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1. Atribuţiile primarului 

 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice locale, activitatea sa 

fiind reglementată prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind la nivel local garantul 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, 

precum şi a punerii în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Totodată, primarul dispune măsurile 

necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale 

miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale 

prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii. Pentru punerea în 

aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative menţionate, primarul 

beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce, conducând de asemenea şi serviciile 

publice locale. Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 

publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Primarul 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;  

b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;  

c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

 d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  

e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

În calitate de reprezentant al statului, primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă 

şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul 

îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.  

În exercitarea atribuţiilor referitoare la relația cu Consiliul Local, primarul:  

a) prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;  

b) prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări;  

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării Consiliului Local.  

În exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local, primarul:  

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare Consiliului Local;  

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 

titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;  



d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 

secundar.  

În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, primarul:  

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes local;  

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;  

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 

215/2001, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-

teritoriale;  

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local;  

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;  

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative;  

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul Judeţean.  

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la 

luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul 

acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna Lopadea Nouă. În această calitate, primarul 

poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin 

aparatul de specialitate.  

Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 

viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor 

funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 



2. Date geografice  

 

Din punct de vedere geologic, regiunea face parte din Bazinul Transilvaniei, având la baza 

ei un fundament cristalin identic cu cel din carpatii Orientali, care este acoperit de o serie de 

sedimente (Mezozoice, Tertiale, Quaternale) . 

       Principala caracteristică morfologica a acestei subunităţi o constituie gradul înaintat de 

modelare a reliefului deosebindu-se sub acest aspect de celalalte subunităţi. Se întâlnesc văi 

asimetrice dezvoltate, adevărate depresiuni subsecvente, ca acele ale Râtului. O altă 

caracteristică o constituie larga desfăşurare a proceselor actuale dintre care alunecările de teren şi 

eroziunea de suprafaţă. Alături de alunecările vechi de la Băgău se întalnesc şi cele recente de la 

Beţa, precum şi curgerile de sol care au o largă dezvoltare pe versanţii văilor de ordin inferior. 

Mai sunt de semnalat prezenta unor vulcani noroiosi pe valea Râtului, la Băgău şi Beţa şi 

a sărăturilor de la Ocnişoara. 

Depresiunea Lopadea Noua 

       Este situată în bazinul hidrografic al Văii Râtului. Are aspectul unui golf asimetric deschis 

spre Valea Mureşului. Aproape în întregime, depresiunea se extinde în stânga Văii Râtului - ca 

urmare a permanentei deplasări, în funcţie de structura geologică şi sub acţiunea  fluentilor mult 

mai bine dezvoltati pe partea stângă. La nivelul luncii, depresiunea are un aspect ramificat, 

pătrunzând pe văile afluenţilor mai mari ai Văii Râtului (Odverem, Ciuguzel, Asînip). Lunca 

principala a Văii Râtului este bine dezvoltată, în aval de Hopârta, dar improprie culturilor din 

cauza uşurinţei cu care este inundată. Din această cauză aşezările o ocolesc, fiind situate mai ales 

pe glacisurile care fac trecerea între versanti- mai cu seama pe dreapta văii - unde sunt situate şi 

satele Băgău, Lopadea Nouă. Luncile pârâurilor secundare sunt bine dezvoltate, comparativ cu 

debitul lor dar unede şi pe alocuri chiar mlăştinoase. Interfluviile care separă aceste văi coboara 

lin din interfluviul principal pe lunca Văii Râtului menţinându-se între acelaşi altitudini de 400-

450 m, uneori păstrand martorii structurali sau de eroziune mai inalţi. 

Clima 

       Clima regiuni se include în clima dealurilor Podisului Transilvaniei, fiind un rezultat al 

intrepărtrunderii factorilor de ordin cosmici şi acelor geografici. Factorul de baza care asigură 

dinamicitatea proceselor meteorologice este radiaţia solară. 

Radiaţia totală depăşeşte 115 kcal/cm²/minut/an, dar datorită fragmentării reliefului şi a 

expoziţiei diferite poate să depăşească această valoare sau rămâne sub limta acesteia. 

 Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9-8ºC. Temperatura  cea mai scăzută este 

cuprinsă intre -3…-4ºC. În zona satului Lopadea Nouă se remarcă un mic areal de temperaturi 

sub -4ºC, fapt ce se datorează fenomenului de inversiune. Cantitatea de precipitaţii anuale este de 

600-700 mm/an. În perioada 1 aprilie- 30 septembrie cad mai puţin de 70% din cantitatea anuală 



de precipitaţii. Pe anotimpuri repartizarea precipitatiilor este urmatoarea : Iarna 15%,              

Primavara 25 - 27%, Vara 40%, Toamna 20 - 22,5%. 

       Luna cea mai ploioasă este iulie (80mm), iar cea mai saracă în precipitaţii este ianuarie 

(30mm). Regimul pluviometric se caracterizează prin variaţii mari anuale. Maximele diurne pot 

să atingă şi 90 mm. Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este de 110 zile. 

Solurile 

       Datorită variaţiei în spaţiu a factorilor de solificare seriile genetice se intrepătrund cea ce 

imprimă învelişului de sol caracter mozaical. Pe culmile înguste şi pe versanţii înclinaţi cu 

expoziţie sudică şi vestică sunt cernozimourile tipice, iar pe cele nordice şi estice întâlnim 

cernoziomul puternic levigat. Solul brun de pădure apare doar pe suprafeţele împădurite şi în 

partea nord-estica a regiunii unde eroziunea este moderată, având caracter de podzolire acentuată 

sau de gleizare. Culoarul Mureşului se evidenţiează prin prezenţa solurilor cernoziomice, 

levigate, podzoluri, argilo-iluviale, soluri brune de pădure şi soluri podzolice. 

  



3. Populaţia Comunei Lopadea Nouă 

 

Teritoriul dealurilor Lopadea Nouă a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe acest teritoriu 

au fost descoperite urmele unei aşezări din epoca bronzului suprapusă de vestigii din epoca 

fierului şi de o aşezare cu o necropolă din perioada prefeudala (sec. VII d.C.), în care s-au gasit 

vârfuri de lance, scăriţe din fier şi un topor de fier. Siturile arheologice de la Lopadea Nouă din 

punctul "Gorgan" sunt înscrise pe lista monumentelor istorice ale jud.Alba. 

După cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar (ultima parte a sec. XI şi începutul 

sec. XII), pentru a-şi consolida stăpânirea şi aparea noilor hotare ale regatului au fost colonizaţi 

secuii, populatie maghiară din Panonia, în unele localitaţi transilvaniene. 

Locuirea continuă şi neîntreruptă acestui spaţiu de viaţă se reflectă şi în caracterul sedentar 

al populaţiei care avea ocupaţie principală cultura plantelor, creşterea animalelor, viticultura. 

Cele mai multe aşezări sunt concentrate de-a lungul văii Râtului, în depresiunea Lopadea după 

marime satale sunt mici, sub 500 locuitori şi mijlocii între 500 - 1500 locuitori. Dupa modul de 

distribuire a gospodariilor în teritoriu, majoritatea satelor care apartţn tipului răsfirat, specific 

zonelor deluroase. Principala localitate, comuna Lopadea Noua este situată în partea central 

estica a judetului Alba, la o distanta de 40 km de municipiul Alba Iulia şi la 8 km de oraşul cel 

mai apropiat, Aiud. Este atestata documentar pentru prima data in anul 1202 cu numele de Villa 

Lapad. 

       În prezent comuna Lopadea Nouă are ca şi sate componente: Lopadea Nouă, Ciuguzel, 

Băgău, Beţa, Asînip, Odverem, Ocnişoara. 

       Lipsind condiţiile cerute de procesul de industrializare, depresiunea Lopadea Nouă a rămas 

un spaţiu exclusiv rural. Satele sale componente sunt diferite ca mărime, doar fac parte din 

categoria satelor mici şi mijlocii. Aceste sate sunt : Lopadea Noua reşedinţa de comună, 

Ciuguzel, Bagau, Beta , Asinip ,Odverem şi Ocnisoara . Populatia totala 2716 de locuitori (în 

2016), cu o densitate de 35,24 locuitori /km², zona incadrandu-se ariilor mediu populate. 

Numărul populaţiei fiecărui sat a variat în decursul timpului în funcţie de evoluţia natalităţii, 

mortalităţii, migraţiei,. 

