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RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE 

IN TEMEIUL ART.5 ALIN.3 DIN LEGEA NR.544/2001 

 

I.PROFIL ORGANIZATIONAL 

 
In vederea asigurarii unei transparente institutionale cu privire la liberul acces la informatiile de interes public va supunem 

atentiei Raportul anual de activitate a comunei Sieu Magherus care poate fi consultat de catre toti cetatenii interesati. 
Acest Raport reprezinta unul din instrumentele prin care primaria comunei Sieu Magherus  pune la dispozitia cetatenilor date 

concrete despre activitatea desfasurata. 
Datele prezentate in Raport ofera cetatenilor o imagine generala asupra activitatii noaste si asupra starii economice si sociale a 

comunei. 
Principala preocupare a intregului aparat de specialitate din cadrul Primariei Comunei Sieu Magherus este gospodarirea 

eficienta a comunei,atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor  prevazute in strategia de dezvoltare a 
comunei,atragerea de investitori,asigurarea transperentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici. 

Comuna Şieu Măgheruş,judeţul Bistriţa Năsăud,este aşezată într-o zonă geografică situată  la contactul dintre Câmpia  
Transilvaniei şi dealurile Bistriţei ardelene, situată învestul judeţului la 15 km distanţă de municipiul Bistriţa,având în administrare 7 
sate : situate de o parte şi de alta a culoarului Şieu-(Chintelnic,Şieu Magherus, Arcalia, Sărăţel, Crainimăt, Podirei, excepţie făcând 
satul Valea Măgheruşului, fiind o zonă preorăşănească situata în vest de oraşul Bistriţa la o distanţa de 12 km ). 

Comuna Şieu Măgheruş are o suprafaţă de 5997,36 ha  din care în intravilan 941,42 ha şi extravilan 5055,94 ha. 
Populaţia comunei este de 4540 locuitori şi un  număr de 1262 gospodării. 



Administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 
descentralizării,autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilitătii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi 
al consultării cetaţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
 

Programul de funcţionare al Primăriei Comunei Şieu Măgheruş este : 
-de luni până vineri  8,00-16,00. 
 

Programul de audienţă la nivelul Primăriei Comunei Şieu Măgheruş este următorul : 
 -Primar- miercuri între orele 8,00-12,00 ; 
-Viceprimar-joi între orele 8,00-12,00 ; 
-Secretar-marţi între orele 8,00-12,00. 
 

Numele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Şieu Măgheruş : 
-Primar –MititeanSorin Aurel ; 
-Viceprimar-Pop Ioan Claudiu ; 
-Secretar general al UAT-Dan MarinelaDalia. 
 

Persoana responsabilă în cadrul Primăriei cu informaţiile de interes public este d-na Dan Marinela Dalia –secretarul general al 
UAT comunei Şieu Măgheruş.  
 

Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Şieu Măgheruş sunt următoarele : 
-Primăria Şieu Măgheruş cu sediul în localitatea Şieu Măgheruş str. Primariei nr.1 ; 
-Numere de telefon : 
-primar-0263277490 ; 
-viceprimar-0263277020 ; 
-secretar – tel/fax -0263277052 ; 
-adresa de e-mail : primaria_sieumagherus@yahoo.com; 
-adresa paginii de internet :www.comuna-sieumagherus.ro 
 



 
II.POLITICI PUBLICE 
 

Implementarea strategiei de dezvoltare  a fost elaborata pentru perioada 2021-2027, si aprobata prin Hotararea Consiliului 
Local Sieu Magherus nr.16/30.03.2021 orientata pe termen mediu si lung.Strategia prin structura si continut urmareste dezvoltarea 
economica a comunei .Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltari economice si sociale durabile care sa duca pe 
termen lung la cresterea nivelului de trai al populatiei si pozitionarea comunei Sieu Magherus pe un loc onorabil in ceea ce priveste 
nivelul de dezvoltare.  

