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ROMÂNIA
COMUNA FRUMOSU
JUDEŢUL SUCEAVA

Dragi frumușeni,

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa muncii
noastre. Publicarea “Raportului Primarului Comunei Frumosu privind activitatea din
anul 2021” este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere
şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre
instrumentele prin care Primăria Comunei Frumosu pune la dispoziţia cetăţenilor
date concrete despre activitatea noastră, despre relaţia cu cetăţenii. Raportul conţine
informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Frumosu, precum şi o dare
de seamă privind starea economică, socială si de mediu a comunei. Consider că
datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei o imagine generală asupra
activitaţii noastre în anul 2021 asupra modului si eficienţei rezolvării problemelor
comunităţii locale. Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate
din cadrul Primăriei comunei Frumosu a Consiliului Local Frumosu, în anul 2020 a
fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând,
bunăstarea cetăţenilor din Frumosu, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei,
atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în
„Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei, atragerea de investitori, repararea şi
întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea
transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse
de administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin
asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Frumosu, cât
şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi.

Telefonul Primarului comunei Frumosu:
0741278840

PRIMAR – Constantin BUGA
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RAPORTUL PRIMARULUI
cu privire la starea economica şi sociala a localităţii FRUMOSU

la finele anului 2021

Sumar : Stare civila
Asistenta sociala
Sanatate
Invatamant
Registru agricol
S.V.S.U.
Iluminat public
Urbanism
Taxe si impozite
Contabilitate/achizitii
Proiecte/investitii
Organigrama Primariei
Consiliu Local

STARE CIVILA
In anul 2021,desi ingrijorator in comparatie cu anii trecuti, la starea civila au fost inregistrate

urmatoarele evenimente:
Decese = 50
Căsătorii = 22
Nasteri = 7 transcrieri (copii nascuti inafara tarii)

ASISTENŢA SOCIALA
În privinţa ajutoarelor sociale în anul 2021 a fost înregistrat nu au fost înregistrate dosare noi,

fiind în plată 22 de dosare (inclusiv persoanele care depășesc vârsta de pensionare, adică fără drept de
muncă).

Tot în 2021, au fost acordate 2 ajutoare de urgenţă pentru a veni în sprijinul unor familii aflate
în situaţii de risc social.

Totodată, în  perioada sezonului rece, au fost întegistrate un număr de 175 cereri pentru
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, suma plătită find de
199.980 lei.

Tot în cadrul Compartimentului de asistență socială se întocmesc dosarele de acordare a
indemnizațiilor pentru creșterea copilului, acestea fiind în numar de 18.

Deasemenea , au fost inregistrate 4 dosare pentru obținerea stimulentului de inserție.
O altă categorie o reprezintă întocmirea dosarelor de alocaţie de stat şi alocaţie de susţinerea

familiei (ASF-uri). În 2021, au fost inregistrate 33 dosare de alocaţii de stat, respectiv 12 dosare de
alocaţie pentru sustinerea familiei, la finalul anului 2021 fiind în plată un număr de 54 dosare.

Un număr de 26 persoane cu handicap  grav au beneficiat de asistenţă, dintre acestia un nr. de
18 au beneficiat de serviciile asistenților personali, iar 8 persoane sunt beneficiare de indemizaţie
conform Legii nr. 448/2006.
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SĂNĂTATE
În comuna Frumosu a functionat 1 cabinet medical individuale - medic de familie şi 1 cabinet

de stomatologie, activitate medicală care s-a desfăşurat în localul dispensarului medical Frumosu.
Deasemenea, continua sa functioneze si cabinetul veterinar.
Tot in cadrul dispensarului ne-am propus infiintarea unei unei farmacii si a unui alt cabinet

medical de familie, pentru care astept raspuns de la persoanele care si-au exprimat interesul.

ÎNVĂŢĂMÂNT
În comuna Frumosu au continuat sa functioneze un numar de 2 scoli si 3 gradinite, toate cu

program normal. S-a incercat asigurarea functionarii acestora  in conditii optime, asigurand cele
necesare, lucrari de reparatii si intretinere, precum si dotarea cu jucarii, mobilier nou, calculatoare,
amenajarea spatiului din fata Scolii Gimnaziale.