  Populaţia localităţii Lopadea Nouă şi a satelor componente a cunoscut o creştere continuă 

până în 1977. Începând cu 1992 şi până în prezent populaţia înregistrează un declin numeric, ce 

se menţine în parametrii semnificativi urmare a asocierii a doi factori concurenţi şi 

complementari : liberalizarea avortului şi înrăutaţirea stării economice. 

Din 1850 până în 1977 populaţia a crescut de la 3859 locuitori la 4403 locuitori, valori 

maxime înregistrandu-se în anul 1981 cu 5154 locuitori şi în anul 1956 cu 5378 locuitori. 

Din 1977 când populaţia comunei era de 4403 locuitori numarul acestuia a scăzut în 1992 

la 3429 de locuitori ajungandu-se la sfârşitul anului 2007 la 3001 locuitori, în present comuna are 

o populaţie de 2716 locuitori, din care 1404 de sex masculin şi 1312 de sex feminin.  

  



4. Administraţia Publică  

 

Procesul de elaborare a actelor normative. În anul 2016 în cazul şedinţelor Consiliului 

local Comuna Lopadea Nouă, s-au adoptat un număr de 42 de proiecte de acte normative care au 

fost anunţate în mod public prin afişare la sediul propriu. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în 

procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, 

conform art. 5) – de urgenţă este 14.  

Procesul de luare a decizilor.  Şedinţele publice (stabilite de instituţiile publice), în 

număr de 10 au fost afişate la sediul Comunei Lopadea Nouă.  

Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă nu s-au înregistrat. 

Hotărârile adoptate de Consiliul local au intrat în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 

publică sau comunicării în funcţie de caracterul normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără 

excepţie. 

Trecând la atribuţiile proprii,prima, prevăzută de lege dar şi cea mai importantă, din care 

decurg şi celelalte ,este asigurarea respectării Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 

legilor,a decretelor Preşedintelui României,a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 

consiliului local şi ale altor acte normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor,ordine ale 

administraţiei publice centrale,ale Prefectului şi a hotărârilor Consiliului judeţean) în condiţiile 

legii. In acest sens,în perioada la care ne referim,s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi 

publicare a actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 

sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate 

al primarului a obligaţiilor ce revin pentru aducerea la îndeplinire a acestora. Aparatul de 

specialitate al primarului a redactat proiecte de dispoziţii şi hotărâri în vederea emiterii sau 

adoptării acestora. 

În cursul anului 2016 s-au emis de către Primarul comunei Lopadea Nouă un nr. de 322 

de dispoziţii,  în scopul bunei desfăşurări a activităţii ,aceste dispoziţii au fost emise în diferite 

domenii cum ar fi: convocarea în şedinţe a Consiliului local , acordarea, ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei, acordarea, modificare, suspendare şi încetarea de ajutoare sociale , acordare 

ajutoare de urgenţă, acordare, încetare, respingere a cererilor pentru alocaţia de susţinere,precum 

şi recuperarea unor sume încasate necuvenit ca alocaţie de sprijin sau ajutoare sociale, constituire 

comisii de evaluare a ofertelor pentru lucrări şi achiziţii publice ,modificarea repartiţiei pe 

trimestre a cheltuielilor în bugetul local, virări de credite de la un alineat la altul în cadrul 

aceluiaşi capitol, acordarea unorstimulente educaţionale, constituirea unor comisii de licitaţii şi 

recepţie lucrări,rectificări acte de stare civilă,comisii de inventariere dispoziţii emise în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, majorarea drepturilor salariale pentru funcţionari publici şi personal 



contractual din aparatul de specialitate al primarului, angajări de personal contractual , atribuire 

sarcini de serviciu delegate precum şi alte domenii. 

Au fost înregistrate în Registrul de intrări/ieşiri un număr de 3092 acte, au fost eliberate 

un număr de 897 de adeverinţe din Registrul Agricol (majoritatea pentru adeverirea deţinerii 

terenurilor în Registrul agricol pentru contractelor de arendă, adeverinţe APIA – 341, schimbare 

B.I/C.I expirate, ş.a), nu s-au înregistrat sesizări-reclamaţii. 

