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RAPORT ANUAL

privind starea economici, sociali gi de mediu a comunei Izvoarele Sucevei,
judetul Suceava, in anul 2020

DOMNILOR CONSILIERI.
tn vederea asigur[rii unei totale transparen{e institufionale, qi pentnr indeplinirea
atribuliilor stabilite de Ordonan{a de Urgen{d nr" 57 120t9 privind Codul Administrativ
de Legea 544n0At cu privire la liberul acces la informafii de interes publlic,

qi

in sarcina

primarului, vd supun atenliei Raportul anual privind starea economicio socialf, qi de
mediu a comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, pentru anul2020" care poate

fi

consultat de toli cetilenii interesafi.

Date generale:
Popula{ia comunei Izvoarele Sucevei are un numlr d,e2306locuitori.
Suprafa{a comunei este de 132,70 kmp, iar numdrul locuinlelor existente este de
855, din earc:407 in satul lzvoarcIe Sucevei, i85 in satui Bobeica qi 262in satul Brodina
de Sus.

Preocuparea majord a primaruiui cornunei lzvoarele Sucevei, judeful Suceava, in

anuI2020 a fost creqterea economicd qi sociald a comunei qi cea a calitilii mediului din
comun6. Astfei, toate actele administrative emise de primar sau iniliate de acesta pentru a
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fi adoptate de deliberativul comunei, s-au ineadrat in aceastb linie de eregtere economicd
qi social[ a comunei.

in exercitarea mandatului potrivit competenlelor prevdzute de lege, in anuI2A20,
primarul comunei Izvoarele Sucevei,

in

calitatea sa de qef

al adrninistraliei

publice

organizate la nivelul acestei cornune, a emis un numdr de 185 dispozilii, 2,8 cu caracter

normativ qi 157 cu caracter individual"

Consiliul Local Izvoarele Sucevei s-a ?ntrunit in anul 2020
extraordinare) adoptdnd un numdr de

55

in

13 qedinJe (7 ordinare, 6

hotdrdri. Majoritatea proiectelor de hotdr6re

care av fost supuse dezbaterii Consiliului Local

in cele 13 gedin-te din anul 2020 au fost

ini{iate de primarul comunei.

Hotdrdrile Consiliului Local cu caracter norrnativ au fost aduse

la cunoqtinla

publicd prin postate pe site-ul primdriei, iar cele cu caracter individual au f,ost comunicate
celor interesa{i"

Referitor la modul de solulionare a peti{iilor, ?n anul2020, la PrimEria Comunei

ImoarcIe Sucevei a fost inregistratd o singuri petitie, care a

fost

rczolvatd

legal qi cu respectarea legii, astfel inc0t nu a fost ?nregistrat[ nici
administrativd sau pldngere adresat5 instan{elor

de

o

in

terrnen

reclamalie

judecat5.

Datele semnificative privind comuna sunt:

.

releaua stradald

a

comunei este formati din drumul judelean lzvoarele Sucevei-

PojorAta, din care se ramificd drumurile comunale: Bobeica, Brodina de Sus;

. comuna beneficiazd

de urmitoarele

utilitdti: iluminat public, telefonie fixd

qi mobil6.

STAREA ECONOMICA
Activitatea economici a comtlnei Izvoarele Sucevei, cu ramurile sale de
prelucrarea qi industrializarea lemnului

si

cresterea animalelor se inscrie

in

bazd,,

tendin{6

generald de stagnare.

O micd parte din populalie a demarat unele activitdli economice pe baza liberei
iniliative.
Potenfialul economic al comunei se intemeiazdpe resursele zanei, respectiv:
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-

piduri - exploatarea qi industrializarcalemnuiui;

- pajigti naturale

- zootehnie.
Avdnd in vedere condiliile

comunei,

in

concrete ale cornunei lzvoarele Sucevei, primarul

anul 202A s-a preocupat de creqterea economici

a

acestei unitdli

administrativ-teritoriale. Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locald au la
bazd' gi o contribulie proprie, a comunitatii locale, in anu| 2020 s-a pus accent pe
colectarea surselor proprii (taxe, impozite, venifuri din chirii qi concesiuni etc)"

Prin optimizarea activitdlii compartirnentului de impozite qi taxe,
impozitelor

a

colectarea

fost realizatdtn proporfie de 80%.

Pentru dezvoltarea urbanisticd

a localitilii qi pentru

persoanelor care construiesc locuinle sau anexe gospoddreqti,

in

intrarca

in

legalitate

a

anul2020 s-au emis, la

nivelul comunei Izvoarele Sucevei, un numdr de 9 autoriza\ii de construire, 28 certificate
de urbanism, colectdndu-se taxele gi impozitele legate de aceste autorizdri.

