PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2010

In cursul anului 2010 calitatea mea de consilier local s-a îmbinat cu funcţia de viceprimar al mun. Oradea,
ca urmare raportul meu de activitate alcătuit conform cerinţelor legii:
-

art. 51 alin. (3), (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată,

-

art. 44 alin. (1), (2) şi art. 50 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 393/ 2004, actualizată, privind statutul
aleşilor locali,

se referă la cele două funcţii pe care le-am îndeplinit:

I. Aspecte privind coordonarea activităţii bugetare şi fiscale în anul 2010
În calitate de viceprimar al Municipiului Oradea, am coordonat activitatea bugetară şi fiscală a
municipalităţii. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliului Local, activitatea
de administrare a creanţelor fiscale, datoria publică şi ratingul municipal sunt activităţile componente ale
activităţii bugetare şi fiscale.
Execuţia veniturilor publice
•

veniturile bugetului local:
Fd neramb
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resursele locale (venituri proprii+fond rulment) nivel comparabil cu anul precedent
prelevările de la bugetul de stat – sume virate sub nivelul bugetat (73%)
fondurile nerambursabile – creştere semnificativă
creditele bancare – nivel redus comparativ cu anii precedenţi
Grad realizare venituri proprii prognozate

111.020.270
102%

2009

74.757.080

plan 2010

104%
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6.000.000
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Activitatea de administrare a creanţelor fiscale
In anul 2010 in evidentele fiscale se aflau înregistraţi 134.500 contribuabili persoane fizice şi 11.300
persoane juridice.
• controlul veniturilor prin urmărirea gradului de încasare (s-a renunţat la managementul financiar
prin “robinetul” venituri-cheltuieli: nu realizăm venituri, tăiem cheltuielile):
Situatia incasari-debite (cladiri, teren si auto)
88.465.229

Evolutia gradului de incas are
principale le im pozite locale
(cladiri, te re n s i auto)

85.436.674

74.574.197

68.816.332
52.704.428

54.790.667

60.031.264

62.999.935
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73%
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politica de stabilire a impozitelor şi taxelor locale:
o scăderea graduală a cotei impozitului pe clădiri persoane juridice:
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Evolutia impozitului pe clădiri
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o păstrarea schemei locale de ajutor de stat pentru acordarea de facilităţi fiscale investitorilor
(peste 500.000 euro, maxim 200.000 euro, perioada 2008 - 2012). Au fost acordate
facilităţi fiscale unui număr de 16 agenţi economici, in cuantum total de 1.465.250 lei.
o actualizarea cu inflaţia a impozitele şi taxele stabilite pe baza valorilor impozabile pentru a
asigura creşterea impozitelor raportat la valorile de piaţa şi a elimina “salturile” de impozite
(actualizarea la 3 ani a valorilor impozabile de către Guvern, cazul altor municipalităţi în
anul 2010)
o păstrarea nivelului minim pentru impozitul pe terenuri de construcţii şi a impozitului pe
mijloace de transport.
intensificarea activităţii de inspecţie (control):
 declararea eronată
 modificări utilităţile în zonă
 subevaluări ale masei impozabile
 terenurile intravilane
 reclamă, publicitate

•

intensificarea activităţii de executarea silita:
o dublarea numărului de proceduri derulate şi a sumelor încasate:
Situatie incasari din executare silita
16.294.075

9.344.691

2009

2010

Activitatea de executare silita
42.377
Nr. somaţii si titluri executorii emise
Nr. popriri persoane fizice si juridice
Nr. sechestre instituite
19.104

7.718

5.521

193

82
2009

•
•

2010

acordarea unei bonificaţii de 8% pentru cei care achita impozitele integral până la
finele lunii martie. Bonificaţia se acordă deopotrivă persoanelor fizice şi juridice.
sisteme moderne de plată a impozitelor şi taxelor locale:
o la casieriile unităţilor de Poştă şi CEC Bank
o prin POS la casieria primăriei
o prin internet pe site-ul municipalităţii www.oradea.ro, fără comisioane,
fără parolă

Controlul cheltuielilor operaţionale

Cheltuieli operationale 2007 - 2010
313.950.876

334.149.240

310.347.043

308.054.245

258.052.980

2007

Servicii publice
63.595.370
21%

93%

2008

2009

Asistenta sociala
66.669.741
21%

Plan 2010

Finantari neramb
2.572.251
1%

Exec
31.12.2010

Datoria publica
11.432.658
4%

Fd garantare
925.091
0%
Altele
2.192.251
1%

Invatamant
113.869.236
36%

•

Institutii publice
33.153.979
11%

Sanatate
4.785.117
2%

Sport+cultura
8.858.552
3%

cheltuielile instituţiilor publice:
o cheltuielile de personal:
 reorganizarea (comasări, desfiinţări):
Nr.
Nr.posturi
Instituţia
posturi
Diferenţa
12.2010
01.2009
Primăria Oradea
335
302
-33
Administraţia Imobiliara
Oradea
Administraţia Sociala
Comunitara Oradea
Clubul Sportiv Municipal
Evidenta Populaţiei