În anul 2016 s-au eliberat un număr de 127 de Atestate de producător şi Carnete de 

Comercializare necesare cetăţenilor comunei Lopadea Nouă   pentru valorificarea produselor 

locale pe piaţă.  

În domeniul urbanismului s-au eliberat 6 certificate de urbanism şi 7 avize de construire, 

solicitate pentru diferite cazuri. 

  



4.1 Buget local  

 

În anul 2016 situaţia economico-financiară a comunei Lopadea Nouă s-a prezentat astfel: 

 Venituri 2016 

DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi Prevederi Incasari 
  bugetare 

initiale 
bugetare 
definitive 

realizate 

TOTAL VENITURI 4,823,570.00 4,823,570.00 4,068,121.31 

VENITURI PROPRII 2,487,220.00 2,487,220.00 1,958,403.27 

I.  VENITURI CURENTE 4,684,040.00 4,684,040.00 4,052,770.31 

A.  VENITURI FISCALE 3,956,340.00 3,956,340.00 3,581,779.11 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL 

1,031,500.00 1,031,500.00 1,008,129.98 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE 

1,031,500.00 1,031,500.00 1,008,129.98 

Impozit pe venit 9,200.00 9,200.00 7,537.50 

Cote si sume defalcate din impozitul pe 
venit 

1,022,300.00 1,022,300.00 1,000,592.48 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE 

563,520.00 563,520.00 328,737.65 

Impozite si  taxe pe proprietate 563,520.00 563,520.00 328,737.65 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII 

2,337,320.00 2,337,320.00 2,219,778.98 

Sume defalcate din TVA 2,196,820.00 2,196,820.00 2,094,367.04 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati 

140,500.00 140,500.00 125,411.94 

Impozit pe mijloacele de transport 131,500.00 131,500.00 117,809.00 

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane fizice 

101,500.00 101,500.00 91,919.00 

Impozit pe mijloacele de transport detinute 
de persoane juridice 

30,000.00 30,000.00 25,890.00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare 

9,000.00 9,000.00 7,602.94 

A6.  ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

Alte impozite si taxe fiscale 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

Alte impozite si taxe 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

C.   VENITURI NEFISCALE 727,700.00 727,700.00 470,991.20 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Venituri din proprietate 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Venituri din concesiuni si inchirieri 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
catre institutiile publice 

675,000.00 675,000.00 424,498.70 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52,700.00 52,700.00 46,492.50 

Venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

8,450.00 8,450.00 4,029.00 

Amenzi, penalitati si confiscari 40,000.00 40,000.00 38,239.50 



Diverse venituri 4,250.00 4,250.00 4,224.00 

Sume provenite din finantarea bugetara a 
anilor precedenti 

4,250.00 4,250.00 4,224.00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) 

-1,364,610.00 -1,364,610.00 -810,571.74 

Varsaminte din sectiunea de functionare 1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

IV.  SUBVENTII 139,530.00 139,530.00 15,351.00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

139,530.00 139,530.00 15,351.00 

Subventii de la bugetul de stat 127,530.00 127,530.00 15,351.00 

B.  Curente 127,530.00 127,530.00 15,351.00 

Subventii pentru acordarea ajutorului 
pentru încalzirea locuintei cu lemne, 
carbuni, combustibili petrolieri 

18,000.00 18,000.00 15,351.00 

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 

109,530.00 109,530.00 0.00 

Subventii de la alte administratii 12,000.00 12,000.00 0.00 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 
finantarea lucrarilor de inregistrare 
sistematica din cadrul Programului national 
de cadastru si carte funciara 

12,000.00 12,000.00 0.00 

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE 
FUNCTIONARE 

3,349,430.00 3,349,430.00 3,257,549.57 

VENITURI PROPRII 2,487,220.00 2,487,220.00 1,958,403.27 

I.  VENITURI CURENTE 3,319,430.00 3,319,430.00 3,242,198.57 

A.  VENITURI FISCALE 3,956,340.00 3,956,340.00 3,581,779.11 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL 

1,031,500.00 1,031,500.00 1,008,129.98 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE 

1,031,500.00 1,031,500.00 1,008,129.98 

Impozit pe venit 9,200.00 9,200.00 7,537.50 

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal 

9,200.00 9,200.00 7,537.50 

Cote si sume defalcate din impozitul pe 
venit 

1,022,300.00 1,022,300.00 1,000,592.48 

Cote defalcate din impozitul pe venit 272,300.00 272,300.00 251,592.48 

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

750,000.00 750,000.00 749,000.00 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE 

