HARTA JUD

FOTO

Punctat localitatea

Sediul Primariei

FIŞA LOCALITĂŢII

Date de identificare
Adresa str.Principala, Malini, nr.979, Suceava
Tel 0230.537.305
Fax 0230.543.561
E–mail primariamalini@yahoo.com

Denumire indicatori
Date generale
Localitatea de reşedinţă ( pentru comune)
Număr sate componente
Suprafaţa:
administrativă
intravilană conform PUG
Caracteristici geografice (poziţie, relief ,amplasare,
vecinătăţi, posibilităţi de acces - drum naţional
feroviar, aeroport )
Scurt istoric ( atestare documentară, legenda
denumirii etc)
Populaţie totală stabilă
clasificare :
- pe sexe - femei, bărbaţi
- pe naţionalităţi
- pe religii

U.M.

Total
mun/oraş/comună

MALINI
Nr.
Ha
15.400
1993.70
ANEXA 1
ANAXA 2
mii
pers

7268
3638-Bi, 3630-F
Toti romani
Toti ortodocsi

Resurse
naturale (resurse minerale ale solului şi
-------subsolului resurse de apă şi altele)
Resurse umane
mii pers
6168
- populaţia totală stabilă (pe categorii de vârstă , 0- mii pers 0-18 -----1892
18, 18-45, peste 45 ani)
18-45----1735
>45----2541
1200
- populaţia plecată în străinătate (adulţi şi copii în
întreţinere)

Infrastructură
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Lungimea drumurilor publice, din care:
- DN: - modernizate
- cu îmbrăcăminte uşoară rutieră
- DJ: - modernizate
- cu îmbrăcăminte uşoară rutieră
- pietruite
- DC:
- clasificate:
- modernizate
- cu îmbrăcăminte uşoară
rutieră
- pietruite
- neclasificate:
- pietruite
- de pământ
Lungimea liniei de cale ferată
Staţii de cale ferată (halte)
Aeroporturi ( helioporturi)
Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile
Număr de locuinţe racordate la reţeaua de apă
potabilă
Lungimea reţelei de canalizare
Număr de locuinţe racordate la reţeaua de
canalizare
Staţii de tratare/epurare ape uzate
Lungimea reţelei electrice

Km

44,5(209A+209B)

7
55

Km
Nr.
Nr.
Km
Nr.

-----------------------

Km
Nr.

30
520

Km

2
~ 140
~

Număr de locuinţe racordate la reţeaua electrică
Lungimea reţelei de gaz metan
Km
Număr de locuinţe racordate la reţeaua de gaz
Nr.
metan
Indicatori sociali
Populaţia activă civilă
mii pers
Populaţie ocupată( pe domenii de activitate, industrie,
mii pers
agricultură, servicii, alte domenii )
Salariaţi – nr. mediu, din care:
- în sectorul public
- în sectorul privat
Şomeri
- indemnizaţi pe categorii de vârstă/sex/pregătire

2605
---------

2853
Industrie 153
Agricultura2276
Servicii
375

Pers.
155
523
pers
pers
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ANEXA 3
2

profesională

- neindemnizaţi

pe categorii de vârstă/sex/pregătire

pers

ANEXA 4

Pers
Pers
Pers

1207
46
70

profesională

Pensionari
Persoane cu dizabilităţi
Persoane beneficiare de ajutoare sociale
Dezvoltare economică
Industrie
Număr agenţi economici ( firme) active, după
domeniul de activitate
- producţiei
- servicii
- comerţ
- turism
- alte domenii de activitate
Număr agenţi economici( firme) active, după
mărime:
- mari ( 250 salariaţi şi peste)
- mici şi mijlocii ( 10-249 salariaţi)
- micro ( 0-9 salariaţi)
- organizaţii cooperatiste
- persoane fizice, întreprinderi familiale, sau
individuale
Zonă minieră ( unde este cazul )
- Exploataţi miniere
- Unităţi de prelucrare minieră
- Zone/exploataţii/unităţi dezafectate
Agricultura
Suprafaţa agricolă, din care:
- suprafaţa arabilă
- păşuni

Nr.
37
61
33
9
19

-----12
128
----19
Nr.
-------

Ha
1988(prop.privata)
1134(prop.privata
a comunei)
899(propr.privata)
-----2(propr.privata)

- fâneţe
- vii
- livezi
( de precizat şi proprietatea)

Silvicultură
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, din
care:
- în proprietatea statului
- în proprietate privată

Ha
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10.073
0.6
3

- în proprietate comunală
Exploataţii silvice
Centre de colectare ciuperci , fructe de pădure
Centre de vânătoare
Piscicultură
Ape, lacuri/iazuri/ în proprietate publică sau
privată
Centre de pescuit
Alte terenuri
Zootehnie
Efective de (în crescătorii şi în gospodăriile populaţiei)
- bovine
- cabaline
- porcine
- ovine
- păsări
- familii de albine
- alte animale şi păsări
Exploataţii agricole, cu următoarele precizări:
- fără personalitate juridică ( individuale, PF
-

378,3
5
----1

Ha

-----

Ha

---------

Cap.
2335
529
900
2761
9150
250
-----

autorizate , întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale )
cu personalitate juridică ( regii autonome, societăţi
/asociaţii agricole, unităţi cooperatiste sau alte tipuri)

1124
1

Exploataţii zootehnice, cu următoarele precizări:
- fără personalitate juridică ( individuale, PF

1076

autorizate , întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale )
- cu personalitate juridică ( regii autonome, societăţi
/asociaţii agricole, unităţi cooperatiste sau alte tipuri )

Centre de consultanţă în domeniul agricol
Dispensare veterinare ( personal medical)