Lista investitiilor in anul 2022 

Nr. 
Crt 

Denumirea 
Proiectului /investitiei 

Valoare 
Aproximata 

Cu TVA  
-lei- 

Sursa de  
Finantare 

(buget local, 
Fonduri 

Europene, 
Fonduri 

Guvernamentale 

Obiectiv 
Finalizat / 
Lucrari in  
Derulare 

1. Modernizarea infrastructurii rutiere agricole  in 
comuna Sieu Magherus , 

4.900.000 PNDR  
sM 4.3A 

Respins 
 

2. Construire retea de colectare apa menajera uzata si 
statie de epurare in localitatea Crainimat si Sieu-

Magherus ,comuna Sieu-Magherus 

31.323.233,7
1 

PNI AnghelSaligny Semnat contract  

3. Reabilitare Biserica Evanghelica CA – monument 
istoric 

2.890.000  CNI.SA  In asteptare licitatie 

4. Construire sala de sport  3.882.911,52 CNI.SA In asteptare licitatie 
5. Construire dispensar uman 2.348.357 CNI.SA In asteptare licitatie 
6. Extindere retele gaze in comuna SieuMagherus 10.367540,9

1 
PNI AnghelSaligny In asteptare deliberare 

7. Amenajare spatii publice 3.352.801 PNDR  Depus cerere 
8. Modernizare Gradinita in localitatea Sieu-Magherus 2.143.000 Buget local In licitatie 
9. Modernizare strazi in localitatea Arcalia 2.363.506,08 Buget local  Finalizat 2022 
10. Construire capela mortuara multiconfesionala in 441.700 Buget local  Finalizat 2022 



localitatea Chintelnic 
11. Extindere retea electrica Valea Magherusului 241.336,82 Buget local  Finalizat 

 2022 
12. Construire trotuare in localitatea Saratel 323.000 Buget local  Finalizat  

2022 
13. Construire sistem de alarma si sistem supraveghere 

video sediu nou primarie 
22.000 Buget local Finalizat  

2022 
14. Studiu SF ,documentatie restaurare si reviralizare 

Biserica Ortodoxa Arcalia 
75.000 Buget local Finalizat  

2022 
15. Reparatie capitala sarpanta si invelitoare magazie 

primarie 
50.000 Buget local Finalizat  

2022 
16. Alimentare cu apa grup de case Saratel 10.000 Buget local Finalizat  

2022 
17. Modernizare si extindere sistem video Podirei si 

Arcalia 
53.000 Buget local Finalizat  

2022 
 

III.TRANSPARENTA INSTITUTIONALA 

BUGETUL INSTITUTIEI 
 

Bugetul comunei Şieu Măgheruş pe anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local  numărul 13/09.02.2022  ,fiind în 
sumă de 8.956  mii lei la venituri , şi la cheltuieli în sumă de  9.955 mii lei, 999 mii lei reprezintă excedentul anului 2020,excedentul  
care a fost utilizat  conform  Hotărârii Consiliului  local. 

 
 
 



 



 



 



 





 
 



 



Pe parcursul anului bugetar au avut loc 5 rectificari succesive ajungand la finalul anului  la suma de 11.294  mii lei la venituri si 
suma de 12.293 mii lei  la cheltuieli.   

Bugetul comunei Şieu Măgheruş pe anul 2022 a fost depus la DGFP Bistriţa în termenul stabilit de lege.   
Ponderea veniturilor fiscale ale bugetului local al comunei Şieu Măgheruş îl au impozitele directe. Acest lucru este explicabil 

deoarece cele mai multe şi mai importante impozite şi taxe locale sunt de fapt impozite directe (impozitul pe clădiri, impozitul şi taxa 
pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport), în timp ce impozitele indirecte (impozitul pe spectacole, taxa hotelieră ,alte impozite şi 
taxe care cuprind taxe din activitaţi cadastrale ,taxe extrajudiaciare de timbru) sunt în număr restrâns şi au o contribuţie mică la 
formarea bugetului local. 
 În consecinţă, bugetul local al oricărei unităţi administrativ-teritoriale se formează prin contribuţia tuturor persoanelor fizice şi 
juridice care conştientizează faptul că  prin achitarea la timp a impozitelor şi taxelor locale sumele încasate la bugetul local contribuie 
la buna funcţionare a unităţii administrativ teritoriale  respective. 
 