563,520.00 563,520.00 328,737.65 

Impozite si  taxe pe proprietate 563,520.00 563,520.00 328,737.65 

Impozit si taxa pe cladiri 201,420.00 201,420.00 77,954.00 

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 71,420.00 71,420.00 42,202.00 

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 
juridice 

130,000.00 130,000.00 35,752.00 

Impozit si taxa pe teren 355,000.00 355,000.00 244,399.00 

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 66,800.00 66,800.00 46,910.00 

Impozit si taxa pe teren de la persoane 
juridice 

4,000.00 4,000.00 2,038.00 



Impozitul pe terenul din extravilan 284,200.00 284,200.00 195,451.00 

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 
timbru   

6,500.00 6,500.00 6,353.65 

Alte impozite si taxe  pe proprietate  600.00 600.00 31.00 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII 

2,337,320.00 2,337,320.00 2,219,778.98 

Sume defalcate din TVA 2,196,820.00 2,196,820.00 2,094,367.04 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati 

140,500.00 140,500.00 125,411.94 

A6.  ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

Alte impozite si taxe fiscale 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

Alte impozite si taxe 24,000.00 24,000.00 25,132.50 

C.   VENITURI NEFISCALE -636,910.00 -636,910.00 -339,580.54 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Venituri din proprietate 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Venituri din concesiuni si inchirieri 675,000.00 675,000.00 424,498.70 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
catre institutiile publice 

675,000.00 675,000.00 424,498.70 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -1,311,910.00 -1,311,910.00 -764,079.24 

Venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

8,450.00 8,450.00 4,029.00 

Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

8,450.00 8,450.00 4,029.00 

Amenzi, penalitati si confiscari 40,000.00 40,000.00 38,239.50 

Diverse venituri 4,250.00 4,250.00 4,224.00 

Transferuri voluntare, altele decat 
subventiile 

-1,364,610.00 -1,364,610.00 -810,571.74 

IV.  SUBVENTII 30,000.00 30,000.00 15,351.00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

30,000.00 30,000.00 15,351.00 

Subventii de la bugetul de stat 18,000.00 18,000.00 15,351.00 

B.  Curente 18,000.00 18,000.00 15,351.00 

Subventii pentru acordarea ajutorului 
pentru încalzirea locuintei cu lemne, 
carbuni, combustibili petrolieri 

18,000.00 18,000.00 15,351.00 

Subventii de la alte administratii 12,000.00 12,000.00 0.00 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 
finantarea lucrarilor de inregistrare 
sistematica din cadrul Programului national 
de cadastru si carte funciara 