184

162

-22

258

198

-60

18
53

19
32

1
-21

Politia Comunitara
Total

65
913

65
778

0
-135

%
10%
12%
23%
6%
40%
0%
-

15%
Cheltuielile cu salariile 2007 - 2010
20.347.844

19.876.114

17.827.123
15.971.819

2007

2008

2009

2010

Notă: în luna mai 2008 în Primăria Oradea existau 402 posturi iar în
prezent sunt 302




renunţarea sau reducerea unor sporuri (salariul de merit, sporul de
control financiar preventiv, ore suplimentare, premii lunare şi
trimestriale). Valoarea totală a renunţărilor/reducerilor 1.380.000 lei/an,
reprezentând aproximativ 7% din fondul de salarii. O serie din măsurile
dispuse la nivel local de ordonatorul de credite s-au regăsit în actele
normative adoptate ulterior de guvern.
implementarea unui sistem unitar, echitabil şi transparent de repartizare a
stimulentelor pe baza unui protocol convenit cu sindicatul angajaţilor.
Principiile avute în vedere:
• contribuţia directă a structurilor care generează venituri
suplimentare
• distribuirea unor sume suplimentare angajaţilor responsabilităţi şi
riscuri sporite: achiziţii publice, recepţii lucrări, activitatea
parcului industrial
• distribuirea socială a unei părţi din fondul de stimulente
constituit, tuturor angajaţilor
o cheltuielile cu bunuri şi servicii:

Cheltuieli bunuri si servicii instituţii publice 2007 - 2010
23.453.432

21.440.385

17.852.020

2007





•

2008

2009

18.515.750

17.485.641
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Exec
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asigurarea transparenţei achiziţiilor publice - pentru achiziţiile
directe de peste 1.000 euro, obligaţia prezentării pe site-ul
primăriei a anunţurilor
reducerea cheltuielilor telefonice prin portarea numerelor de fix şi
mobil către RDS&RDS (valoarea factură lunară -60%). În baza
parteneriatului realizat cu aceştia sumele încasate de operator se
transferă către CSM Oradea (312.378 lei în anul 2010).
trecerea punctelor de consum de energie electrică în piaţa liberă,
prin renegocierea tarifelor cu Electrica (reducere 12-15%)

cheltuielile cu unităţile de învăţământ:
o introducerea de către Guvern a costului standard pentru cheltuielile de
personal. Sumele sunt asigurate integral de la bugetul de stat.
Cheltuieli salarii învăţământ 2007 - 2010
104.899.824

112.944.153

99.255.310

98.817.805

74.614.380
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2008

2009
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o distribuirea fondurilor pentru cheltuielile cu bunurile şi servicii pe baza
unui mecanism transparent, unitar şi echitabil (implementat începând cu
anul 2009) (mecanismul are în vedere: suprafaţa unităţilor de învăţământ,
număr de elevi, funcţiuni speciale: cantină, laboratoare, centrală termică,
etc.):

Cheltuieli bunuri si servicii repartizate de municipalitate
8.928.553
6.285.684
5.129.075

4.987.927
3.936.313

2006

2007

2008

2009

2010

Notă: în anul 2008 au fost acordate personalului din unităţile de învăţământ
tichete cadou în sumă de aprox. 2.600.000 lei
o finanţarea cheltuielilor cu utilităţile şi reparaţiile curente s-au derulat prin
Administraţia Imobiliară:
12.000.000
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2.447.481

2.424.215

1.539.126

1.386.708

1.168.356

8.000.000
6.000.000
4.000.000

8.720.617

8.150.551

8.395.558

8.724.343

9.252.411
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cheltuielile cu serviciile publice:
Specificaţie

Servicii publice
- salubritate
- iluminat
- spatii verzi
- reparaţii drumuri
- alte acţiuni
gospodăreşti
- subv RA PAS
- subv OTL
funcţionare