ACHIZITIILE PUBLICE 

În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind privind achiziţiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, la nivelul comunei Sieu Magherus s-a nominalizat persoana responsabila cu 
achizitiile publice prin dispozitie a primarului care indeplineste  atributiile prevazute de lege. 
 
 

Programul anualal achizitiilorpublice 2022 

        

 
Nr. 
crt. 

Tipulşiobiectulcontractu
lui de achiziţiepublică/ 

acordului- cadru 
Cod CPV 

Valoareaestimat
ă a contractului 

de 
achiziţiepublică/ 
acordului-cadru 

Sursa de 
finanţare 

Procedurastabili
tă/ 

instrumentespec
ificepentruderul
areaprocesului 

de achiziţie 

Data (luna) 
estimatăpentr
uiniţiereaproc

edurii 

Data (luna) 
estimatăpentr
uatribuireaco
ntractului de 
achiziţiepubli

că/ 
acordului-

cadru 

Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

Persoanarespon
sabilă cu 

aplicareaproced
urii de atribuire 

 
Lei, fără TVA online/offline 

 1. 
Modernizareainfracstructur
iirutiere de interes local in 
Com Sieu-Magherus, Jud. 

45233000-9 
Lucrari de 

constructii, de 
4.404.524 Lei P  ANGHEL 

SALIGNY 

Procedurasimplifi
cata o 

singuraetapa 
30.05.2022 31.12.2022 Online  

Vinca Monica 
Dorina 



BN fundatiesi de 
imbracare a 

autostrazilorsi a 
drumurilor 

(Rev.2) 

 2. 
Modernizareinfracstructurii
rutiereagricolein Com 
Sieu-Magherus, Jud. BN 

45233000-9 
Lucrari  de 

constructii, de 
fundatiesi de 
imbracare a 

autostrazilorsi a 
drumurilor 

(Rev.2) 

5.143.939 Lei PNDR 2021-2027 
Procedurasimplifi

cata 
30.05.2022 31.12.2022 Online  

Vinca Monica 
Dorina 

 3 
Modernizareextinderesidot
areGradinita din Loc. Sieu-
Magherus, Jud. BN 

4543100-8 
Lucrari de 
renovare 
(Rev.2)                                                                                                                      

2.143.000 Lei PNDR 2021-2027  
PNRR 

Procedurasimplifi
cata 

30.07.2022 31.12.2022 Online 

 
 
 

Vinca Monica 
Dorina 

 
 

 4 

Proiectare + executie 
Construireretea de 
colectareapamenajerauzat
asistatie de epurare in 
LocalitateaCrainimatsiSieu
-Magherus ,ComSieu-
Magherus, Jud. BN 

71322000-1 
45232411-

6Proiectare PT 
Lucrari de 

constructii de 
canalizaride ape 

reziduale 
(Rev.2) 

20.289.812 Lei 
PNRR 

ANGHEL 
SALIGNY 

Procedurasimplifi
cata 

30.07.2022 31.12.2022 Online 
Vinca Monica 

Dorina 



 5 

Construiredispensarumani
nLocalitateaSieu-
Magherus, Com. 
SieuMagherus, Jud. BN 

45215100-8 
Lucrari de 

constructii de 
cladiripentruser

viciisanitare             
(Rev.2) 

2.348.375,07 
Lei 

CNI SA 
PNRR 

Procedurasimplifi
cata 

31.03.2022 29.06.2022 Online 

 

Vinca Monica      
Dorina 

 

 6 

Amenajarespatiipublicein 
LocalitateaArcalia, 
ComunaSieu-Magherus, 
Jud.BN. 

45212120-3 
Lucrari  de 

amenajarespatii
publice            

(Rev.2) 

3.352.801 Lei 
PNRR 

BUGET LOCAL 
Procedurasimplifi

cata 
31.03.2022 29.06.2022 Online 

Vinca Monica-
Dorina 

 7 

Extinderereteledistributie 
gaze naturale in 
Com.SieuMagherus, Jud. 
BN 

45231221-0        
Lucrari de 

constructii de 
conducte de 

alimentaregaz      
(Rev.2) 

7.388.463 Lei ANGHEL 
SALIGNY 

Procedurasimplifi
cata 

31.03.2022 29.06.2022 Online 
Vinca Monica 

Dorina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul anual al achizitiilor publice 2022. 
Anexă privind achiziţiile directe 

 
        

 
Nr. 
crt.