12,000.00 12,000.00 0.00 

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

1,474,140.00 1,474,140.00 810,571.74 

I.  VENITURI CURENTE 1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

C.   VENITURI NEFISCALE 1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

Transferuri voluntare, altele decat 
subventiile 

1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

Varsaminte din sectiunea de functionare 1,364,610.00 1,364,610.00 810,571.74 

Subventii de la bugetul de stat 109,530.00 109,530.00 0.00 

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 

109,530.00 109,530.00 0.00 



 Cheltuieli 2016 

Denumirea indicatorilor Credite 
bugetare 

Plati Angajamente Cheltuieli 

  Anuale efectuate legale de platit efective 

  aprobat la       

  finele perioadei       

  de raportare       

TOTAL CHELTUIELI 4,297,440.00 3,546,917.81 6,389.96 2,841,954.36 

Partea I-a Servicii publice 
generale 

884,270.00 821,390.39 2,706.00 733,545.70 

Autoritati publice si actiuni 
externe 

881,390.00 818,515.24 2,706.00 730,670.55 

Alte servicii publice generale 2,880.00 2,875.15 0.00 2,875.15 

Alte servicii publice generale 2,880.00 2,875.15 0.00 2,875.15 

Partea a II-a Aparare, Ordine 
Publica si Siguranta Nationala 

1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 

Ordine publica si siguranta 
nationala 

1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 

Partea a III-a Cheltuieli Social - 
Culturale 

667,880.00 638,889.81 3,683.96 614,691.38 

Invatamant 190,520.00 189,233.48 1,269.96 189,233.48 

Alte cheltuieli in domeniul 
invatamantului 

190,520.00 189,233.48 1,269.96 189,233.48 

Cultura, recreere si religie 171,100.00 144,826.33 984.00 119,662.90 

Asigurari si asistenta sociala 306,260.00 304,830.00 1,430.00 305,795.00 

Ajutor social 21,400.00 19,991.00 1,409.00 19,991.00 

Partea a IV-a Servicii si 
Dezvoltare publica, Locuinte, 
Mediu si Ape 

501,030.00 303,600.48 0.00 228,130.35 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

391,680.00 194,514.16 0.00 189,244.03 

Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 

128,180.00 4,680.00 0.00 4,680.00 

Alimentare cu apa 128,180.00 4,680.00 0.00 4,680.00 

Iluminat public si electrificari 
rurale 

117,700.00 117,684.98 0.00 117,684.98 

Alte servicii in domeniile 
locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

145,800.00 72,149.18 0.00 66,879.05 

Protectia mediului 109,350.00 109,086.32 0.00 38,886.32 

Partea a V-a Actiuni 
economice 

2,242,560.00 1,781,337.13 0.00 1,263,886.93 

Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare 

23,380.00 18,418.08 0.00 18,424.56 

Transporturi 2,219,180.00 1,762,919.05 0.00 1,245,462.37 

Transport rutier 2,219,180.00 1,762,919.05 0.00 1,245,462.37 

Drumuri si poduri 1,062,190.00 942,520.17 0.00 882,520.17 

Strazi 1,156,990.00 820,398.88 0.00 362,942.20 

 

  



5. Asistenţă socială 

 

Personalul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, în anul 2016 şi-a desfăşurat 

activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 

Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate planificări lunare pentru 

efectuarea zilelor de muncă conform unei programari, pentru cele 14 persoane beneficiare de 

acest drept.  

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010, privind privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, s-au acordat 2 stimulente de inserţie.  

 Prin Programul pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, s-au acordat 655 de ajutoare 

alimentare provenite de la Uniunea Europeană. 

Stimulente educaţionale s-au acordat în număr de 15 sub forma tichetelor de grădiniţă. 

Potrivit Legeii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea  familiei s-au acordat 40 de 

alocaţii suplimentare. 

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a 

OUG nr. 148/2005 republicată, de drepturile reprezentând indemnizaţia de creştere a copilului au 

beneficiat 11 persoane. 

Comuna Lopadea Nouă a asigurat acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma 

prestaţiilor sociale şi a facilităţior sociale persoanelor cu handicap, conform încadrării prevăzute 

în certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, unui număr de 3 persoane asistenţi sociali 

şi indemnizaţie unui număr de 24 de persoane. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele nevoiaşe a fost acordat 

unui număr de 78 de persoane. 

  



6. Starea civilă 

 

În anul 2016 referitor la evenimentele desfăşurate în cadrul compartimentului de stare 

civilă s-au  desfăşurat următoarele evenimente: 

 

 Celebrări căsători 10, transcrieri căsătorii 1. 

 Înregistrări decese 17. 

 Certificate de naştere la cerere: 10 

 Transcrieri certificate de naştere: 0 

 Certificate de căsători eliberate 16 

 Certificate de deces la cerere 16 

 

Actele înregistrate în 2016 in registrul general de intrare-ieşire la starea civilă a fost de 200 

de documnte. S-au prelucrat un număr de 82 de menţiuni şi s-au eliberat 10 livrete de familie.   

  



7. Învăţământ 

 

Activitatea de învăţământ în comuna Lopadea Nouă s-a desfăşurat în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

Activitatea instructiv-educativă în cadrul comunei Lopadea Nouă s-a desfăşurat pe parcursul 

anului 2016 în patru instituţii, si anume: Şcoala Primară Băgău, Şcoala Gimnazială Lopadea 

Nouă, Şcoala Gimnazială Ciuguzel şi Şcoala Primară Beţa. 

