ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CENADE
PRIMAR

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de primarul şi viceprimarul
Cenade, judeţul Alba

comunei

în perioada care s-a scurs de la 1 ianuarie şi până la 31 decembrie 2013.
putem spune că a fost un an plin de reuşite şi realizări chiar dacă a fost un an
de criză economică.
LUCRĂRI DE GOSPODĂRIRE COMUNALA
- întreţinerea străzilor şi şanţurilor din comună ,spaţiilor verzi şi pomilor
plantaţi pe domeniul public.
- Conform planului de salubrizare s-au continuat lucrările de igienizare în
comună, prin menţinerea contractului cu firma S.C. FINANCIAR URBAN SRL
, precum şi cu beneficiarii de ajutor social, pentru colectarea gunoiului menajer
de la cetăţenii din comună.
- Fântânile comunale s-au întreţinut şi s-au schimbat găleţi de câte ori a
fost nevoje.
- întreţinerea iluminatului public prin schimbarea lămpilor şi a becurilor
defecte precum şi montarea ghirlandelor cu prilejul Sărbătorilor de iarnă .
- S-a asigurat deszepăzirea drumului judeţean şi a străzilor din comună.
- S-a asfaltat 1,5 km de drum judeţean DJ 222 Cenade- Broşteni.
- S-a construit şanţul din preajma Bisericii ortodoxe.
- De asemenea s-a construit din nou un şanţ pe mijlocul Borşului.
- La Primărie s-a construit un gard pentru împrejmuire.
- După mai multe demersuri întocmite am reuşit şi construirea unui releu
pentru semnalul telefoniei mobile ORANGE.
PĂŞUNE
-

S-a construit baia pentru animale.
S-au întăbulat păşunile în proporţie de 90%.
S-au curăţat păşuniile de spini atât manual cât şi cu tractorul.
De asemenea s-au întreţinut făntănile din păşunat.

DISPENSAR
-

S-au plătit utilităţile gaz, apă, curent.

CĂMIN CULTURAL
-

S-au terminat lucrările exterioare la Căminul Cultural.
S-a dotat şi pus în funcţiune bucătăria şi spălătoria, Căminului cu
aparatură profesională.
De asemenea s-a obţinut finanţarea pentru reabilitarea Căminului

cultural, în valoare de 50,000 euro.
BIBLIOTECĂ
- S-a asigurat buna funcţionare a bibliotecii.
SCOALĂ
-

-

S-au efectuat lucrări de reparaţii interioare la grupurile sociale la şcoala
cu clasele I-IV şi clasele V-VIII.
S-au asigurat fondurile necesare pentru buna funcţionare a şcolii.
S-a asigurat cadouri pentru sărbătorile de Crăciun atât elevilor cât şi
preşcolarilor, prin sponsorizarea SC Jidvei şi SC INA STRADE.
De asemenea s-a sprijinit Sărbătoarea Şcolii, sponsorizarea cărţilor
pentru premii.

PĂDURE
-

S-au marcat 368 m 3 lemne de foc pentru populaţie.
S-a efectuat amenajamentul silvic la pădurea comunală, conform legii .

CULTURĂ
La capitolul Cultură trebuie să precizez că în anul 2013 am participat cu
grupul folcloric al comunei
la Festivalul « Afroda» de la Sîntimbru. Tot la
Festivalul Afroda au patricipat şi tinerii din comună la competiţia sportivă de
fotbal.
în luna decembrie grupul folcloric a participat la festivalul de colinde « O
ce veste minunată» de la Blaj.
Acesta este un lucru deosebit de benefic deoarece am reuşit să păstrăm
obiceiurile şi tradiţiile comunei noastre.
Trebuie să menţionez că activitatea primăriei este mult mai vastă decât
am amintit eu până acum, la toate aceste realizări au participat şi s-au implicat
angajaţii Primăriei, care s-au implicat în acţiunile desfăşurate pentru subvenţiile
agricole, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, activităţi culturale
şi multe altele pentru care le mulţumesc.

în încheiere vreau să le mulţumesc consilierilor locali care au fost alături
de noi, ne-au sprijinit şi s-au implicat în proiectele noastre, fără de care nu s-ar fi
putut realiza.
Cenade, la 31.01.2014.
PRIMAR
Neamţu Ilie

