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Doamna consilier, domnilor consilieri,
Stimați invitați,
Vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu prevederile art.63 alin. (3)
lit. ,,a’’ din Legea nr.
/
a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în ședința de astăzi a Consiliului Local al
comunei Cenade, să vă prezint raportul privind starea economică, social și de
mediu a comunei noastre, în anul 2017.
Raportul primarului este un material de analiză ce cuprinde informații
despre activitatea Primăriei Cenade, a Consiliului Local Cenade, a modului cum au
fost gestionate fondurile publice, o sinteză a proiectelor derulate și o perspectivă
asupra strategiei de dezvoltare a comunei.
Primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai primăriei au urmărit
rezolvarea problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislative în
vigoare acordând atenția cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor cetățenilor.
În calitate de primar al comunei Cenade, am continuat să duc la
îndeplinire la modul cel mai serios, resposabilitățile ce îmi revin ca edil al
comunității, rezolvând în mare parte nevoile și urgențele locale, depunând
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eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care ni leam propus. Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul
preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre.
Întreaga activitate a Consiliului Local și a executivului s-a desfășurat pe
baza unei tematici întocmite în conformitate cu atribuțiile conferite de legea
organică, având totodată, învedere, propunerile fǎcute de consilieri, locuitorii
comunei şi personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Cenade.
Conform prevederilor legale, principal formă de lucru a consiliului local
este şedinţa, context în care, acesta, ca parte deliberativă, s-a întrunit în 11
şedinţe ordinare și 3 de îndată, fiind adoptate un număr total de 75 de hotărâri,
care au vizat în principal următoarele:
 Bugetul propriu si rectificările acestuia pe tot parcursul anului 2017;
 Stabilirea de impozite și taxe locale în conformitate cu prevederile codului
fiscal;
 Aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea comunei;

 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
implementării unor proiecte de interes local;

valorilor

investiției

și

 Aprobarea modificărilor și completărilor inventarului domeniului public și
privat;

Proiectele de hotărâri au fost bine fundamentate, iar hotărârile adoptate
au fost transmise în termen legal prefectului, obținând viza de legalitate pentru
toate cele 75 de hotărâri. Hotărârile consiliului local cu caracter normative au fost
aduse la cunoștință public prin afișaj la sediul primăriei și pe site-ul oficial al
acesteia, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesați. Acesta
este un argument în plus care mă îndreptățește să afirm că desfășurăm o
activitate responsabilă, în slujba legii și a cetățenilor care m-au ales și m-au
învestit cu răspunderi publice.
În exercitarea atribuțiilor de primar al comunei, în cursul anului 2017
am emis un număr de 200 de dispoziții, menite să asigure conducerea și
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coordonarea administrației publice locale, reglementând o serie de probleme
sociale și economice, cum ar fi:
 Activitatea de autoritate tutelară si asistență socială;
 Acordarea, neacordarea, suspendarea sau încetarea ajutorului social;
 Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și a asistenților personali;
 Acordarea, modificarea sau suspendarea alocaţiilor complementare;