2008

2009

Plan 2010

44.367.930
6.000.000
3.582.490
4.065.000
20.990.080

42.574.204
7.332.600
4.176.771
4.366.740
16.256.493

51.471.349
10.760.497
4.342.528
3.929.331
19.314.188

65.024.000
11.100.000
4.700.000
4.184.000
26.500.000

63.595.370
11.034.908
4.700.000
4.036.415
26.245.199

98%
99%
100%
96%
99%

%
'10/'09
24%
3%
8%
3%
36%

954.360
2.000.000

1.015.191
2.026.409

1.224.804
2.600.000

1.330.000
3.610.000

968.848
3.610.000

73%
100%

-21%
39%

6.776.000

7.400.000

9.300.000

13.600.000

13.000.000

96%

40%
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o activităţile suplimentare derulate în domeniul salubrităţii stradale (spălarea
arterelor şi a trotuarelor, curăţenia în staţiile de transport public) au
majorat cheltuielile cu acest serviciu public
o iluminat – municipalitatea a finalizat negocierea directă cu firma
concesionară a serviciului public de iluminat Luxten Lighting, astfel, în
perioada 2010-1012 vor fi realizate lucrări de investiţii în valoarea de 7,5
mil USD
o spaţiile verzi:
 lucrări de doborât de arbori – aprox 500.000 lei
 lucrări de întreţinere parcuri:
• 10 parcuri concesionate prin licitaţie către diverse firme
specializate
• 3 parcuri sunt administrate de RAPAS
 achiziţie de mobilier urban – 300.000 lei
 achiziţie arbori – 220.000 lei
o reparaţii drumuri:
 reparaţii străzi modernizate prin plombări, covoraşe 5.766.470 lei
 reparaţii, întreţinere străzi nemodernizate
4.500.000 lei
 reparaţii trotuare
2.000.000 lei
 covoare asfaltice la cald
3.775.000 lei
 reparaţii poduri, lucrări de siguranţa circulaţiei
9.000.000 lei
 trafic rutier
2.396.600 lei
o subvenţionarea activităţii de transport public:
 în anul 2010, datorită implicaţiilor TVA s-a transferat sarcina
bugetară asupra transferurilor pentru susţinerea activităţii
(pensionari circulă gratuit, subvenţia nu se mai acordă în funcţie de
numărul lor, ci direct OTL)
Subventie OTL

20.000.000
15.000.000

10.099.629
10.000.000
5.000.000

9.896.819

4.000.000

4.000.000

7.000.000

6.776.000

7.400.000

2007

2008

13.600.000

13.000.000
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9.300.000

0
2009

- subv OTL functionare

•

- subv tarife OTL - tarife

asistenţa socială:
o drepturile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor acestora:



evoluţia numărului de persoane cu handicap asistate:

Evolutie nr pers
handicap+asist pers
1.589
1.503

2008

2009

1.292

1.492

2010

1.178
1.033
459

325

297

As is t pers = finantat BS
Handicap = finantat BL

2008



2009

2010

evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a persoanelor cu handicap
şi a personalului însoţitor:
Cheltuieli asistenta sociala persoane cu handicap +
asistenti personali
16.424.517

15.197.990

2008

14.979.913

2009

2010

 costul mediu lunar pe persoană asistată:
Anul
Indemnizaţie
Drept salarial
persoană cu handicap
însoţitori
Anul 2008
405
887
Anul 2009
495
1.025
Anul 2010
490
990
 mecanismul finanţării persoanelor asistate:
• bugetul de stat – drepturile salariale ale însoţitorilor

•

bugetul local – indemnizaţia persoanei cu handicap
Evolutie efort BS

Evolutie efort BL

13.798.404

3.236.877
2.626.113

13.024.666

2.173.324

11.743.036

2008

2009

2008

2010

2009

2010

o asigurarea hranei calde se realizează cu ajutorul Colegiului Transilvania.
Nivelul sumelor transferate către unitatea de învăţământ 560.925 lei.
Comparativ Cantina Municipală desfiinţată în anul 2009, avea un buget de
aprox. 1.500.000 lei/an.
o subvenţie energie termică (Electrocentrale):
 preţul local al energiei termice (246,12 lei/Gcal) se suportă în
prezent astfel:
• populaţie
179,01 lei/Gcal
• bugetul de stat
42,50 lei/Gcal
• bugetul local
24,61 lei/Gcal



evoluţia preţului local al energiei termice şi a preţului local de
facturare la populaţie:
Evolutie pret local energie termica si a pretului de facturare la
populatie 2007 - 2010

300
250

185,2

200

201,1

217,3

217,3

150
100

107,5

107,5

ian'07 - iul'08

aug'07 iun'08

50

123,8

145,0

236,2

246,1

246,1

164,9

174,7

179,0

ian'10 iun'10

iul'10 dec'10

ian'11

0



iul'08 dec'08

ian'09 dec'09

situaţia subvenţiei acordată de la bugetul de stat:
An

Suma
datorata
BS

Sold BS
Suma
virata BS

TOTAL

in sarcina
BS

transferata
in sarcina
BL*)

