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JUDEŢUL SUCEAVA
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COMUNEI DORNA-ARINI JUDEŢUL SUCEA VA
pentru anul 2021
DOMNILOR CONSILIERI
In vederea asigurării unei totale transparenţe instituţionale, şi pentru îndeplinirea atribuţiilor
stabilite de Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare şi de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţii de interes public, în
sarcina primarului, vă supun atenţiei Raportul anual privind starea economică, socială si de mediu a
comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru anul 2021, care poate f i consultat de toţi cetăţenii
interesaţi.
Date generale;
Preocuparea majoră a primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, în anul 2021, ca
dealtfel pe toată durata scursă din mandatul în anul 2020, a fost creşterea economică şi socială a comunei
şi cea a calităţii mediului din comună.
Astfel, toate actele administrative emise de primar sau iniţiate de acesta pentru a f i adoptate de
deliberativul comunei, s~au încadrat în aceată linie de creştere economică şi socială a comunei.
In exercitarea mandatului potrivit competenţelor prevăzute de lege, în anul 2021, primarul
comunei Dorna-Arini, în calitatea sa de ş e f al administraţiei publice organizată la nivelul acestei comune,
a emis un număr de 219 dispoziţii, cu caracter normativ sau individual.
Dintre acestea, un număr de I I dispoziţii au fo st emise pentru convocarea Consiliului Local
Dorna-Arini în şedinţe ordinare s-au extraordinare.
Consiliul local Dorna-Arini s-a întrunit în anul 2021 în 11 şedinţe ordinare sau extraordinare,
adoptând un număr de 83 hotărâri. Toate proiectele de hotărâre care au fo st supuse dezbaterii consiliului
local în cele 11 şedinţe din anul 2021 au fo st iniţiate de primarul comunei.
In îndeplinirea atribuţiilor legale, în anul 2021, pentru organizarea activităţii administraţiei
locale din comună, am emis un număr de 156 dispoziţii cu caracter individual sau normativ.
In aplicarea Legii 52/2003, o parte din proiectele de acte normative au fost aduse la cunoştinţa
publică şi a fost organizată o dezbatere publică pe tema bugetului local, protecţiei mediului şi
gospodărire comunală (excepţie au fost proiectele de acte normative adoptate în procedură de urgenţă,
pentru probleme care nu suportau amânare).
Hotărârile consiliului local cu caracter normativ au fo st aduse la cunoştinţa publică prin afişaj
pe sait-ul propriu, la sediul primăriei sau în diverse puncte special stabilite din satele componente, iar
cele cu caracter individual au fo st comunicate celor interesaţi.
In anul 2021 nu s-au depus la Primăria Dorna-Arini solicitări de furnizare de informaţii de
interes public. Aceasta se explică prin transparenţa totală în activitatea desfăşurată, multe informaţii de
interes public fiin d afişate pe sait-ul propriu sau la sediul Primăriei.
Referitor la modul de soluţionare a petiţiilor, în anul 2021, la Primăria comunei Dorna-Arini sau înregistrat un număr de 6 pet iţii, a căror rezolvare în termen legal şi cu respectarea legii, a făcut ca
să nu fie înregistrată nici o reclam aţie administrativă sau plângere adresată instanţelor de judecată.
Petiţiile se refereau la: probleme de fo n d funciar (3 buc.), reparare drumuri (1 buc.), extindere
reţele electrice (1 buc.), tensiune slabă de alimentare cu electricitate în zona Cozăneşti (1 buc.)
Datele semnificative privind comuna sunt:

•

Conform recensământului din anul 2011, populaţia stabilă a comunei este de 2929
locuitori.
• reţeaua stradală a comunei este formata din D N 17 B Vatra Dornei - Bicaz şi D J 174 Vatra Dornei - Panaci, din care se ramifică drumuri comunale;
® comuna beneficiază de următoarele utilităţi: energie electrică, iluminat public care a fo st
extins şi reabilitat în 2021, reţea de apă rece prin captare de izvor, telefonie, cablu TV,
internet;
• este în curs de derulare un proiect de alimentare cu apă şi canalizare în satele DornaArini, Cozăneşti şi parte din Ortoaia, cu termen de finalizare - decembrie 2022;
• Prin GAL Bazinul Domelor ” este finanţat proiectul de reabilitare şi modernizare a
sediului Primăriei Dornei-Arini, cu termen de finalizarea hdie 2022.