De asemenea au fost intocmite mai multe documentatii prin care se doreste modernizarea si
dotarea unitatilor de invatamant, urmand ca aceste lucrari sa fie realizate in curand.

REGISTRUL AGRICOL
Din punct de vedere al categoriei de folosinta terenurile agricole din localitate care au suferit

modificari semnificative, situatia se prezentandu-se astfel:
- teren arabil - 188,73ha
- pasuni naturale - 661,90ha
- fanete naturale - 1.938,98ha
- vegetatie forestiera - 482,97ha
- constructii - 44,59ha
- terenuri  neproductive - 21,14ha

Subventii care au venit in comuna Frumosu au fost cele ale agricultorilor indreptatiti şi
crescatorilor de animale.

Au fost incepute lucrarile de cadastrare gratuita in localitate, fiind realizate deja 2 sectoare,
urmand sa continua si in acest an aceste lucrari.

In anul 2021 a avut loc recensamantul agricol pentru terenuri si animale in urma caruia am
actualizat situatia din localitatea noastra.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
In perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost inregistrate un numar de 2 incendii la care au

participat voluntarii nostri din cadrul SVSU Frumosu, de asemenea s-a mai intervenit pentru
lichidarea a doua incendii izbucnite la cosurile de fum.

ILUMINATUL PUBLIC
Si in  anul 2021 putem spune ca s-au facut eforturi financiare importante pentru buna

functionare si pentru modernizarea iluminatului public şi iata ca unul din angajamentele din anul
2016 a fost realizat, iar prin proiectul de modernizare a ilumintului public, vom avea parte de un
iluminta public modern.

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cadrul compartimentului de urbanism au fost eliberate:

-26 autorizaţii de construire;
- 4 autorizatii de demolare;
-58 certificate de urbanism;
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Începând cu 2016, ca urmare a creşterii solicitărilor de eliberare a certificatelor de urbanism s-
a stabilit ca acestea să se soluţioneze rapid, cu conditia ca documentatiile prezentate sa respecte
prevederile legale.

În cadrul serviciului, au fost soluţionate cereri, adrese, sesizări. Pe linia respectării disciplinei în
construcţii, in urma mai multor sesizari, au fost efectuate mai multe controale concretizare în întocmirea
de procese verbale de contravenție, 10 PV de constatare si sancționare a contraventiei.

In acest an se va realiza recensamantul pentru populatie si locuinte, prin care vom actualiza
situatia din localitatea noastra.

SERVICIUL TAXE  SI  IMPOZITE
Principala activitate in cadrul acestui compartiment a fost cea de incasare si recuperare a

debitelor, problema cea mai mare ramanand amenzile, care reprezinta cea mai mare parte a debitelor
ramase neincasate, desi am incercat sa sprijinim si prin masuri de esalonare ale acestor restante,
ramasita curenta fiind in cuatum de 227.130lei.

De asemenea, salubrizarea reprezinta un subiect sensibil, unde, desi au fost depuse eforturi
pentru o colectare selectiva cat mai eficienta prin achizitionarea unei autospeciale si colectarea
deseurilor de catre angajatii primariei, tot nu se reuseste acoperirea chletuielilor din taxele pentru
salubrizare.

SERVICIUL BUGET – CONTABILITATE
În cursul anului 2021, principalele activităţi desfăşurate au fost:
- elaborarea bugetului local pe 2021, cu defalcarea acestuia pe trimestre
- rectificarea bugetului local, de câte ori situaţia a impus-o
- întocmirea comunicărilor pentru fiecare ordonator terţiar  de credite privind bugetul anual

repartizat, rectificările, urmărind încadrarea sumelor solicitate pe capitole, subcapitole şi titluri în
volumul creditelor aprobate în buget

- întocmirea notelor justificative pentru solicitarea sumelor defalcate din TVA
Resurse financiare – buget, execuţie bugetară
În 2021, veniturile bugetului local au totalizat  aproximativ 6.690.167 lei, din care aproximativ

2.018.620 lei reprezentand venituri proprii, venituri provenite, in mare parte si din deconturile din
cadrul proiectelor realizate in anul anterior, iar inafara de cheltuielile de functionare, cu invatamantul,
sanatate, asistenta sociala, protectia mediului si salubrizare, cu servicii silvice, au mai fost realizate
cateva investitii in ceea ce priveste: amenajarea si intretinerea drumurilor, decolmatarea albiilor
principalelor rauri si afluenti cu pericol inundabil ridicat, betonarea unor santuri pentru asigurarea
evacuarii apei pluviale, amenajare torenti, decolmatarea de santuri si podete, realizarea de podete,
achizitia si realizarea de gabioane, inchiriere de utilaje si realizarea acestor lucrari..