2007
2008
2009
ian-nov.
2010
TOTAL

22.147.077
20.966.680
19.548.602

18.829.000
16.839.000
12.753.423

3.318.077
4.127.680
6.795.179

17.547.668

4.794.000

12.753.668

80.210.027

53.215.423

26.994.604

3.318.077
4.127.680
2.623.347

4.171.832
12.753.668

10.069.104

16.925.501

*) in baza Ordinului 439/15.09.2009 daca nu se achita de la bugetul de
stat


situaţia comparativă a preţului local la populaţie (lei/Gcal) – date
nov.2010:
Pretul local de facturare la populatie
252,2
223,8
191,7

Timisoara

•

Arad

Brasov

185,0

Iasi

174,7

165,0

Oradea

Cluj-Napoca

referitor la datoria publică:
o la data de 31.12.2010, soldul creditelor contracte de municipalitate este
format din:
 datorii in lei:
23.077.147 lei
 datorie in euro:
52.349.147 euro, adică 247.201.952
lei
 credit furnizor Luxten:
1.107.313 euro, adică 3.527.901 lei
Total
aprox. 273.807.000 lei
o alte finanţări rambursabile (credite) în curs de contractare 2011:
 introducere utilităţi în parcul industrial: 10.360.000 euro
 programul de modernizare, extindere infrastructură stradală:
25.000.000 lei
o condiţiile de finanţare – foarte bune comparativ cu alte municipalităţi
o gradul de îndatorare al municipalităţii (inclusiv cele 2 credite în curs
pentru 2011):

Grad de indatorare 2011 - 2025
30,00%
23%

25,00%
20,00%

25%
21%

21%

21%

21%

20%

19%

18%

16%

15,00%
10,00%

9%

8%

5%

5,00%

3%

3%

2%

0,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

•

finanţări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005:
o situaţia sumelor alocate pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă:
Valoare finantari nerambursabile 2007 - 2010
5.597.010

3.538.231
2.206.035 2.091.500 2.059.751

2007

2008

2009

Plan 2010

Exec
2010

o situaţia solicitărilor depuse şi a aprobărilor pentru anul 2010:
Solicitări Solicitări Proiecte
Buget
Exec
DOMENIU
proiecte
suma
aprobate
2010
2010
tineret
78
972.147
46
249.650
226.402 2
învăţământ
46
471.389
28
111.700
109.469
mediu
31
359.903
20
130.000
129.676
sport
26
880.102
16
141.150
138.241
euroregiune
16
141.239
11
24.000
23.570
cultura
90 1.105.826
51
315.000
312.393
culte
28 1.267.031
26
600.000
600.000
Total 1
315 5.197.637
198 1.571.500 1.539.751 3
Culte sume alocate de CJ
500.000
500.000
Fundaţia Protejare
Monum Istorice
20.000
20.000
Total 2
2.091.500 2.059.751 3

Investiţiile publice în 2010
Surse de finantare investitii 2010
Buget de stat
23.418.797
19%

Buget local
27.927.438
23%

Fd neramb
17.729.435
15%

Fond rulment
19.431.875
16%

Credite
bancare
33.431.702
27%

Structura cheltuielilor cu investitiile
TeatrudeStat
4.273.493
4%
Electrocentrale
4.631.892
4%

Strazi
46.422.880
38%

Cetate
8.188.289
7%

Iluminat
4.761.085
4% Sanatate
12.974.334
11%

Fdimobiliar Sistemeinformatice
918.613
3.315.614
1%
3%

ParcIndustrial
1.074.745
1%
Invatamant
4.372.637
4%
Reabilitareblocuri Bazesportive
Apa, canalizare
376.936
1.536.221
22.904.364
0%
1%
19%

Asistentasociala
597.441
0%
TransppublicOTL
925.000
1%
RAPAS
417.138
0%

Ratingul Municipiului Oradea
•
•

•

în cursul anului 2010, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul
acordat Municipiului Oradea de la negativă la stabilă
calificativele de rating acordate în luna mai 2010 sunt:
o pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BB+`
o pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’
o pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `B`
Calificativele de rating acordate Municipiului Oradea oglindesc potenţialul
economic al oraşului prin amplasarea strategică în vecinătatea Ungariei şi

îmbunătăţirea performanţelor financiare în ciuda creşterii gradului de îndatorare şi
a serviciului datoriei publice.