Obiectulachiziţieidirecte Cod CPV 

Valoareaestimată
Sursa de 
finanţare 

Data 
estimatăpentruiniţiere

Data 
estimatăpentrufinalizare

 
Lei, fără TVA 

 
1. Achizitiefurnizarebunuri 

30232110-8 
Achizitionareimprimantecalculatoare,copiatoare

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
2. 

Achizitie contract de 
lucrari 

45233220-7 
Reparatiimodernizari drum communal <450.200 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
3. Achizitie de bunuri 

34993000-4 
Achizitielampi de iluminat <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
4. 

Achizitie contract de 
lucrari 

90620000-9 
Lucrari de dezapezire in com. Sieu-Magherus 

<450.200 Buget 
local 

   29.01.2022 29.11.2022 

 
5. 

Achizitie contract de 
lucrari 

45112710-5 
AmenajarespatiiverziSieuMagherus <450.200 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
6. 

Achizitie contract de 
servicii 

8129566513200-1 
Servicii de asiguraricladiridomeniul public 

com. SieuMagherus 
<135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
7. 

Achizitie contract de 
servicii 

72540000-2 
Serviciiprogrameinformatice <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
8. 

Achizitie contract de 
servicii 

7995100-6 
Serviciiarhivistice <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 8 
Construiresala de sportin 
Loc.SieuMagherus,Com.Si
euMagherus, Jud.BN 

45212200-8      
Lucrari de 

constructii de 
complexe 
sportive          
(Rev.2) 

3.882.911,52 
Lei 

CNI SA 
PNRR 

Procedurasimplifi
cata 

31.03.2022 29.06.2022 Online 
Vinca Monica 

Dorina 



 
9. 

Achizitie contract de 
servicii 

79212100-4 
Servicii de auditarefinanciara <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
10. 

Achizitie contract de 
servicii 

79314000-8 
Proiectare SF Drum comunal DC31A km 
3+000-5+325 in comunaSieuMagherus 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
11. 

Achizitie contract de 
servicii 

71354300-7 
Intabularestrazi , 
Drumuriagricole 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
12. 

Achizitie contract de 
servicii 

575231000-4 
Serviciijuridice <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
13. 

Achizitie contract de 
servicii 

72212200-1 
Servicii internet <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
14. 

Achizitie contract de 
servicii 

75111200-9 
Servicii program legislative 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
15. 

Achizitie contract de 
servicii 

50343000-1 
Serviciimentenantasistem de 
alarmasisupraveghere video 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
16. 

Achizitie contract de 
servicii 

8129266514110-0 
Servicii de asigurari auto <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
17. 

Achizitie contract de 
servicii 

79341000-6 
Servicii de informarepublica mass media <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
18. 

Achizitie contract de 
servicii 

71354300-7 
Serviciicadastrale 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
19. 

Achizitie contract de 
servicii 

30125120-8 
Serviciiumplerecartuseimprimante <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
20. Achizitii de bunuri 

30192700-8 
Cumpararehartiepapetarie, birotica <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
21. Achizitii de bunuri 

39830000-9 
Cumparareproduse de curatenie 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
22. Achizitii de bunuri 

41110000-3 
Cumparareapapotabila <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
23. 

Achizitie contract de 
servicii 

92620000-3 
Serviciiarbitrajechipe de fotbal <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.20212 

 
24. 

Achizitie contract de 
servicii 

64200000-8 
Serviciitelefoniefixa 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
25. 

Achizitie contract de 
servicii 

64212000-5 
Serviciitelefoniemobila <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
26. 

Achizitie contract de 
servicii 

50531200-8 
Serviciiverificariinstalatie gaze <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
27. 