Deasemenea am continuat sa achitam datoriile mostenite din anul 2016 pana la finalul anului
2021 fiind achitate peste 39miliarde lei vechi.

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI
Prin asezare  comuna  dispune de o retea  importanta de drumuri, care asigura conditii

corespunzatoare de deplasare. În 2021 s-au executat lucrări  de pietruire pentru aproape toate
drumurile vicinale, deasemenea au fost amenajate si balastate cateva drumuri asupra carora nu s-a
intervenit de foarte mult timp sau chiar niciodata, deasemenea au fost realizate mai multe podete din
tuburi din beton si decolmatate santurile si podetele pentru asigurarea scurgerii apelor si paraielor si
evitarea inundatiilor produse de acestea anterior.
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Au fost decolmatate albiile raurilor si paraieilor principale pentru a evita alte inundatii asa
cum s-a intamplat si anterior, totodata utilizand balastul/piatra pentru realizarea lucrarilor mai sus
enumerate, majoritatea lucrarilor fiind realizate in regie proprie).

Desi am sperat sa reusim continuarea modernizarii Drumului Dragosa prin betonarea celor
2.5km ramasi din 2020, consider ca vom putea realiza aceste lucrari in acest an pentru a inchide acest
tronson pana la Andrei Bodnari .

ALTE INVESTII REALIZATE DIN VENITURI PROPRII
Din putinul pe care l-am avut la dispozitie din bugetul local in anul 2021 am reusit sa realizam

cateva lucruri, importante de altfel pentru comunitatea noastra:
 amenajare  acces scoala;
 achizitionare jucarii gradinite;
 achizitionare mobilier scoli;
 betonare sant Tiron Toader;
 realizarea incalzirii centrale si inlocuirea invelitorii la Sala de festivitati;
 achizitionare autospeciala gunoiera;
 achizitionare tocator hidraulic;
 achizitionare freza zapada;
 achizitionare topitor mastic colmatare rosturi/intretinere drumuri;
 achizitionarea unui nou server  pentru stocare date;
 achizitionare calculatoare si  imprimante;
 achizitionare sistem InfoPay pentru plata on-line;
 chizitionare modul informatic  pentru asistenta sociala;
 achizitionare sistem de supraveghere video;
 amenajare galerie a fostei mine de pucioasa;
 reparatii/amenajare poduri/podete;

In ceea ce priveste cheltuielile pentru proiectele in desfasurare au fost realizate cheltuieli
pentru servicii de proiectare, consultanta, obtinerea de avize si acorduri, cu asigurarea cotelor de
cofinantare care au facut posibila accesarea de fonduri pentru realizarea investitiilor.

De asemenea, platforma on-line in cadrul careia au fost facute achizitiile pentru aceste
investitiii poate fi vizitata de oricine doreste si poate verifica cat au costat toate cele mai sus amintite.

INVESTII REALIZATE PRIN ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE SAU
GUVERNAMENTALE

In anul 2021 au continuat lucrarile la investitia “Infiintare retea de apa si apa uzata in Comuna
Frumosu, Judetul Suceava”.

Au fost realizate documentatii si depuse cereri de finantare pentru accesarea de fonduri pentru
mai multe investitii, care se afla in diferite stadia de implementare, astfel enumeram cateva din ele:

*„Achizitie echipamente mobile necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in cadrul
Scolii Gimnaziale “Ion Suhane” din Comuna Frumosu, Judetul Suceava”
-valoare totală 188.990,60 lei

*„Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Frumosu, judeţul Suceava cu echipamente specifice
pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2.”

- Valoare 409.603,26 lei
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* „Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în comuna Frumosu,  județul Suceava.
- Valoare 4.415.346 lei

* „Sală de sport în comuna Frumosu, județul Suceava.
- valoare totala 6.556.708 lei.