Pentru creqterea caHtafli serviciilor oferite cet6leni1or, la nivelul prim[riei toate

birourile sunt dotate cu aparaturd IT, care este introcuitl unde este canrl, precum qi cu
programele necesare fiecdrui compartiment in vederea deruldrii activitdfii.

ln uftima perioadd in

comuna trzvoarele Sucevei s-a inregistrat

o crestere

a

numdrului de animale din gospoddriile populafiei din comund, datoritd subvenfiilor
acordate.

in comuna Izvoarele Sucevei existd societd{i pentru debitare

qi prelucrare material

lemnos.

in luna septembrie

2020

at avut loc recepliile la terminarea lucrdrilor la dou6

obiective de investi{ii finan{ate prin Programul Nalional de dezvoltare locerld, respectiv

..MODERNIZARE SCOALA
GIMNAZIALA

SI

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL BRODINA DE SUS", comuna lzvoarele-Sucevei, judetul Suceava, in valoare
dC 1.075.660 lci qi ,.MODERNIZARE SCOAL,A. PzuMARA SI GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL BOBEICA", comuna trzvoarele-Sucevei, judetul Suceava, in
valoare de I.214.593 lei.

in luna noiembrie

2020 a fost finalizat '?rogramul privind instalarea de sisteme

fotovoltaice pentru gospodlriile izolate neracordate la releaua de distribu{ie a energiei
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electrice", derulat prin Agentia Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate un
numir de 14 sisteme fotovoltaice aferente unui nurndr de 14 gospoddrii izolate de pe raza
comunei, cerere de decontare depusi dir- 2 decembrie 2020, dar nedecontat6 p6nd in
prezent.

LA PTOiCCtul de investitie

,O

fr4ODERNIZARE DRUN{ COMIINAL DAMI.ENI-

POHOMS-BRODNA" cornuna lzvoarele Sucevei, judetul Suceava,

in valoare de

6-969.899 lei, finantat prin Programul Na{ional de Dezvoltare Ruraid pentrur renovarea qi

dezvoltarca spa{iului rural

prin

cregterea caliti1ii

vielii qi diversificdrii economiei in

zonele rurale, aprobate prin Hotdr6rea Guvernului r.r.. L262/2009, Xucrarile sunt in curs de

execulie.

Referitor la proiectul de invesli{ie ,,MODERNIZARE GR.ADINITA

cu

PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCE\EI, COML]NA IZVOARELE SUCEVEI,
JUDETUL SUCEAVA", in valoare de 957 .314 lei lucrarile se afld in curs d.e execufie.
Printre preocupdrile de zi

cv,

zi se afl6 qi definitivarea dosarelor privind punerile in

posesie a terenului fond forestier si continuarea intocmirii dosarelor pentru intabularea

terenurilor agricole, astfel, in cursul anului 2A20 au fost emise 19 Titluri de proprietate
pentru teren forestier qi 4 Titluri de proprietate pentru teren agricol.

Terenurile proprietate publicd a comunei Izvoarele Sucevei au fost mdsurate si
intabulate.
Releaua de iluminat public este funclionall pe majoritatea drumurilor din cornun6.

STAREA SOCIALA

in decursrrl anuiui 2020, pe raza comunei Izvoarele Sucevei, s-au inregistrat un
numir de 3 cisitorii,23 decese gi 3 transcrieri naqteri inregistrate la Frimeria comunei
Izvoarele Sucevei.

Nu s-au inregistrat persoane solicitante de modificare a statutului civil"
in ceea ce priveqte zona analizatd", in condiliile in care in ultimii i0 ani s-au
construit locuinle individuale, s-au extins qi modemizat locuinlelo existente inainte de
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lgg},putem trage concluzia cd",majoritatea proprietarilor cu domiciliul
stabil in zond este
format din farnilii cu venituri medii qi mici (muncitori forestieri,
agr:icultori, mici
irfteprnzdtori, etc).
Aceasta concluzie se impune qi din numdrul persoanelor
beneficiare de ajutor
social din comun6 1l beneficiari .
Numdrul total al elevilor existent in scolile din comuna este
de 22g,dintre care:
. $coala Gimnaziald Izvoarele Sucevei _ 104 elevi;

'
.
.
.
.
.

$coala Gimnaziard Brodina
Scoala Primard Bobeica

-

Izvoarele sucevei 73 elevi;

- 1g elevi;

$coala Primard Buc - 8 elevi;
$coala Primard Cununa - g elevi;
$coala Primard plosci - 5 elevi;
Scoala Prirnar6 Salaq

- 12 elevi;

precum qi un numdr de 65 preqcoiari.

STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei, in suprafali totald de 132,70kmp,
este tbrrnat
din 3 sate, respectiv satele Izvoarele sucevei, Bobeica qi
Brodina de sus.
Comuna lzvaarcle Sucevei este situatd in extremitatea

Nordicd a tri.om6niei, la
v a judefului suceava, ?n plin domeniu carpatic.
Din punct de vedere fizico-georgrafrc, teritoriul comunei Izvoarele
Sucevei se
desfr{oard in Nordul Carpalilor orientali, in ouprinsul
obcinelor Bucovinei, ocup6nd
porfiuni din capetele nordice aie obcinei Mestecdnig qi
obcinei Feredeu.
Morfologic, teritoriul cuprinde un sistem de culmi, orientate predominat
frontiera cu ljcraina,inpartea de N-

- est. Sunt munfi de indllime mijlocie (1100_i200
m).

nord - vest - sud

Pidurile (3/4 din teritoriu), presdrate ou pdquni qi ffineJe (1/5
din suprafa{a
comunei) dau o notd caracteristici peisajului, cu implicaJii
tn specificul economic al
comunei.

Datoriti acestei poziliondri. relieful

este rnuntos. Ecosistemele prezente

in comund sunt

:
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'
.
'

forestier - pdduri qi alte terenuri cu destinalie forestier6;
acvatic - rdwi si p6raie, bdifi, terenuri rnldqtinoass
;

agricol montan

-

fhne{e

;i pdquni nafixale,terenuri agricole de mici dimensiuni.

Pentru conservarea si proteetia mediului in comun5,
in anul 2020,s-a reuqit eliminarea
unor depozite necorfirolate de gunoi menajer.

consider cd starca mediului in comund este bund, pe
viitor, activitateace se va
desfiqura tn sensul sporirii caritafii mediului fiind
aceea de conqtientizarc a populaliei
pentru mentinerea unui mediu c'rtrat, pentru colectarea
selectivd a deqeurilor din comun6
qi pentru reciclarea deqeurilor refolosibile.
Desigur, mai sunt multe de fbcut, acestea fiind
doar cateva aspecte prin care am
dorit s6 caracterizez, pe scutt, activitatea economica,
sociala qi a administra{iei publice
din comuna fiind convins ca in arul 2021, consiliul Local
qi fiecare dintre noi s6 poatd
contribui mai mult..
Fie ca anul202l sd ne aducd indeplinirea proiectelor
qi rczultatemai bune in toate
domeniiie de activitate.

Primar.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI IZVOARELE SUCEVI4I
privind situafia gestionirii patrimoniului din domeniul public qi privat
al comunei IZVOARELE SUCEVEI, pe anul 2O2O

Potrivit prevederilor art.289, alin.(l) din Ordonanla de Urgenta nr.
57 l2OI9 privind Codul Administrativ, cu modificd"rile qi completd,rile
ulterioare, Consiliului local i se prezintd" anual de cd.tre primar, un raport
asupra situaliei gestionS.rii bunurilor .
in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenta nr. 57 l2olg
privind Codul Administrativ, rdspunderea pentru gestionarea bunurilor care

alcdtuiesc patrimoniul unitd.{ii administrativ teritoriale

revine

conducd.torului acesteia.

Aparlin domeniului public de interes local acele bunuri co.fr3, potrivit
legii sau prin natura 1or, sunt de uz sau de interes public si nu sunt
declarate prin lege de uz sau de interes public national.
Potrivit Legii nr. 2L311998, privind bunurile proprietate publicd,
unitdlile administrativ teritoriale , respectiv Consiliul Local exercitd, posesia,
folosinfa qi dispozifia asupra bunurilor care alcdtuiesc domeniul public in
limitele qi in condifiile legii.
Potrivit prevederilor Ordonanfei de Urgenta nr. 57 12019 privi.nd Codul
Administrativ, domeniul privat al comuneilzvoarele Sucevei este alld.tuit din
bunuri mobile qi imobile, altele decAt cele cuprinse in domenir.rl public,
intrate in proprietatea acesteia prin modalitdfile prevdzute de lege. Bunurile
care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziliilor de drept comun,
daca prin iege nu se prevede altfel.
Conform prevederilor legale Ordonanla nr. 81 din 2003 privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institufiilor
publice, O.U.G. nr. 1O3 din 2OO7 pentru modificarea si completarea
Ordonanfei nr. 8I l2OA3 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institufiilor publice si Ordinul nr. 947 | riin 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si antortizarea
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institufiilor publice, incepAnd cu
data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constrr:rcfiilor si
terenurilor aflate in patrimoniul instituliilor publice vor fi reevaluate cel
pufin o data la 3 ani, de o comisie numita de conducd.torul institufi,ei publice
sau de evaluator autorizali conform reglementarilor legale in vigoare,