1
Nr.
Nr.

----1(1 medic+2
terhnicieni)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

----1
1271
327
----Piata
agroalementara

Servicii/Comerţ
Posturi locale de televiziune
Unităţi poştale
Număr abonaţi la servicii de televiziune prin cablu
Număr abonaţi la servicii de Internet
Alte servicii
Centre comerciale (mall-uri, bazaruri, pieţe agroalimentare,
târguri, oboare, hiper, super – market- uri )

Nr.
Supr.
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mp
Educaţie
Unităţi de învăţământ de stat, din care:
- grădiniţe
- şcoli, din care: - cu clasele I-IV
- cu clasele I-VIII
- şcoli de artă şi meserii
- licee/colegii
Unităţi de învăţământ particulare
Universităţi/ de stat /particulare /filiale
Număr preşcolari, înscrişi la grădiniţă
Populaţie şcolară
Personal didactic, din care:
- calificat
- necalificat
Tineret şi sport
Terenuri/Săli de sport/Baze sportive

1180 m.p.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

6
1
5
----------------230
748
66

Nr. /Supr
mp.

Sala de sport
Baza sportiva
8000 m.p.
--------1x800 m.l.

Nr.
Nr.

3
3
7
----1
-----

Piscine/Bazine de înot
Patinoare
Pârtii de schi
Alte locuri de agrement
Cultură
Cămine culturale
Biblioteci
Unităţi de cult - biserici
Muzee
Case memoriale
Alte obiective culturale

Cercetare /Inovare
Instituţii/Staţiuni/Centre de cercetare – dezvoltare
(denumire, domeniu de activitate,alte date)
Sănătate/Asistenţă Socială
Spitale/Dispensare/Centre se sănătate/Centre de
Nr.
plasament ( cu precizarea de stat, particulare )
Paturi în spitale
Nr.
Cabinete medicale-medicină generală
Nr.
Medici
Nr.
Personal mediu sanitar
Nr.
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-----

--------2
2
6
5

Cabinete stomatologice
Farmacii
Unităţi de asistenţă socială

3
2
1

Nr.
Nr.
Turism

Forme de turism ce pot fi practicate
Obiective turistice – enumerare, scurtă descriere
.
Unităţi de cazare - Total
Nr.
Hoteluri
Nr
Moteluri
Nr.
Vile turistice
Nr.
Cabane turistice
Nr.
Pensiuni turistice
Nr.
Pensiuni agroturistice
Nr.
Alte tipuri de unităţi
Nr.
Agenţii de turism
Nr.
Centre/Puncte de informare turistică /Asociaţii de
Nr.
promovare a turismului
Protecţia mediului
(la aceşti indici se precizează înscrierea în limitele:
- valori normale - sub limita normală – valori depăsite

Agroturism sportiv
---------1
----3
2
----8
------------

)

Calitatea aerului
normala
Calitatea apei ( de suprafaţă şi subterană)
normala
Calitatea solului
normala
Calitatea fonică (nivel de zgomot )
Normala
Biodiversitatea ( arii naturale protejate )
-----Incidenţa zonei la inundaţii/alunecări de teren/
Sub limita normala
situaţii de risc
Sisteme de depozitare – gestionare deşeuri
----Staţii meteorologice
----Lucrări investiţionale
Lucrări în curs de derulare ce vor fi finalizate în
----2012
Lucrări care se derulează în perioada 2012 şi în anii
Instalatie apa
următori
curenta
Oportunităţi de investiţii
Terenuri aflate în proprietate publică sau privată Mp
----suprafaţă/ distanţa la drumuri de acces, şi utilităţi
- scurtă descriere
Clădiri aflate în proprietate publică sau privată
Mp
----suprafaţa /distanţa la drumuri de acces, şi utilităţi
scurta descriere
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Alte resurse naturale şi umane
Alte bunuri
Posibilităţi de realizare sisteme de energie
alternativă
Potenţial pentru dezvoltare de activităţi turistice
Alte posibilităţi
Parteneriate /Înfrăţiri
Parteneriate locale si de dezvoltate locală (ADI -uri,

-------------------------

GAL- uri şi alte parteneriate)

Înfrăţiri
Zilele localităţii (

data calendaristică, manifestări organizate)

---------

Proiecte
-Proiecte cu finanţare europeană

(precizaţi, Programul, Măsura, Domeniul, Axa, Denumirea

proiectului, Valoarea )

- depuse,
- aprobate pentru finanţare
- în implementare (precizaţi şi perioada de implementare)
- Propuneri de proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare

-Proiecte din fonduri guvernamentale

( precizaţi Actul Normativ, Denumirea proiectului,

Valoarea )

- depuse,
- aprobate pentru finanţare
- în implementare (precizaţi şi perioada de implementare)
- Propuneri de proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare

Organizaţii neguvernamentale ( Asociaţii/Fundaţii)
- Denumire organizaţie
---------- Programe derulate/Parteneriate /Acţiuni în folosul comunităţii/Alte acţiuni
umanitare
--------Alte date caracteristice ale localităţii
Exp:
- Promovare produse alimentare ecologice
-------- Tradiţii şi meşteşuguri sau alte domenii considerate de interes pentru localitate şi zonă --------- Organizarea de târguri , expoziţii , misiuni economice şi alte activităţi la nivelul localităţii (denumire
acţiune, organizator, data organizării, participanţi )
--------- Participare la târguri, expoziţii , misiuni economice în ţară şi străinătate
-------

Notă:
Datele pe care nu le deţineţi pot fi solicitate de la instituţiile abilitate APM, Direcţia de
Judeţeană de Statistică AJOFM, IŞJ sau alte instituţii
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