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Raport periodic de activitate

Categorie de informații
PROFIL ORGANIZAȚIONAL

Detalii
Administraţia publică în unităţile
administrativ-teritoriale se organizează şi
funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, a descentralizării
serviciilor publice, a eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale, a legalităţii şi al
consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale.
Autorităţile administraţiei publice locale au
dreptul şi capacitatea de a soluţiona şi
gestiona, în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă,
treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă
şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în
limitele prevăzute de lege.

Corelare cu alte acte normative/documente
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public
Anexa - Norme metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public

Autonomia locală priveşte organizarea,
funcţionarea, competenţele şi atribuţiile,
precum şi gestionarea resurselor care,
potrivit legii, aparţin comunei.
Misiunea Primariei comunei Săliștea este
aceea de a fi în slujba nevoilor comunităţii şi
de a le rezolva într-o manieră legală,
transparentă, echilibrată, competentă şi
eficientă.
Misiunea Primăriei este de a stimula şi sprijini
creşterea prosperităţii comunei Săliștea şi a
bunăstării cetăţenilor acesteia.
Încrederea cetăţenilor ne obligă să ne
perfecţionăm continuu; calitatea serviciilor
oferite şi satisfacerea acestora reprezintă
subiecte de importanţă majoră pentru
administraţia comunei Săliștea.
Datele de contact ale autorităţii:
Denumire: Primăria Săliștea
Sediu:
Com. Săliștea, sat Săliștea, str.
Joseni nr. 447
Telefon/fax: 0258762101
E-mail: primaria-salistea@yahoo.com
POLITICI PUBLICE
Informații privind rezultatele implementării
Planului strategic instituțional (PSI).

Obiective:
- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru
1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii. aprobarea Componentei de management din

cadrul Metodologiei privind sistemul de
planificare strategică pe termen mediu al
instituțiilor administrației publice de la nivel
2. Alimentarea cu apă a comunei.
central
3. Imbunătăţirea calităţii şi diversificarea
- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru
serviciilor publice.
aprobarea Componentei de programare
4. Dezvoltarea unei agriculturi bazată pe
bugetară din cadrul Metodologiei privind
Acest document are o perspectivă de 3-4 ani tehnologii performante, cu respectarea
sistemul de planificare strategică pe termen
- termen mediu - si trebuie să descrie
normelor de protecţie a mediului.
mediu al instituțiilor administrației publice de
mandatul, viziunea, obiectivul general,
5. Asigurarea unui nivel de trai decent pentru la nivel central
obiectivele specifice împreună cu programele populaţia cu venituri foarte mici sau
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
bugetare
fără venituri.
pentru aprobarea Normelor metodologice de
Obiectivul general al Primăriei ţinteşte
aplicare a Legii nr. 544/2001
dezvoltarea economică a comunei.
privind liberul acces la informațiile de interes
public
Anexa - Norme metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes
public
Priorități pentru perioada următoare
Creșterea nivelului de confort
Prioritățile strategice ale instituției
Reconstrucția infrastructurii
Planul de guvernare/Planul sectorial de
Reabilitarea, întreținerea și modernizarea acțiune al instituției
rețelelor de drumuri comunale, ulițe și străzi
Administrarea, întreținerea domeniului public
administrarea și întreținerea terenurilor
publice
Administrarea și întreținerea clădirilor publice

Reamenajarea terenurilor de joacă și
construirea altora noi
Dezvoltare economică
Program de dezvoltare economică și de
restructurare agrară
Impulsionarea creșterii animalelor
TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Bugetul instituției

Sinteza bugetului pe surse de finanțare:
- finanțare de la bugetul de stat
- finanțare rambursabilă
- fondurile externe nerambursabile
postaderare primite în cadrul unor
proiecte/programe/instrumente/facilități
finanțate conform unor decizii/acorduri/
înțelegeri
- venituri proprii etc.
https://comuna-salistea.ro/informatiianunturi/financiar
e/

Informații legate de procesul de achiziții
publice, achizițiile sectoriale și concesiunile
de lucrări și servicii

SEAP

- număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de
Informații despre litigii în care este implicată judecată pe tipuri și obiectul lor, cu indicarea
instituția (în general, nu doar cele legate de contextului litigiului - 3
achiziții publice)
- câte au fost pierdute - 2
- câte au fost câștigate - 0

Organigrama

https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl76.pdf

Informații despre managementul resurselor
umane

- informații despre fluctuația de personal: - numărul de concursuri organizate: - fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: - numărul de funcții de conducere exercitate
temporar: 0
- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri:
3000 lei

RELAȚIA CU COMUNITATEA
Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare

Raport de activitate Legea nr. 52/2003,
republicată)
Informații despre atragerea de resurse din
comunitate
LEGISLAȚIE

Raportul de activitate va fi întocmit și publicat
într-un document distinct, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 10 la normele
metodologice.
Raportul de activitate va fi întocmit și publicat
Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003
într-un document distinct, în raportul anual de
privind transparența decizională în
activitate al instituției făcându-se trimitere la
administrația publică, republicată
acesta.
- lucrul cu voluntari: - parteneriate cu alte instituții publice: ADI

- nr. de inițiative - 87
- denumirea fiecărui proiect, tipul de act
Informații despre proiecte de acte normative
normativ și subiectul abordat, codul actului
inițiate de către instituție
normativ – se regăsesc în dosarele de
şedinţă şi dosarele de HCL, registrul HCL
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