În cele 4 instituţii de învăţământ şi-au desfăşurat activitatea în anul 2016 un număr de 27 

cadre didactice, din care 9 profesori titulari, 7 profesori invăţământ primar titulari, 2 profesori 

învăţământ preşcolar titulari, 1 educator titular şi 1 educator suplinitor calificat, 1 profesor titular 

detaşat, 3 profesori suplinitori calificaţi, 1 profesor pensionar, 1 profesor suplinitor necalificat şi 

un profesor personal asociat. 

Pentru buna desfăşurare a instituţiilor de învăţământ din Comuna Lopadea Nouă şi-au 

defăşurat activitatea în anul 2016 şi personal nedidactic şi anume: 1 secretar cu o normă de 1/3, 1 

administrator financiar cu o normă de ½ ,  1 analist programator cu o normă de ½, 1 muncitor cu 

o normă de ½, 1 şofer, 2 îngrijitori cu normă întragă şi 2 îngrijitori cu normă ½.    

 Numărul copiilor  înregistraţi în cele 4 instituţii de învăţământ de pe teritoriul Comunei 

Lopadea Nouă în anul 2016, a fost după cum urmează: 

 Şcoala Gimanzială Lopadea Nouă -119 elevi 

 Şcoala gimnazială Ciuguzel – 61elevi 

 Şcoala Primară Băgău -26 elevi 

 Şcoala Primară Beţa – 19 elevi. 

Munca depusă de către cadrele didactice ale celor două şcoli s-a văzut în obţinerea 

rezultatelor de către elevi la examenele pe care le-au susţinut şi mai ales la examenul de 

repartizare la liceu a elevilor care au terminat clasa a VIII-a.  

 Şcoliile sunt moderne şi recent renovate, având în dotare un număr de 25 de calculatoare, 

sală de sport şi terenuri de sport. 

 S-a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili solizi, 

(lemne)pentru sezonul rece 2015- 2016 şi 2016-2017. 

 Pentru serbările de iarnă s-a alocat din bugetul local o sumă de aproximativ 5000 de lei, 

sumă din care s-au achiziţionat pacheţele constând în fructe şi dulciuri, oferindu-se copilaşilor la 

sfâşitul serbării în fiecare şcoală. 

  



8. Educaţie.Cultură. Religie  

 

La sfârşitul anului 2016, cele 5 cămine culturale din Comuna Lopadea Nouă sunt în stare 

bună, dar se intenţionează modernizarea şi reabilitarea acestora.  

Au fost organizate unele manifestări artistice în căminele aparţinătoare satele comunei cu 

preponderenţă evenimentelor de familie, precum nunţi, parastase, înmormântări, botezuri şi 

majorate.  

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, prin măsura 7.6, se desfăşoară 

proiectul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Lopadea Nouă, anul 2016 

fiind anul în care se desfăşoară demersurile scriptice pentru începerea lucrărilor anul viitor, 

conform legiilor în vigoare.    

În localitatea Beţa, s-au achiziţionat geamuri P.V.C pentru cladirea căminului cultural. 

Comuna Lopadea Nouă a asigurat copiilor de la Şcoala Gimanzială Lopadea Nouă, 

securitate şi siguranţă prin împrejmuirea curţii şcolii. În acest sens s-au efectuat lucrări la curtea 

şcolii din Lopadea Nouă, s-a placat şi finisat gardul, iar referitior la pavaj s-a  efectuat umplutură 

cu balast,  s-a turnat beton şi rigole. 

În 2016, s-a realizat pavarea curţii Şcolii Gimnaziale din Ciuguzel şi s-au efectuat reparaţii 

curente la dispensarul din Ciuguzel.  

 

Referitor religiilor, în comuna Lopadea Nouă,  

componeţa confesionară este următoarea. 

 

 

 

  

  



9. Transport şi Infrastructură 

 

În anul 2016, vremea nefavorabilă, deplasarea cu utilaje de mare tonaj pe drumurile de 

pământ din extravilanul Comunei Lopadea Nouă, au dus la degradarea acestora şi îngreunarea 

accesului maşinilor mici şi a populaţiei la terenul agricol. Pentru accesul facil la terenurile 

agricole, s-a închiriat un autogreder. 