rezultatele reevaluirii urmdnd a fi inregistrate in contabilitate pana la fineie
anului in care s-a efectuat reevaluarea.
Reevaluarea putAnd fi definita ca operafiunea de actualizar<> a valorii
contabile a activelor fixe corporale aflate in patrimonial institufiilor publice.
Potrivit prevederilor art. 155, lit.d) din o.G nr.57 l2oI9, toate bunurile
aparlinAnd unitdfilor administrativ teritoriale , sunt supuse inrrentarierii
anua-le . Deasemenea, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea
contabilitdlii nr. 821L99I , republicatS" cu modificdrile qi completdrile
ulterioare precum qi OMFP nr. 286112009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea ,$i efectuarea inventarierii elementelor de natura

activelor, datoriilor

qi capitalurilor proprii, inventarierea generald

mijloacelor bineqti

si altor bunuri s-a efectuat pe fiecare loc

a
elementelor de activ qi de pasiv definute trebuie efectuatS" cel pufin o dat5" pe
an. Prin Dispozifia primarului comunei, s-a procedat la organTzarea
inventarierii patrimoniului comunei, aferent anului 2O2O, nu.mindu-se
componenta comisiei.
Scopul principal al inventarierii il constituie stabilirea situafiei reale a
patrimoniuiui comunei si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si
bunurile si valorile definute cu orice titlu, apartinand altor persoar.re juridice
sau fizice, in vederea intocmirii bilanlului contabil care trebuie sa asigure o
imagine fidela, clara si complete a patrimoniului, situafiei finan,ciare si a
rezultatelor obfinute. Inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, produselor,
de
se

folosinta/ depozitare a acestora si pe fiecare gestionar in pastrarea caruia
afla aceste bunuri, precum si pe defindtorii de bunuri.
Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obJligatorie a
gestionarului. Inventarierea terenurilor s-a efectuat pe baza documentelor
care atesta dreptul de proprietate al acestora, a documentaliei caclastrale si
a altor documente potrivit legii, iar clSdirile s-au inventariat prin
identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al
acestora.

In listele de inventariere imobilele necorporale si corporale, aflate in

curs de execufie, s-a menlionat pentru fiecare obiect in parte, pe baza
constatdrii la fata locului denumirea obiectivului si valoarea determinate
potrivit stadiului de execufie, pe baza valorii din documentatier existent
(devize), precum si in funcfie de volumul lucrd.rilor realizate la data
inventarierii. Investifiile puse in funcfiune total sau partial, carora. nu li s-a
intocmit formele de inregistrare ca imobilizdri corporale s-au inscris in liste
de inventariere distincte.

Disponibilitd.file b5.neqti, ipotecile, precum si alte valori aflate in
casieria unitatii au fost inventariate conform prevederilor legale prin
confruntarea soldurilor din extrasele de cont.
Bunurile inventariate au fost consemnate in liste de inventar, conform
proceselor verbale incheiate.

in soldurile din evidenfa contabild situafia patrimoniului comunei

Izvoarele Sucevei, la 31 decembrie 2o2o se prezintd. dupd cum urm<:azd:

Bunuri din domeniul public qi privat al comuneilzvoarele Sucevei:
Sold la 31. L2.2O2O
Total din care:

Instalalii tehnologice,
mijloace de transport
Mobilier qi biroticd
Active fixe necorporale
Active fixe corporale in
curs de executie
Oblecte de lnaentar

26.172321,55let
20.752.374.44 lei
660.408.20\ei
20.091.966,24 let
1.689.217,70 tei
651.316,72\ei
22.508,91 lei
2.399.218,93 lei
657.684.85\ei

Din procesul verbal intocmit de comisia de inventariere, a. rezultat
faptul cd" inventarierea generald. a elementelor de activ Ei de pasiv clefinute de
comuna Iavoarele Sucevei si administrarea Consiliului local, s-a efectuat cu
respectarea prevederile Ordinului M.F.P. nr. 286112OO9, pentru aprobarea
Normelor privind organrzarea qi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii, verificAndu-se Lotodatd qi
modul de pS"strare, depozitare qi conservare a bunurilor.

Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere Ei in urma
valorificd.rii rezultatelor operaliunii de inventariere, a rezultat faptul cd
operaliunea a fost finalizatd, qi materializatd in termenul legal, nu s-au
constatat deficienle qi nu s-au inregistrat diferenfe, neexist6.nd astfel riscul
periclitd.rii patrimoniului UAT.
Fa!d. de cele prezentate mai sus, se poate concluziona cd, in anul
2O2O, gestionarea bunurilor din domeniul public qi privat al comunei
Inroarele Sucevei, s-a realizat in mod corespunzd.tor qi legal, asig;ur6.ndu-se
prin aparatul de specialitate din cadrul Frimariei comunei Izvoarele Sucevei,
administrarea qi pdstrarea corespunzd"toare a acestora, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