II. Aspecte privind administrarea patrimoniului mun. Oradea
Patrimoniul aflat în administarea instituţiei

























Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 1040
Total evacuări locuinţe 2010 - 14
Locuinţe ANL – total 203:
ANL Stefan cel Mare: 125 apartamente, din care:
- apartamente 2 camere: 61
- apartamente o cameră: 60
- apartamente vândute: 4
ANL Bd. Decebal: 78 apartamente, din care
- apartamente 2 camere: 28
- apartamente o cameră: 50
locuinţe fond municipal – 101
locuinţe în cămine – 303 din care:
 Căminul Voltaire 2 – 96
 Căminul Moreni 2 – 64
 Căminul Ateliererlor 13 – 87
 Căminul Octavian Goga 4 – 52
 Căminul Gutenberg – azil de noapte cu 4 săli de cazare
Spaţii cu altă destinaţie – 244
Cabinete medicale – 49
- Cabinete medicale preluate 87, din care 41 de cabinete vândute
- Cabinete medicale evaluate în curs de vânzare : 2
Spaţii existente în Cetate : 30, din care spaţii pentru care există contracte :
12
Unităţi de învăţământ – 86
terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea
parcările publice cu plată din Municipiul Oradea
baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala
Sporturilor „Antonio Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)
Cetatea Oradea
baza de agrement „Orăşelul Copiilor

Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al
mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniul privat al
mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniul privat al
Statului Roman

564,20
169,06
15,14

Supraf ete HA

23%

2%

Terenuri af late in domeniul
public al mun. Oradea
Terenuri af late in domeniul
privat al mun. Oradea
75%

Terenuri af late in domeniul
privat al Statului Roman

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE ANALIZĂ A
ACTIVITĂŢII ONG-URILOR, ARTIŞTILOR, ARTIŞTILOR PLASTICI,
NUMITĂ PRIN HCL NR. 128/26.02.2009


În cursul anului 2010 Comisia de analiză a activităţii ONG- urilor,
artiştilor, artiştilor plastici, a analizat un număr de 79 de rapoarte de
activitate depuse de către ONG-uri, artişti şi artişti plastici care deţin cu
contract de închiriere/ de comodat spaţii cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă aflate în administrarea şi gestionarea Administraţiei Imobiliare
Oradea;
 Totodată s-a procedat la verificarea în teren a unui număr de 79 de spaţii
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în care îşi desfăşoară activitatea
ONG-urile, artiştii, artiştii plastici.
 Prin HCL nr. 864/2009 s-a aprobat notificarea în vederea rezilierii sau
neprelungirii ( după caz) contractelor de închiriere/ de comodat pentru un
număr de 31 de ONG-uri, artişti şi artişti plastici, spaţii ale căror titulari nu
au respectat clauzele contractuale sau nu au depus, în termenul stabilit de
Comisie, rapoartele de activitate solicitate.
 Pentru ONG- urile, artiştii şi artiştii plastici care au obţinut calificativul
„bun” sau „satisfăcător „ şi utilizează spaţiile atribuite conform destinaţiei
pentru care a fost atribuit Comisia a hotărât prelungirea perioadei
contractuale cu 2 respectiv 5 ani, după caz, urmând a se încheia noi
contracte de închiriere.

 Pentru spaţiile cu altă destinaţie deţinute de către artişti, artişti plastici
membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, spaţii care fac obiectul
H.G. nr. 1280 din 4 noiembrie 2003, Comisia a hotărât aprobarea
încheierii unui Protocol de Colaborare , protocol care a fost aprobat prin
HCL nr. 788/2010. În baza Protocolului de Colaborare, Administraţia
Imobiliară Oradea va încheia noi contracte de închiriere cu fiecare artist ,
artist plastic în parte, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România,
pe o perioadă de 5 ani.
 În cursul anului 2010 s-au încheiat un număr de 8 contracte de închiriere
cu diverse ONG-uri, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă eliberate în urma procedurii de evacuare a ONG-urilor care nu au
respectat clauzele contractuale şi nu au depus raportul de activitate
solicitat.
 Pentru ONG-urile care deţin spaţii cu altă destinaţie, in incinta Cetăţii
Oradea, se vor găsi noi locaţii, în funcţie de raportul de activitate depus,
având în vedere faptul că Cetatea Oradea se află în restaurare prin
proiectul „ Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul
turistic. Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European – Etapa I “.

III. Aspecte privind coordonarea activităţii Administraţiei Sociale
Comunitare Oradea
1.SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI
1.1. Prestaţii sociale
S-au înregistrat, introdus şi predat la DMSSF, un număr de:
- 606 dosare conform Legii 61/1993 privind alocaţia de stat.
- 776 dosare alocaţii complementară
- 651 alocaţia monoparentală.
- 1.201 alocaţii pentru copiii nou-născuţi.
- 1.841 dosare de indemnizaţie, 154 dosare de stimulent, 160 prelungiri de la 2-3
ani şi s-au depus 207 cereri de modificări
76 de dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu
handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani.
- 584 persoane au beneficiat de sumele corespunzătoare trusoului pentru nounăscuţi
1.2. Servicii sociale
- 16 cazuri au fost finalizate şi/sau închise în baza planurilor de servicii
- identificare/monitorizare 83 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate.
- 72 de anchete sociale în vederea integrării copiilor în învăţământul special.

