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NR. 280/17.01.2017 

RAPORT 
privind starea economica, sociala ~i de mediu a unitatii administrativ-teritoriale pe 

anul2016 

1.Teritoriu 
Comuna Lechinta este a~ezata in sud-vestul judetului Bistrita-Nasaud la 28 km de 

Bistrita ~i are o suprafata totala de 13.352,4 ha din care 12.540 ha extravilan ~i 812,4 ha 
intravilan. 

2.Populatia 
Populatia in anul 2016, conform recesamantului din anul 2011 este de 5503 de 

locuitori populatie stabila din care ( 4720 ortodocsi, 19 romano catolici, 14 greco catolici, 
72 babtisti, 255 penticostali, 327 reformati, 18 adventisti, 3 evanghelici, 49 martorii lui 
lehova, 2 luterani, 13 atei, 2 alte religii, 7 fara religii). Sunt intregistrate un numar de 1832 
de cladiri si 1824 gospodarii. 

3.Serviciul de stare civila si asistenta sociala 
Tn anul 2016 s-au intocmit un numar de 46 acte de casatorie, 41 acte de deces §i 

17 transcrieri de acte de na§tere. S-au eliberat: 132 certificate de na§tere, 68 certificate 
de casatorie §i 63 certificate de deces. 

Tn exercitarea atributiilor de autoritate tutelara, in cursul anului 2016 s-au efectuat : 
-un numar de 385 anchete sociale la solicitarea persoanelor pentru a folosi fie la 

comisiile pentru evaluarea starii de sanatate la comisiile de handicap, alocatii, ajutoare 
sociale, fie pentru acordarea de burse. 

a. Beneficiarii de ajutor social: un numar de 51 de dosare din care rezulta 159 
persoane ( la data de 31.12.2016). 

b. Angajati personali ai persoanelor cu handicap: 19 (la data de 31.12.2016, in 
cursul anului osciland numarul de beneficiari). 

c. Beneficiari de indemnizatii: 34 (la data de 31 .12.2016, in cursul anului osciland 
numarul de beneficiari). 

d. Beneficiari de alocatii pentru sustinerea familiei: 30 dosare ( la data de 
31.12.2016, in cursul anului osciland numarul de beneficiari). 

4. I nvestiti i 
1. Reactualizare si completare PUG; 
2. Reabilitare, modernizare asezamant cultural Siniacob; 
3. Amenajare spatii verzi Lechinta; 
4. Dotari mobilier sediu primarie; 
5. Modernizare si extindere imobil pentru unitate de pompieri si SMURD; 
6. Construire grup sanitar scoala Singeorzu Nou; 
7. S.F. construire gradinite cu program normal Singeorzu Nou si Vermes; 
8. Alimcntare cu c.1pa Tigau si aductiunc, alimentara Sini8cob; 
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9. Dotari motocoasa; 
i 0. Reiea pubiica de canalizare ape menajere si statie de epurare Sinyeo1 zu 

Nou; 
11. Modernizare DC 27 A, comuna Lechinta; 
12. Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Lechinta 
13. Trotuare 2016 
14. Modernizare strazi in comuna Lechinta 

5.Buget, impozite §i taxe locale 
Bugetul general al comunei pe anul 2016 a fost la venituri Tn suma de 25.262.000 

lei iar la cheltuieli Tn suma de 25.580.000 lei 
Anul 2016 s-a Tncheiat cu un excedent al bugetului local de 105.000 lei care o sa 

fie folosit in anul 2017 pentru investitiile :- Amenajare spatii verzi. 
Bugetul a fast echilibrat astfel ca la sfar~itul anului nu s-au Tnregistrat datorii. 
lmpozitele ~i taxele locale au fost Tncasate in procent de 53.36%. 

6.Tnvatamant 
S-au achitat salariile ~i bursele elevilor la timp; 
S-au facut reparatiile necesare la scolile din comuna. 

7.Cultura 
S-a organizat serbarea , ,Zilele Lechintei" , acordandu-se diplome de onoare ~i 

premii; s-au acordat diplome de merit ~i premii pentru elevii care au facut cinste comunei 
prin participarea lor la olimpiade si competitii sportive interne. 

8. Culte. 
S-au atribuit bani pentru toate cultele Tn limita fondurilor disponibile si a prioritatiilor. 

9.Urbanism, amenajarea teritoriului 
Pe anul 2016 au fost Tnregistrate, in registrul special, un numar de: 

• Certificate de urbanism- 45 
• Autorizatii de constructie/dezfintare- 16 
• Certificate urbanism - bransamente- 135 
• Autorizatii de constructie - bransamente- 27 

1 0.Colaborarea cu organele de politie 
Colaborarea cu organele de politie a fost stransa participand ~i desfa~urand 

activitati comune pentru pastrarea ordinii ~i lini~tii publice. Camerele de luat vederi 
instalate Tn punctele cheie pentru prevenirea infractionalitatii ~i cre~terea sigurantei pe 
raza comunei au ajutat la clarificarea unor situatii ivite. 

11 .Agricultura 
S-au eliberat un numar de 190 atestate de producator. S-au facut informari cu 

agricultorii Tn ceea ce prive~te noutatile aprobate prin Ordinul 619/2015 referitor la cererile 
depuse la APIA pentru acordarea de subventii. 
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12.Cazurile in justitie . 
Pe rolul instantelor judecatoresti in anul 2016 a fast un singur dosar. 

13.Activitatea Consiliului local Lechinta 
Tn decursul anului 2016 au avut loc un numar de 16 sedinte in care au fost 

adoptate un numar de 97 de hotarari. Nu a fost Tnaintata nici o procedura prealabila ~i nu 
au fost introduse actiuni la instanta de contencios administrativ pentru anularea actelor 
administrative. Toate ~edintele au fost publice. 

Actele administrative au fost facute publice prin afi~are la sediul Primariei ~i Tn 
localitatile componente ~i pe portalbn - Primaria Lechinta. Se impune publicarea celor 
mai importante acte in Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud (pana la aceasta data 
nu a fast facuta nici o publicatie ). 

14. Actele emise de primar 
ln decursul anului 2016 au fost emise un numar de 549 dispozitii. Actele de 

autoritate emise de primar ~i de consiliul local au fost comunicate prefectului pentru 
controlul de legalitate Tn termen legal. 

Nu exista un registru special de audienta dar fiecare cetatean care a dorit o 
intalnire cu domnul primar a fost primit si s-a incercat solutionarea problemelor. 

15.lnsusirea inventarului bunurilor din domeniul public si privat 
Tn anul 2016 Comisia numita prin dispozitia primarului a procedat la inventariorcn 

bunurilor. Tn urma activitatilor efectuate Tn legatura cu bunurile nu s-au constatat lipsuri 
Tn gestiune, s-a facut propunere de reforma si casare la unele obiective de inventar si 
mijloace fixe. 

Data: 17.01.2017 

PRIM.«'R. 
Ing. Florian 
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