*„Construirea sediului  Primăriei Frumosu,  județul Suceava.
- Valoare 4.143.422,25 lei

*”Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu (corp A și corp B) , din
comuna Frumosu județul Suceava”
- valoare totala 4 934 070,14 lei

*”Creșterea eficienței energetice a Școlii Primare Frumosu, din comuna Frumosu județul Suceava”
- valoare totala 1 311 676,61 lei

*„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Frumosu, jud.
Suceava
- valoare totala 1.179.197,32 lei

*„Modernizare drumuri vicinale în comuna Frumosu, județul Suceava.
-valorea 13.135.679,50 lei

*„Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Frumosu, județul Suceava.
- valoare toatală 36 203 435,99 lei

*"Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară gaz Valea Moldoviței, (comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței
și comuna Moldovița), județul Suceava"
- valoare totala 121.837.040,18 lei

*”Înființare infrastructură de încărcare pentru vehiculele de transport rutier nepoluant, în Comuna
Frumosu, Judetul Suceava”
– valoare totala 225.657,72 lei.

*„Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județul Suceava.
-valoare totală proiect 14.021.129,85 lei

*„Amenajare și modernizare gradiniță de copii Frumosu, în comuna Frumosu,  județul Suceava.
-valoare totala 2.437.631,10 lei

Vom continua valorificarea oricarei oportunitati de atragere a fondurilor pentru dezvoltarea
comunitatii noastre.

Demnitarii, Aparatul de specialitate si Personalul Primariei
la sfarsitul anului 2021

Constantin BUGA PRIMAR
Alexandru-Gabriel NIGA VICEPRIMAR
Gabriel NIGA CONSILIER PRIMAR
Aurel RUSU SECRETAR
NiculinaAlexandrina REABSCHI RESPONSABIL ACHIZITII/CONTABIL
Eugenia Ratundu CONTABIL
Ana-Maria BUGA CONSILIER JURIDIC/RESURSE UMANE
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Luminta COVALSCHI IMPOZITE SI TAXE
Alina-Marioara MIHALACHE ASISTENTA SOCIALA
Glicheria NIGA REGISTRU AGRICOL
Liliana NEGURA REGISTRU AGRICOL/OPERATOR ROL
Corina NEGURA URBANISM
Dan-Cristian SOLCAN FONDURI EUROPENE
Maricuta SABIE ASISTENT SANITAR COMUNITAR
Elena SUHANI INGRIJITOR
Corneliu-Vasile NEGURA SOFER MICROBUS SCOLAR/MASINA POMPIERI
Alin-Adrian HUMUREAN SOFER BULDOEXCAVATOR
Vasile-Cristian NIGA SOFER AUTOBASCULANTA
Florin SVED SOFER AUTOSPECIALE GUNOAIERA/SARARITA
Gheorghe GHIUTA MUNCITOR NECALIFICAT
Simion FLOREA PAZNIC

Unul din obiectivele noastre a fost de a imbunatati relatia intre cetatean si aparatul de
specialitate al primarului pe toate planurile, astfel incat problemele comunitatii sa fie rezolvate
eficient. Totodata, am incercat sa informam corect cetateanul,  sa fim transparenti si responsabili
pentru actiunile noastre, iar daca sunt probleme care nu si-au gasit rezolvarea, sunt convins ca vom
starui in rezolvarea acestora, impreuna cu echipa de care am considerat ca este nevoie.

Consiliul local
Sedintele de Consiliu Local au fost publice in cadrul carora au fost adoptate 117 hotarari de

consiliu local.
La sfarsitul anului 2021, Consiliul Local avea urmatoarea compenenta:

Vasile-Mihai NEGURA
Ioan BUGA
Alexandru-Gabriel NIGA
Petrica PELINAR
Elizabeta SOLCAN-NIGA
Grigorie-Mihai VAMAN
Dumitru NEGURA
Gheorghe NIGA
Ilie NEGURA
Dumitru NEGURA
Nicolae HUTULEAC
Corneliu TIRON

Doamna Liliana Negura si-a pierdut mandatul de consilier local in urma demisiei acesteia, iar
domnului Constantin Checherita i-a incetat mandatul de consilier local conform ordinului prefectului,
emis in urma stabilirii de catre ANI a incompatibilitatii acestuia, locul urmand a fi ocupat de catre
domnul Tiberiu Dlujanschi, membru supleant validat.

PRIMARUL COMUNEI FRUMOSU
Constantin BUGA