- 4 cazuri de înregistrare tardivă a naşterii
2. SERVICIUL SOCIAL
- ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001: dosare în plată 3694 - nr.
persoane beneficiare 8415, in medie lunară de 308 dosare, respectiv 701
persoane şi s-au acordat 660.982 lei;
- ajutor de urgenţă: 97 beneficiari – suma acordată 85.450 lei, 104 dosare
respinse;
- ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri
pentru 574 persoane beneficiare de ajutor social, în sumă totală de 134.560
lei.
- ajutoare de înmormântare pentru 2 persoane beneficiare de ajutor social în
sumă de 383 lei
- ajutorul pentru încălzirea locuinţei - cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri:1.049 beneficiari, 78 cereri respinse si 23 cereri în curs de
soluţionare; energie termică şi gaze naturale: 9.963 cereri înregistrate, 9.757
aprobate, 206 respinse.
- cantina de ajutor social: media lunară 206 persoane - total beneficiari 2472, în
sumă de 560.925 lei.
- 19 înmormântări ale cadavrelor cu identitate necunoscută sau fără aparţinători
- 38 grile de evaluare medico-socială pentru internarea în unităţi de asistenţă
medico-socială.
- 12 anchete privind scutirea de plata penalităţilor şi majorărilor la impozitul
pentru clădire şi terenul aferent.
3. SERVICIUL PROGRAME SOCIALE: total cereri 1.061 din care 710 solicitări
creşă.
3.1. Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie: 10 creşe, capacitate 337 de
locuri, nr. copii înscrişi 410.
- frecvenţa medie 2009: 207 copii (61.4%), frecvenţa medie zilnică 2010: 239
(70.9%)
3.2. Comp. Cabinete Medicale Şcolare: 74 de cadre medicale (17 medici
şcolari, 8 medici stomatologi si 48 asistenţi medicali şi un mediator sanitar),
asigură asistenţa medicală pentru 6.436 de preşcolari, 31.261 de elevi şi 18.800
de studenţi (47 de grădiniţe, 38 de şcoli şi licee şi facultăţile din cadrul
Universităţii Oradea)
- nr elevi consultaţi: 69.836, nr accidente şcolare: 6.256; nr. ore de
prevenţie medicală şi igienă şcolară: 3.855
3.3. Comp. Centre Multifuncţionale pt Pers. Vârstnice – frecvenţă: 25.712
pers/an

3.4. Abonamente pt. transportul public. Total beneficiari de abonamente:
50.745
S-au eliberat 2.659 abonamente din care: pensionari: 2.386; deportaţi : 36;
veterani de război: 3; DGASPC Bihor: 234.
3.5. Parteneriate: 11 (aprobate in consiliul local).
3.6. Subvenţii de la bugetul local pentru asociaţii si fundaţii in baza Legii nr.
34/1998: 16 fundatii/asociatii selectate, suma totala acordata: 299.000 lei.

4. SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE
- Centrul de cazare temporara nr. 1 (Cominca) din strada Octavian Goga nr. 4,
52 de camere/179 de persoane;
- Centrul de cazare temporară nr. 2 (Apaterm) 87 de camere/238 de persoane;
20 case Habitat /182 de persoane.
- Centrul Social Adăpost de Noapte: 70 beneficiari (40 locuri in containere, 30
de locuri in cladirea principala)
- 87 acţiuni comune cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bihor identificându-se un număr de 508 cerşetori.
- distribuire alimente prin programul PEAD (făină, zahăr, mălai, paste făinoase,
biscuiţi, lapte praf):10.544 beneficiari. Pentru 682 de solicitanţi pentru alimente
PEAD, care nu figurau pe listele iniţiale, s-au întocmit 27 de liste suplimentare
-în cursul anului 2010, consilierii din cadrul serviciului au efectuat un număr de
305 anchete sociale, dintre care 268 la centrele de cazare temporare; în urma
verificărilor efectuate în blocurile din str. Voltaire nr. 2, s-au identificat un număr
total de 509 persoane, care au beneficiat de consiliere si îndrumare.
- 305 anchete sociale dintre care 268 la centrele de cazare temporară.
5. SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, ASISTENŢI PERSONALI ŞI
INDEMNIZAŢII
- anchete sociale:
- adulţi (deplasabili şi nedeplasabili): 2.445;
- minori : 1.013;
- asistenţi personali (adulţi şi minori) 345;
- indemnizaţii (adulţi şi minori):324;
- internări în centre medico-sociale 5;
- rovinieta (pers cu handicap posesoare de autoturism) : 6;
- angajare , suspendare , lichidare, asistenţi personali:
- asistenţi personali : 126 cazuri noi, 232 prelungiri contract de
munca, 292 încetări contract de munca
- indemnizaţii lunare : 239 cazuri noi, 92 prelungiri, 169 dosare
încetate