Achizitie contract de 
servicii 

64110000-0 
Serviciipostale 

<135.060 
Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
28. Achizitii de bunuri 

48732000-8 
Cumpararelicenta antivirus <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
29. Achizitii de bunuri 

91019251 
Alteserviciiculturale-carti, publicatiisi material <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 



documentare 

 
30. 

Achizitie contract de 
lucrari 

45221113-7 
ReparatiipuntepietonalaCrainimat <450.200 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
31. 

Achizitie contract de 
servicii 

7152000-9 
Serviciiasistentatehnicadiriginte de santier <135.060 

Buget 
local 

29.01.2022 29.11.2022 

 
32. 

Achizitie contract de 
servicii 

71322000-1 
Proiectare 

PTModernizareConstruiredispensaruman in 
comunaSieuMagherus 

<135.060 
Buget 
local 

 

29.01.2022 29.11.2022 

 
33. 

Achizitie contract de 
lucrari 

45317000-2 
Extinderereteleelectriceiluminatcasnic 

<450.200 
Buget 
local 

31.03.2022 
29.11.2022 

 
34. Achizitiiserviciiproiectare

45317000-2 
Extinderereteleelectriceiluminatcasnic <135.060 Buget 

local 
31.03.2022 

29.11.2022 

 
35. 

Achizitie contract de 
lucrari 

Decolmatarevaisiparaie 
45520000-8 

<450.200 
Buget 
local 

17.05.2022 
29.11.2022 

 
36. 

Achizitie contract de 
lucrari 

45233220-7 
Reparatiicurentedrumuri ,balastare 

,asternereresurseminerale ,cilindrare 
,refaceremarcaje ,cosireacostamente 

,refacereindicatoarerutiere 

<450.200 Buget 
local 

17.05.2022 29.11.2022 

 
37. Achizitii de bunuri 

45233293-9 
Achizitiemobilierstradal ,cosuri de gunoi 

,bancute 
<135.060 Buget 

local 

17.05.2022 29.11.2022 

 
38. Achizitie de lucrari 

45453000-7 
Reparatiicurentecamineculturale in 

comunaSieuMagherus 
<450.200 

Buget 
local 

 15.04.2022 
29.11.2022 

 
39. Achizitie de lucrari 

45453000-7 
ReparatiicurenteterensinteticSieuMagherus <450.200 

Buget 
local 

15.04.2022 
29.11.2022 

 
40. Achizitie de lucrari 

35125000-6 
Modernizaresiextinderesisteme de supraveghere 

video in comunaSieuMagherus 
<450.200 

Buget 
local 

31.03.2022 29.11.2022 

 
41. Achizitie de lucrari 

90720000-0 
Lucrari de protectie a mediului, ecologizari <450.200 

Buget 
local 

31.03.2022 29.11.2022 

 
42. Achizitie de bunuri 

39162200-7 
Material siechipamente de pregatire ISU: casca, 

masca, bocanci, haina, pelerina, manusi, 
scarametalica 

<135.060 
Buget 
local 

31.03.2022    30.09.2022 

 
43. Achizitii de bunuri 

39263000-3 
Articole de birou <135.060 

Buget 
local 

 

31.03.2022 

 

30.09.2022 

 44. 
Achizitie contract de 

lucrari 
4531700-2 

Extindereretea de iluminat public <450.200 
Buget 
local 

31.03.2022 30.09.2022 

 45. 
Achizitie contract de 

servicii 
45215100-8 

Proiectare PT 
<135.060 

Buget 31.03.2022 30.09.2022 



Construiresala de sport local 

 46. 
Achizitie contract de 

servicii 

71321000-4Proiectare PT                     
Extinderereteledistributie gaze naturale in 

comunaSieuMagherus 
<135.060 

Buget 
local 

 

31.03.2022 

 

30.09.2022 

 47. 
Achizitie contract de 

servicii 
71322000-1Proiectare PT                 

Amenajarespatiipublice in localiateaArcalia <135.060 

Bugetlocal 

31.03.2022 30.09.2022

 48. 
Achizitie contract de 

servicii 

71322500-6 
Proiectare PT   

Modernizareainfrastructuriirutiere de interes 
local in comunaSieuMagherus 

<135.060 

 