STAREA ECONOMICĂ
Activitatea economica a Zonei Domelor, cu ramurile sale de baza, prelucrarea si industrializarea
lemnului, minerit, industria alimentara, turismul, se înscrie in tendinţa generala de stagnare şi uşor
regres datorata perioadei de criză economică prin care trece România în perioada actuală datorat
pandemiei de COV1D. Pe fondul reducerii activităţii industriale, un procent redus al forţei de munca a
migrat spre sectorul privat ce desfăşoară activităţi in sectorul comercial si al serviciilor. O mică parte
din populaţie a demarat unele activităţi economice pe baza liberei iniţiative.
Potenţialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv :
- păduri - exploatarea şi industrializarea lemnului- actualmente în regres;
ape minerale —în curs de exploatare;
- pajişti naturale —zootehnie;
cadru natural şi sena ci i oferite turiştilor - turism;
exploatare minieră de mangan - minerit
Starea economică a comunei Dorna-Arini, raportată la anii anteriori, se încadrează într-o
tendinţă de regres moderat, ca urmare a factorilor economici şi a pandemiei, din această perioadă.
Regresul este moderat ca urmare a unor politici locale de atragere a investitorilor şi a fondurilor
comunitare şi de exploatare mai judicioasă a resurselor proprii.
Având în vedere condiţiile concrete ale comunei Dorna-Arini, primarul comunei, în anul 2021,
s-a preocupat pentru creşterea economică a acestei unităţi administrativ teritoriale.
Cu toate că în domeniul industriei lemnului, s-a înregistrat o descreştere a activităţii economice,
totuşi, în domeniul serviciilor turistice, creşterea înregistrată în anul 2021 a fo st constantă. Se
înregistrează o pantă ascendentă a activităţii turistice în comună..
în anul 2021 s-au autorizat un număr de 12 case de vacanţă şi pensiuni turistice, faţă de 8 astfel
de construcţii autorizate în anul 2020 iar un număr de cca. 35 persoane din alte localităţi au cumpărat
terenuri în comună în vederea edificării unor clădiri cu destinaţie turistică şi de odihnă.
In anul 2020, localitatea a fost declarată Staţiune turistică de interes local.
Dezvoltarea este favorizată şi de amplasamentul comunei, în zonă cu potenţial turistic ridicat,
în imediata vecinătate a oraşului staţiune Vatra Dornei.
Astfel, luând în considerare principiul conform căruia, o poziţie economică bună a individului
generează o poziţie economică bună pentru colectivitate, s-a acţionat pentru creşterea activităţilor
economice şi pentru diversificarea acestora.
In anul 2021, s-au făcut progrese în asigurarea confortului locuitorilor comunei, în sensul
continuării implementării unui program de gestionare a deşeurilor menajere.
Deoarece susţinerea unor programe de dezvoltare locală are la bază şi o contribuţie proprie,
a comunităţii locale, în anul 2021 s-a pus accent pe colectarea resurselor proprii (taxe, impozite, venituri
din chirii şi concesiuni etc).

Astfel, pe lângă derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitaţii pentru închirierea
spaţiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri (terenuri) aflate în
domeniul privat, pentru desfăşurarea unor activităţi economice.
Dacă în anul 2020, realizarea creanţelor la bugetului local s-a făcut în procent de cca 80 %, în
anul 2021, şi datorită problemelor economice cu care se confruntă populaţia, probleme datorate crizei
financiare actuale, cu toate că s-a realizat şi optimizarea activităţii compartimentului de impozite şi taxe
(achiziţionarea unor programe informatice specifice) veniturile proprii ale bugetul local al comunei a
fost realizat în proporţie de 72 %.

