Fisa de date

4.Amenajarea teritoriului

Indicator
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
Lungimea totală a drumurilor, din care:
Drumuri europene (km)
Drumuri naţionale (km)
Drumuri judeţene (km)
Drumuri vicinale 1 (km)
Străzi 2 (km)
Drumuri de exploatatie agricola (km)
Asfalt (km)
Beton (km)
Piatră cubică (km)
Piatră (km)
Pământ (km)

Valoare
Da/NU

Observatii
-se specifică dacă acesta există sau nu
-se trece lungimea totală a drumurilor din oras, în km
-se trece lungimea totală a drumurilor europene ce străbat
teritoriul orasului, în km
-se trece lungimea totală a drumurilor naţionale ce străbat
teritoriul orasului, în km
-se trece lungimea totală a drumurilor judeţene ce străbat
teritoriul orasului, în km
-se trece lungimea totală a drumurilor vicinale ce străbat teritoriul
orasului, în km
-se trece lungimea totală a strazilor din oras, în km
-se trece lungimea totală a străzilor din oras acoperite de asfalt,
-se trece lungimea totală a străzilor din oras acoperite de beton, în
km
-se trece lungimea totală a străzilor din oras acoperite de piatră
cubică, în km
-se trece lungimea totală a străzilor din oras acoperite de piatră,
în km
-se trece lungimea totală a străzilor din oras acoperite de pământ,
în km
-se specifica dacă acestea există sau nu

Există studii de trafic realizate în oras în ultimii 3 ani?
(Da/Nu)
-se apreciază dacă da sau nu
Există un sistem adecvat de indicatoare rutiere? (Da/Nu)
-se trece numărul total de autoturisme înregistrate
Numărul de autoturisme înregistrate în localitate
-se specifică daca da sau nu
Există o strategie de dezvoltare a infrastructurii rutiere din
oras? (Da/Nu)
Vă rugăm să precizaţi principalele 3 deficienţe sau lipsuri care afectează calitatea activităţii autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte administrarea
drumurilor locale:
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
1
2

care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora
drumuri din interiorul localităţilor

1

3. .............................................................................................................................

5. Administraţia publică locală
Indicator
Valoare
În ce an a fost elaborat Planul Urbanistic General?
Când s-a făcut ultima lui actualizare? (anul)
Care este numărul certificatelor de urbanism emise anul
trecut? (2015)
Care este numărul de autorizaţii de construire emise în anii:
2013
2014
2015
Număr total personal angajat, din care (exclusiv demnitarii,
inclusiv secretarul orasului):
Funcţionari publici de execuţie
Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul
orasului)
Personal contractual
Personal contractual în funcţii de conducere
Femei
Bărbaţi
Absolvenţi de studii postuniversitare de
specializare/cursuri universitare de masterat
Absolvenţi studii universitare de licenţă
Absolvenţi studii postliceale
Absolvenţi studii liceale
Absolvenţi studii gimnaziale
Peste 50 de ani
Între 30 şi 50 de ani
Sub 30 de ani
Vârsta medie a personalului angajat
S-a realizat o evaluare externă a personalului Da/Nu, şi dacă
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Observatii
-se trece anul elaborării
-se trece anul ultimei actualizări
-se trece numărul certificatelor

-se trece numărul de autorizaţii emise, pentru fiecare an

-se trece numărul total de angajaţi ai autorităţilor publice locale
-se trece numărul de angajaţi, corespunzător fiecărei categorii

-se trece numărul total de angajaţi femei
-se trece numărul total de angajaţi barbati
-se trece numărul de angajaţi, absolvenţi de masterat, studii
postuniversitare – ca ultima formă de pregătire finalizată
-se trece numărul de angajaţi, absolvenţi studii universitare- ca
ultimă formă de pregătire finalizată
-se trece numărul de angajaţi, absolvenţi de studii postliceale - ca
ultimă formă de pregătire finalizată
-se trece numărul de angajaţi, absolvenţi de studii liceale - ca
ultimă formă de pregătire finalizată
-se trece numărul de angajaţi, absolvenţi de studii gimnaziale - ca
ultima formă de pregătire finalizată
-număr de angajaţi cu vârsta peste 50 de ani
-număr de angajaţi cu vîrsta între 30 si 50 de ani
-număr de angajaţi cu vârsta sub 30 de ani
-suma vărstelor angajaţilor / numărul angajaţilor
-se alege Da sau Nu şi se specifică anul

DA în ce an
Număr total personal care a absolvit programe de formare şi
perfecţionare în administraţia publică în anii 2013 - 2015, din
care:
Fonduri nerambursabile postaderare
Achiziţii publice
Finanţe publice, inclusiv fiscalitate
Contabilitate
Management organizaţional, strategic, al resurselor
umane
Tehnologia informaţiei
Comunicare, marketing, contractarea creditelor
Limbi străine
Alte programe de formare și perfecționare
Numărul compartimentelor funcţionale, din care:
Direcţii
Servicii
Birouri
Compartimente
Spaţiul total util
Număr total calculatoare, din care:
Achiziționate după anul 2014, inclusiv
Cu acces la imprimantă
Cu acces permanent la internet
Număr total copiatoare, din care:
Achiziționate după anul 2014, inclusiv
Număr total aparate foto
Număr total camere video
Specificaţi programele informatice de specialitate necesare
desfăşurării activităţii avute în dotare (contabilitate, urbanism,
administrare fiscală, GIS, etc)
Număr total de autoturisme, din care:
Achiziționate după anul 2014
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-numărul angajaţilor care au urmat forme de perfecţionare a
pregătirii profesionale, pentru 2013, 2014, 2015
-pentru fiecare domeniu de pregătire se trece numărul persoanelor
care au urmat astfel de tematici

-numărul total al compartimentelor
-numărul fiecărei categorii de compartiment, la momentul
completării

-suprafaţa în m2 a spaţiilor utilizate de către administraţia locală,
cu destinaţia birouri
-numărul total de calculatoare existente în instituţie
-numărul total de calculatoare achiziţionate dupa 2014
-numărul calculatoarelor ce au acces la imprimantă direct
-numărul de calculatoare ce au acces permanent la internet
-numărul total de copiatoare existente în instituţie
-numărul total de copiatoare achiziţionate dupa 2014
-numărul total de aparate foto existente în instituţie
-numărul total de camere video existente în instituţie
-se scriu programele existente

-numărul total de autoturisme existente în instituţie
-numărul total de autoturisme achizitionate dupa 2014

Care sunt principalele 3 obiective pe care vi le-aţi stabilit?
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
Care sunt principalele 3 probleme cu care vă confruntaţi?
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
Care sunt principalele 3 acţiuni realizate pentru dezvoltarea economică a localităţii?
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
Vă rugăm să precizaţi principalele cinci deficienţe sau lipsuri care afectează calitatea activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor locale şi de
elaborare şi execuţie a bugetelor locale.
1.......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
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