Buget 
local 

 

31.03.2022 

 

30.09.2022 

 49. 
Achizitiecontract de 

servicii 

71322000-1 
Proiectare PT          Modernizare, 

extinderesidotaregradinita din 
localitateaSieuMagherus 

<135.060 

 

Buget 
local 

 

31.03.2022 

 

30.09.2022 

 50. 
Achizitie contract de 

servicii 

71322500-6  
Proiectare PT  

Modernizareainfrastructuriirutiereagricole in 
comunaSieuMagherus 

<135.060 

 

Buget 
local 

 

31.03.2022 

 

30.09.2022 

 51. 
Achizitie contract de 

lucrari 

45232150-8 
Extinderereteadistributieapagrup de case 

GaraSaratel, comunaSieuMagherus. 
 

<450.200 

 

Bugetlocal 

 

20.07.2022 

 

30.11.2022 

  

 

 
 
 
 
 

INFORMATII PRIVIND LITIGIILE 
 
In cursul anului 2022 au fost 5 litigii structurate astfel: 
-un litigiu legat de domeniul public-in curs de solutionare; 
-un litigiu pe Codul fiscal -in curs de solutionare ; 
-trei litigii fond funciar din care doua solutionate si unul in curs de solutionare. 
 



ORGANIGRAMA 
Conform Hotărârii Consiliului local Şieu Măgheruş nr.8/ 31.01.2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii în 

cadrul Primăriei Comunei Şieu Măgheruş funcţionează urmatoarele structuri : 
-Consiliul local ; 
-Primar 
-Viceprimar 
-Aparatul de specialitate al primarului 
-Secretar general al UAT 
-Administrator public. 

Aparatul de specialitate al primarului functionează în baza Regulamentului  de ordine interioară aprobat prin Dispoziţia 
primarului comunei nr.266/31.08.2017 si a Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului 
aprobat prin HCL 57/31.08.2017 . 

În anul  2022  au  fost aprobate  un  număr de 26 posturi. 
Aparatul de specialitate al primarului Comunei Şieu Măgheruş este organizat pe compartimente, potrivit organigramei aprobată 

prin Hotărârea Consiliului local Şieu Măgheruş nr. 8 / 31.01.2022 , doi demnitari (primar,viceprimar ) funcţii publice de conducere 1 –
secretar general al UAT , funcţii publice de execuţie 15, personal contractual  8  posturi din care una de conducere de administrator 
public. 
          Structura  posturilor în funcţie de gradul de ocupare la începutul anului 2022 se prezintă astfel : 
-18 posturi ocupate ; 
-8 posturi vacante.    
          Au fost aprobate deasemenea un număr de 26 posturi asistenţi personali pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav . 

Activitatea în instituţia publică se desfaşoarăpe compartimente după cum urmează: 
Compartimente subordonate direct primarului : 
-administratorul public ; 
-Compartiment SVSU ; 
-Compartiment achizitii publice si monitorizarea procedurilor administrative. 
-Biblioteca comunala. 

       -Secretarul comunei care  are în subordine următoarele compartimente : 
-compartimentul de  asistentă socială; 



-compartimentul cadastru şi fond funciar; 
-compartimentul registru agricol. 
         -Viceprimarul comunei are în subordine următoarele compartimente: 
-buget finanţe contabilitate; 
-impozite şi taxe locale; 
-urbanism şi amenajarea teritoriului ,controlul disciplinei în construcţii ; 
-auxiliar. 
 

RELATIA CU COMUNITATEA 
 

Viziunea Primăriei Comunei Şieu Măgheruş  este de a deveni partenerul de încredere al cetăţenilor,instituţiilor şi structurilor 
locale, judeţene şi europene pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. 

Misiunea  Primăriei Comunei Şieu Măgheruş este de a garanta respectarea legii. 
 Au fost intocmite Rapoarte de activitate in conformitate cu prevederile anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 
544/2001,Raport de activitate privind transparenta decizionala in administratia publica conform art.13 din Legea nr.52/2003   ,rapoarte 
care au fost publicate pe pagina de internet a primariei. 