Pentru dezvoltarea urbanistică a localităţii şi pentru intrarea în legalitate a persoanelor care
construiesc locuinţe sau anexe gospodăreşti, în anul 2021 s-au emis, la nivelul comunei Dorna-Arini, un
număr de 45 autorizaţii de construire, colectăndu-se taxele şi impozitele legate de aceste autorizări.
De asemeni, tot pentru dezvoltarea urbanistică a localităţii, s-au reabilitat majoritatea
drumurilor comunale.
Pentru creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, la nivelul Primăriei comunei DornaArini s-au reorganizat unele servicii iar toate birourile sunt dotate cu aparatură IT.
De asemeni, pentru ca cetăţeanul să aibă acces rapid şi facil la informaţiile de interes public,
s-au publicat documentele care se supun acestui regim de publicare, pe site-ul propriu.
O preocupare majoră a administraţiei locale în anul 2021 a fo st şi modul de aplicare a Legii
18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.
La comisia comunală de fond funciar Dorna-Arini au fo st depuse un număr de 448 cereri prin
care se revendică suprafaţa de 269,44 ha teren agricol (fâneţe şi păşuni) şi suprafaţa de 9887,6 ha pădure,
în total, 8157 ha teren.

Comisia comunală de fond funciar Dorna-Arini s-a întrunit în şedinţe conduse de primar în ziua
de jo i a săptămânii, în funcţie de documentele existente spre analiză, pentru înaintare la Comisia
Judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, analizând şi propunând
soluţii, până la finele anului 2021, pentru toate cele 448 cereri înregistrate la această comisie, suprafaţa
de pădure şi teren agricol (fâneţe, păşuni) pentru care s-a propus validarea dreptului de proprietate în
anul 2021 fiind de cca. 580 ha din total suprafaţă revendicată de 8156,72 ha pădure (circa 6250 ha sunt
puse în posesie în anii anteriori).
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Raportat la număr de cereri soluţionate, situaţia, la sfârşitul anului 2021, a fo st următoarea:
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Preconizăm ca până la finele anului 2022, Comisia comunală de fond funciar Dorna-Arini să
se aproprie de finalul procesului de restituire a proprietăţilor preluate abuziv la stat.
In ultima perioadă în comuna Dorna-Arini s-a înregistrat o scădere a numărului de animale din
gospodăriile populaţiei din comună. Acest aspect se datorează preţurilor mici oferite de procesatorii de
lapte şi de carne care achiziţionează aceste materii prime de pe raza comunei.
Totuşi, s-a înregistrat o creştere a numărului de animale în ferme mici, datorită subvenţiilor
acordate pentru această activitate.

STAREA SOCIALĂ
Ca urmare a condiţiilor generale specifice Zonei Domelor, prezentate la începutul capitolului
anterior, rata şomajului la nivel de comună se menţinea, în anul 2021, la cote medii, respectiv 6,3 %,
înregistrăndu-se în această perioadă o uşoară creştere, ca efect al condiţiilor economice şi a pandemiei,
din perioada anterioară.
In ceea ce priveşte zona analizată, in condiţiile in care in ultimii 10 ani s-au construit locuinţe
individuale şi sezoniere - case de vacanţă, s-au extins si modernizat locuinţele existente înainte de 1990,
putem trage concluzia ca majoritatea proprietarilor cu domiciliul stabil în zonă este formata din familii
cu venituri medii şi mici (agricultori, muncitori forestieri, mici întreprinzători, etc).
Această concluzie se impune şi din numărul persoanelor beneficiare de ajutor social din comună
- 8 beneficiari (titular).
Pentru cazuri excepţionale, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2021, s-au acordat şi
ajutoare de urgenţă.
Finanţarea transportului elevilor şi cadrelor didactice cu domiciliul în altă localitate şi care
activează la şcolile din Dorna-Arini, se înscrie tot în activitatea de ameliorare a stării sociale a comunei.
De asemeni, pentru creşterea gradului de confort a locuitorilor comunei, s-a reuşit în anul 2021
extinderea reţelei de iluminat public şi reabilitarea celei existente, pe marea majoritate a drumurilor din
comună.