6.SERVICIUL ADMINISTRATIV
- Compartiment ACCES-OR: s-au efectuat 1.467 curse pentru persoane cu
dizabilităţi s-au înregistrat 13 solicitări pentru echipamente pt. persoane cu
dizabilităţi..
- distribuirea de lapte praf: 5.401 de beneficiari / 20.602 cutii

IV.

Aspecte

privind

activitatea

din

domeniul

social-cultural-

transfrontalier
- Pentru a deveni un oraş care investeşte în copii şi tinerii comunităţii, programul pe care
am iniţiat in 2009 şi anume: curs de înot pt. toţi copii din clasa II. a mun. Oradea, în 2010
a însemnat prin cofinanţarea din bugetul municipalităţii iniţierea de înot a 1110 elevi din
şcolile orădene
- coordonarea elaborării proiectelor după cum urmează:
- proiectul „Aventură, odihnă, distracţie – Promovarea ofertei turistice a judeţelor
Bihor,

Hajdu-Bihar”

este

implementat

prin

Programul

de

Cooperare

Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul
are un buget total de 510.795 euro.
- Proiectul “Patrimoniul digital transfrontalier şi prezentarea istoriei comune,
organizarea sesiunilor ştiinţifice, realizarea publicaţiilor” este implementat prin
Programul

de

Cooperare

Transfrontalieră

Ungaria-România

2007-2013

(www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European
de Dezvoltare Regională. Proiectul are un buget total de 379.675,00 euro.
- Proiectul „Centru non-profit de susţinere a afacerilor” este implementat prin
Programul

de

Cooperare

Transfrontalieră

Ungaria-România

2007-2013

(www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European
de Dezvoltare Regională. Proiectul are un buget total de 3.999.867,69 euro
- organizarea anuală a evenimentului cultural Festum Varadinum, care cuprinde
aproximativ 40 de evenimente culturale într-o săptămână

- organizarea anuală a evenimentului „Fereastră deschisă spre Europa – Carnavalul
Florilor”
- organizarea anuală a evenimentului Zilele Culturii Maghiare împreună cu administraţia
locală din Berettyóújfalu
- organizarea anuală a evenimentului „Creând schimbăm lumea – Fresh Art”
- sărbătoarea primăverii (maial) în şanţul Cetăţii organizat anual în luna mai
- participarea periodică la întâlniri cu locuitorii Oradiei
- sprijinirea activităţii Asociaţiei Persoanelor cu Handicap Locomotor
- sprijinirea activităţii a Asociaţiei SOS Autism
- sprijinirea activităţii Asociaţiei a Pensionarilor Maghiari din Partium

V. Aspecte privind audienţele ţinute în anul 2010
În anul 2010 au avut loc 49 audienţe pentru domeniile de competenţă arondate :
economic, administraţie imobiliară şi administraţie socială. Acestea s-au desfăşurat în
fiecare zi de miercuri începând cu ora 9,00. Au fost înscrise 390 de persoane fizice şi
juridice şi s-au prezentat 300. S-au înregistrat un număr de 326 solicitări structurate pe
domenii după cum urmează:
Direcţia
AIO

ASCO

Nr.audienţe
208

98

Problematica
-solicitări de locuinţe fond de stat
-solicitări de locuinţe de către evacuaţii cf.Legii 10/01
-solicitări extinderi locuinţe,anexe
-solicitări reparaţii locuinţe
-solicitări scutire penalităţi şi majorări chirie şi achitare
eşalonată datorii,recalculare chirie
-solicitări camere în cămin
-solicitări sedii pt. asociaţii,fundaţii,cumpărare spaţii
-solicitări teren pt biserici ,fundaţii, revoluţionari,
cumparare teren
-solicitări cumpărare locuinţe
-solicitări schimb locuinţă
-solicitări amânare evacuare
-solicitări contracte de închiriere
-solicitări clarificare situaţie juridică imobile
-reclamaţii referitoare la chiriaşi, administrare blocuri
ANL
-solicitări locuinţe sociale

-solicitări camere în cămin
-solicitări schimb de locuinţă
-solicitări amânare evacuare camin
-solicitări schimb camera în cămin
-solicitări ajutor bănesc de urgenţă
-solicitări ajutor social, asistent personal
Juridică

