

- Igienizarea sălii de joacă/ activități, a dormitorului și a grupului                                                                                                    

sanitar. 

 

De activitatea Securitate și sănătatea în muncă (Legea  nr. 319/2006 actualizată)  

răspunde Comitetul de securitate și sănătate în muncă care în cursul anului 2019 a desfășurat 

activitatea de protecție a muncii. Salariații au participat la controlul medical anual iar pentru 

posturile unde legislația o impune salariații au susținut examenul psihologic anual (șoferi, polițiști 

locali). A fost efectuat instructajul periodic pe linie de securitate și sănătate în muncă pentru toți 

salariații, aceștia luând la cunoștință și semnând pentru acest lucru. 

 

 

*** 
 

Prezentul raport reprezintă bilanțul activității desfășurate de către Primăria orașului Seini în anul 

2019 și deși suntem mulțumiți de rezultatele obținute, ne dorim ca și pe viitor rezultatele să își păstreze 

acest trend ascendent, astfel încât ele să nu fie doar statistic notabile, ci să răspundă nevoilor și 

dorințelor cetățenilor orașului Seini în slujba cărora ne aflăm.   
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Deși am fost tot timpul în teren, în mijlocul cetățenilor, pe care i-am informat și cu care ne-am 

consultat la fiecare activitate desfășurată, sper că prin intermediul acestui raport să-mi fac cunoscută 

activitatea și intențiile pentru un număr și mai mare de cetățeni ai orașului Seini.    

În calitate de primar al tuturor seinenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituției 

pe care o reprezint de a fi un partener viabil și serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se 

desfășoară întreaga noastră activitate, pentru că numai printr-un act administrativ transparent putem crea 

împreună un viitor durabil.  

Fiecare reusita se datoreaza increderii dumneavoastra in mine si in echipa Primariei. 

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI SEINI 

          EC. TULBURE GABRIELA FLORICA 
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