Deoarece este cunoscut faptul că, o dezvoltare armonioasa implică şi existenţa unor facilităţi
sportive, în anul 2021 s-a amenajat un spaţiu de joacă pentru copii, cu teren de tenis cu piciorul, un teren
de sport cu gazon sintetic la Şcoala Cozăneşti şi unul la Şcoala Rusca.

STAREA MEDIULUI
Teri toiul administrativ al comunei, în suprafaţă totală de 14.706 ha, este format din 6 localităţi
cu caracter rural, respectiv satele Dorna-Arini, Cozăneşti, Ort oaia, Rusca, Gheorghiţeni, Sunători.
Comuna Dorna-Arini, este situat în Depresiunea (Ţara) Domelor, unitate geografică încadrată
în masivul Suhard şi Munţii Căli mani la nord, respectiv sud,limitată la est de Cheile Zugrenilor şi
deschizăndii-se la vest.
Datorită acestei poziţionări, relieful este muntos.
Ecosistemele prezente în comună s u n t:
- forestier - păduri şi alte terenuri cu destinaţie f orestieră;
acvatic - râuri şi pâraie, bălţi, terenuri mlăştinoase ;
agricol montan - făneţe şi păşuni naturale, terenuri agricole de mici dimensiuni;
Aşa cum ştiţi, pe teritoriul comunei Dorna-Arini se află o parte din Cheile Zugrenilor, rezervaţie
naturală de importanţă naţională.
Pentru conservarea şi protecţia mediului în comună, în anul 2021, ca şi în anii anteriori, s-au
ecologizat cursurile de apă din comună şi s-a reuşit eliminarea unor depozite necontrolate de gunoi
menajer. Acest lucru a fost posibil prin antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de
muncă şi prin cooptarea la această activitate a elevilor şcolilor din comuna Dorna-Arini.
De asemeni, s-a întocmit un proiect pentru canalizare şi epurare ape uzate, care este depus la
finanţare, fiind în stadiul de analiză.
De asemeni, pentru împiedicarea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere pe spaţiul public
sau în alte locuri de pe raza comunei, s-au achiziţionat şi s-au amplasat containere pentru gunoi în toate
satele comunei, care sunt ridicate periodic şi transportate la groapa de gunoi a municipiului Vatra
Dornei.
Consider că starea mediului în comună este bună, pe viitor, activitatea ce se va desfăşura în sensul
sporirii calităţii mediului fiind aceea de conştientizare a populaţiei pentru menţinerea unui mediu curat,
pentru colectarea selectivă a deşeurilor din comună şi pentru reciclarea deşeurilor refolosibile. In acest
sens, comuna Dorna-Arini, împreună cu comunele Panaci şi Şaru Dornei, s-au asociat şi sunt parte a
unui proiect intitulat „Ţara Domelor curată”, proiect integrat de mediu, care în etapa următoare va
primi finanţare.
Pentru creşterea calităţii vieţii în comună, se vor pune în practică concluziile desprinse din
seminariile pe tema dezvoltării locale, la care primarul comunei a participat în anul 2021.
Astfel, se intenţionează în anul 2022 finalizarea unor proiecte sau iniţierea unor proiecte pentru
accesarea de fonduri de finanţare în următoarele domenii:
modernizarea administraţiei locale şi a serviciilor oferite cetăţenilor (achiziţii de
echipamente electronice şi tehnică IT pentru dotarea tuturor birourilor, achiziţionare de
soft adecvat activităţii instituţiei)
modrernizare drumuri comunale -refacere strat rutier prin betonare/asfaltare;

Primar,
Andrei-Ştefaniţă MflZARE