7

Economică
RAPAS

4
2

Arhitect-Şef
Tehnică

1
1

Poliţia
comunitară
OTL
Casa de
Cultură
Diverse

1

Total

-reclamaţii funcţionare asociaţii de proprietari
-solicitări cf Legilor fondului funciar
-solicitări cf Legii 10/01
- contestaţii taxă reabilitare faţadă clădiri
-solicitare aprobare amplasamente pt.comercializare
produse
-reclamaţii construcţii
-reclamaţii privind iluminatul
-reclamaţii privind spaţiile verzi
-reclamaţii privind starea străzilor

1
1

Infiinţare staţii autobuz, prelungire linii
- probleme reorganizare casa de cultură

2

-probleme ce nu intră în competenţa instituţiei
(recalculări de pensii,solicitări locuri de muncă)
-solicitări referitoare la regiile autonome

326

S-a comunicat răspuns la 274 dintre solicitări, 52 fiind în curs de soluţionare. Micşorarea
termenului de răspuns la audienţe de la 30 de zile a constituit un obiectiv al calităţii
serviciilor oferite de instituţie.
Din acest punct de vedere situaţia termenului de răspuns este următoarea:
♦ < 10 zile-pt.164 solicitări
♦ între 10 şi 19 zile-83 solicitări
♦ între 20 şi 30 zile-65 solicitări
♦ peste 30 zile-2 solicitări
♦ în curs de soluţionare-12 solicitări
statistic rezultând că:

1%

4%

<10 zile

20%

10…19 zile
20…30 zile
50%

25%

>30 zile
în curs de
s oluţionare

♦ 50% din solicitări au primit răspuns într-un termen mai mic de 10
zile
♦ 25% din solicitări au primit răspuns între 10 şi 19 zile
♦ 20% din solicitări au primit răspuns între 20 şi 30 zile
♦ 1% din solicitări au primit răspuns în termen mai mare de 30 zile
(termenul s-a depăşit datorită necesităţii discutării solicitărilor în
comisii de specialitate)
♦ 4% din solicitări sunt în curs de rezolvare

VI. Coordonarea activităţii comisiilor:
În decursul anului 2010 am coordonat şi sau am participat la activitatea următoarelor
comisii:
- preşedinte al Comisiei Juridice al CL
- preşedinte al Comisiei municipale de monitorizare a achiziţiilor publice
- preşedinte al Comisiei de Evaluare a unui împrumut de 15 milioane de euro pt.
finanţarea investiţiilor publice
- preşedinte privind desemnarea in Comisia Centrală de inventariere a
patrimoniului mun. Oradea aflat in evidenţa Primăriei
- preşedinte privind constituirea Comisiei de Evaluare a activelor fixe, corporale
aflate in proprietatea publică a mun. Oradea, înregistrate in evidenţa tehnicooperativă in unităţi naturale
- preşedintele comisiei privind aprobarea unor măsuri administrative pt. spaţiile cu
altă destinaţie decât a ceea de locuinţă aflate in administrarea administraţiei AIO
deţinute cu contracte de inchiriere-decomodat de către ONG-uri
- preşedinte al Comisiei de Analiză a spaţiilor cu altă destinaţie aflate in gestiunea
AIO
- preşedinte al Comisiei Mixtă de Analiză a solicitărilor şi repartizare a locuinţelor
sociale, pt. Centrul de Cazare Temporară nr. 1, aflată in administrarea AIO
- preşedinte al Comisiei pt. aprobarea listelor de locuinţe şi in repartizarea
- preşedinte al Comisiei privind aprobarea unor măsuri pt. vânzarea proprietăţii
imobiliare situate in Oradea, str. Matei Corvin, nr. 162
- preşedinte privind Comisia de Evaluare in vederea atribuirii contractului de
servicii contractarea unei finanţări rambursabile

-

-

locuinţelor pt. familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele
retrocedate in natura foştilor proprietari, construite prin programul ANL
dispoziţie privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
vicepreşedinte in Comisia pt. Elaborarea Strategiei privind învăţământul
preuniversitar in mun. Oradea, şi preşedinte in Subcomisia pt. Elaborarea
Strategiei privind Învăţământul preuniversitar in lb. minorităţilor naţionale in
mun. Oradea
membru al Comisiei Locale de Aplicare a Legii fondului funciar
membru AGA al Asociaţiei ZMO
membru supleant in Comisia de Socio-Economico de examinare şi avizare a
implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare
reprezentant din partea CL in Consiliul de Administrare a Liceului Teologic
Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI ORADEA
Biro Rozalia