Valorile esenţiale pe care le promovează Primăria Comunei Şieu Măgheruş sunt : 
-promtitudine ; 
-performanţă ; 
-transaparenţă ; 
-accesibilitate ; 
-orientare către cetăţean ; 
-integritate ; 
-lucru în echipă ; 
-respect ; 
-egalitate de tratament ; 
-egalitate de şanse ; 
-motivare. 
     



LEGISLATIE 
Primaria comunei Şieu Măgheruş funcţionează conform prevederilor Constituţiei României –art.120 (1) care stabileştecă 

“Administraţia publică din unitaţile administrative teritoriale se întemeiază pe principiul descentralizării şi deconcentrării serviciilor 
publice. 
         Aducerea la îndeplinire a scopului se realizează cu respectarea următoarelor principii: 

- realizarea tuturor activităţilor, în interesul exclusiv al cetăţeanului; 
- respectarea legalităţii; 

     - asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor activităţilor. 
Autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locala în comuna Şieu Măgheruş este consiliul local format 

din 13 consilieri  ales la data de 27 septembrie 2020 şi constituit la data de 23.10.2020, ca autoritate deliberativă şi primarul ca 
autoritate executivă. 

Şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Șieu Măgheruș convocată prin Ordinul Prefectului 
judeţului Bistriţa-Năsăud nr.264 /21.10.2020 și a convocatorului  întocmit de către Secretarul general al U.A.T. Șieu Măgheruș, 
potrivit Încheierii civile a Judecătoriei  Beclean nr. 1088/CC/2020 privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor 
consilierilor locali a avut loc la data de 23.10.2020. 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Sieu Magherus îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Ordonantei de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În decursul anului 2022 au avut loc un număr de 21 sedinte de consiliu local,sedinte ordinare , sedinte extraordinare în care au  

fost adoptate un număr de 74 de hotărâri cu caracter normativ si individual. Au fost redactare procesele verbale privind desfasurarea 
sedintelor de consiliu local si afisate la avizierul primariei si pe pagina de internet a primariei.S-au realizat procedurile prevazute de 
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala. 

Actele administrative au fost făcute publice prin afişare pe pagina de internet a primăriei www.comuna-sieumagherus.ro. 
 În decursul anului 2022  au fost emise un număr de 352 dispoziţii cu caracter normativ si individual. 

Actele de autoritate emise de primar şi de consiliul local au fost comunicate prefectului pentru controlul de legalitate în termen 
legal. 
 În ceea ce priveşte transparenţa  decizionala in anul 2022  au fost depuse sase  cereri,  de către 3 persoane juridice si 3 persoane 
fizice ,raspunsul s-a transmis in termenul prevazut de lege de catre secretarul general al comunei care este persoana nominalizata prin 
dispozitia primarului cu aceasta activitate. 

La nivelul comunei Şieu Măgheruş este implementat sistemul de control intern /managerial conform  cerintelor Ordinului 
nr.600/2018. 



           La data de 09.03.2022 a fost asumata si publicata Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizațională în 
coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 . 

        
 
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 
1.Informaţii privind dispoziţiile emise de primar; 
2.Informaţii cu privire la structura organizatorică şi atribuţiile aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Şieu Măgheruş; 
3.Informaţii privind sursele de finanţare,bilantul contabil,bugetul local al primărieiŞieuMăgheruş; 
4.Informaţii cu privire la Raportul anual al primarului comunei Şieu Măgheruş asupra stării economice ,sociale şi de mediu  a comunei 
Şieu Măgheruş; 
5.Informaţii privind relaţiile de colaborare şi infrăţire cu localităţi din alte ţări; 
6.Informaţii privind programele de finanţare externă; 
7.Informaţii privind activitatea comisiilor  de specialitate conduse de primar: 
-Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor; 
- Comisia pentru inventarierea terenurilor; 
8.Informaţii privind organizarea Referendumului; 
9.Informaţii cu privire la organizarea şi desfaşurarea alegerilor locale 
 

 
 

Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 5 din  Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. 
 
 
 
 
                                PRIMAR                                        SECRETAR  
               MITITEAN SORIN AUREL               DAN MARINELA DALIA 
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