Timpul nefavorabil de-a lungul iernii, a făcut necesară achiziţia unui utilaj: sărăriţă, în 

primul rând pentru eficientizarea muncii celor implicaţi în activităţiile de întreţinere a drumurilor 

pe timp de iarnă, şi în al doilea rând pentru curăţarea rapidă a carosabilului pentru evitarea 

accidentelor, fără a pune în periocol viaţa localnicilor. Tot în vederea întreţinerii drumurilor pe 

timp de iarnă s-a achiziţionat material antiderapant: nisip şi sare.  

Întreţinerea spaţiilor verzi s-a efectuat cu ajutorul prestaţiilor persoanelor care primesc ajutor 

social.  

De asemenea, referitor la reţeaua rutieră din Comuna Lopadea Nouă s-au realizat lucrări 

precum modernizarea străzii  Şcoli din Ciuguzel, şi modernizarea Strazilor Morii şi Mojii din 

localitatea Lopadea Nouă. 

În localitatea Ciuguzel, datorită trecerii timpului, traficului intens cu utilaje agricole, maşini 

de mare tonaj, străzile localităţii Ciuguzel s-au degradat. În acest sens s-au realizat plombări ale 

asfaltului. 

S-au achiziţionat, de asemenea, în anul 2016, piatră pentru refacerea drumurilor pietruite, 

consolidarea podurilor degradate şi folosirea acesteia în locurile în care a fost nevoie.  

 

 

 

 

 

 



10. Agricultură 

 

Suprafaţa totală a comunei Lopadea Nouă este de 9275,40 ha, din care 1358,91 suprafaţă 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 12,55 ha suprafaţa drumurilor (A, DN,DJ, DC) şi 

1,08 ha suprafaţă hidrografică. 

Suprafaţa agricolă este compusă după cum urmează: teren arabil 3487,4 ha, păşuni 2525 ha, 

fîneţe 859, vii 76 ha şi livezi 113 ha. 

Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2016: cereale pentru boabe: 1410 ha din ca 320 

grâu comun de primăvară, 10 ha orz, 80 ha orzoiacă de primăvară, 20 ovăz de toamnă, porumb 

boabe 980 ha, cartofi 50 ha, legume de câmp şi în solarii 110 ha şi plante de nutreţ 1160 ha. 

Efectivele de animale înregistrate pe teritoriul Comunei Lopadea Nouă în anul 2016 sunt: 

bovine- 540 capete, ovine şi caprine 7000 de capete, cabaline 80 de capete şi porcine 40 capete 

(scroafe). 

Situaţia registrului agricol privind înregistrarea gospodăriilor aflate pe teritoriul Comunei 

Lopadea Nouă este după cum urmează: 

Volumele tip I. Pentru perosanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate:  

ASÎNIP – 68 gospodării 

BĂGĂU – 193 gospodării 

BEŢA – 139 gospodării 

CIUGUZEL – 190 gospodării 

LOPADEA NOUĂ – 309 gospodării 

OCNIŞOARA – 12 gospodării 

ODVEREM – 25 gospodării 

 

Volumele tip II. Pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele unde 

dețin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol: 

ASÎNIP – 108 gospodării 

BĂGĂU – 95 gospodării 

BEŢA – 52 gospodării 

CIUGUZEL –57 gospodării 

LOPADEA NOUĂ – 15 gospodării 

OCNIŞOARA – 58 gospodării 

ODVEREM –74 gospodării 

  

Volumele tip II şi IV. Referitor la persoanele juridice sunt înregistrate 128 de poziţii.  

 

În anul 2016 au fost înregistrate în Registrul agricol un număr de 451 de contracte de arendă. 

 



11. Organigrama  
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12.  Consiliul Local  

 

Consiliul Local al Comunei Lopadea Nouă este format din următorii consilieri locali: 

1. CORPODEAN IOAN - Băgău 

2. CIUNGAN TEODOR - Băgău 

3. BOLDEA IOAN – Băgău  

4. GROZAV SORIN - Ciuguzel 

5. KISS ARPAD – Lopadea Nouă  

6. KISS CSABA - Băgău 

7. MOLDOVAN DANIEL- Băgău 

8. POJAR MIRCEA - Ciuguzel 

9. SZABO FRANCISC – Lopadea Nouă  

10. SZEKELY GHEORGHE – Lopadea Nouă  

11. SZEKELY LEVENTE – Lopadea Nouă  

12. URIAN MARIUS VALENTIN – Asînip  

 