Trebuie menţionat faptul cǎ, toate hotararile consiliului local şi
dispoziţiile primarului au contribuit la bunul mers al administraţiei publice
locale, la dezvoltarea economicǎ a comunei, demonstrând cǎ avem capacitatea sǎ
ducem la bun sfârştit angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm totodatǎ principiile
care trebuie sǎ guverneze întreaga noastră activitate publică : legalitatea,
transparența, responsabilitatea, eficiența și oportunitatea.
În ceea ce priveşte administraţia comunei anul 2017 a fost unul plin de
reuşite şi realizări.
În continuare supun atenţiei dumneavoastră principalele aspecte de la
nivel local. În activitatea de secretariat a Primăriei s-au depus eforturi pentru
rezolvarea pe cât posibil a tuturor problemelor de secretariat.
Activitatea de secretariat s-a axat pe :
 Pregătirea ședințelor de Consiliul Local, gestionând documentele care
decurg din activitatea consiliului.
 Îndeplinirea procedurilorlegale privind elaborarea proiectelor de hotărâre
cu caracter normativ.
 Aducerea la cunoștință public prin afișare și pe site-ul instituției a tuturorp
roceselor verbale de ședință , hotărârilor, deciziilor, dispozițiilor, etc.
 Participarea și sprijinirea comisiilor atunci când i s-a cerut la ședințele de
comisii.
 Rezolvarea în termen legal a scrisorilor, cererilor, reclamațiilor și a altor
adrese transmise de diferite instituții.
 Asigurarea comunicării în termen, precum și aducerea la cunoștință publică
a actelor normative emise de organele locale și centrale.
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 Comunicarea în termen a tuturor hotărârilor de Consiliul Local Instituției
Prefectului Alba pentru exercitarea controlului de legalitate.
Tot la activitatea de secretariat vă aduc la cunoştiinţă că în anul 2017
s- au inregistrat 9 naşteri, transcrieri a certificatelor de naștere 9 căsătorii şi sau întocmit 26 acte de deces.
La nivel de comună, începând cu luna octombrie
, Centrul de zi
din cadrul Asociației Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj, desfășoară proiectul
Școală după școală Cenade , finanțat de fundația Vodafone și Fundația Principesa
Margareta a României. Scopul proiectului fiind de prevenire, reducere a
fenomenului de abandon și absenteism școlar, îmbunătățirea situației școlare a
copiilor care provin din familii defavorizate de la nivelul comunei Cenade.
Activitatea economică a comunei este preponderent agricolă cu
ramurile sale de bază, cultura mare, legumicultură și creșterea animalelor.
Totalul administrativ al comunei fiind în suprafață de
ha, din care agricole
fiind de 3506 ha, 1428 ha arabil,
ha pășuni,
ha fânețe,
ha vii și
ha păduri.
Alte activități se desfășoară în sfera serviciilor de comerț. În vederea
asigurării accesului la servicii şi noi locuri de muncă pe raza comunei îşi
desfăşoara activitatea firma SC JIDVEI SRL, care deține plantaţii de viță de vie,
asigurând locuri de muncă pentru majoritatea cetățeniilor. Pe raza comunei îşi
desfăşoară activitatea și firma SC GRUPOJAV SRL, aceasta având ca domeniu de
activitate agricultura şi zootehnia, aceștia având teren în arendă de la cetățeni. La
nivelul comunei mai functionează şi firme care desfăşoară activităţi de comerţ
Starea economică a comunei Cenade, raportată la anii anteriori, se
incadrează într-o tendință de dezvoltare moderată, ca urmare a unor politici
locale de atragere a investitoriilor și a fondurilor comunitare și de exploatare mai
judicioasă a resurselor proprii. In general s-a acționat pentru creșterea condițiilor
de viață, prin îmbunătățirea infrastructurii.
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S-a acționat pe tot parcursul anului în planul dezvoltării aspectului
gospodăresc al comunei atât din punct de vedere urbanistic cât și a modului de
întreținere, dotare și curățenie a localității, principalele investiții fiind:
 În anul 2017 s-au achiziționat
de mese rotunde care au intrat
în dotarea Căminului Cultural Cenade.
 S-au finalizat lucrăriile de modernizare la sediului Primăriei
Cenade.
 S-a achiziționat mobilier în Compartimentul de Stare Civilă și
Contabilitate.
 S-a decolmatat valea Cenazii.
 S-au colectat deșeurile de pe raza comunei, fiind încheiat un
contract cu SC FINANCIAR URBAN SRL.
 S-a asigurat material lemnos pentru perioada de iarnă pentru
locuitorii comunei Cenade.
 S-a asigurat material antiderapant pentru perioada de iarnă şi sau dezăpezit străziile interioare cu plugul si buldoexcavatorul din
dotarea primăriei.
 S-au curăţat şi săpat şanţuri pe terioriul comunei, unde situaţia
impunea acest lucru.
 Corpurile de iluminat din comună au fost înlocuite în totalitate cu
unele de ultimă generație pe LED, astfel consumul reducându-se
semnificativ.
 S-au toaletat copacii din proprietatea publică a comunei, s-au
plantat trandafiri şi ş-a tuns gardul viu.
 S-a demarat proiectarea unei Baze Sportive în Comuna Cenade,
aceasta fiind finanțată integral din fonduri europene, urmând să
fie finalizată în anul
 S-au făcut demersuri în proiectarea de construire rigole, șanțuri și
trotuare pe Strada Principala, Strada Borșului, Strada Huhurezului
și Strada Rozorului.
 Sa aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea variantei de
drapel heraldic al Comunei Cenade.
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 S-au efectuat lucrări de nivelare a drumurilor de exploatare
agricolă.
 S-a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale proiectul
Reabilitare Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cenade , acesta
fiind finanțat cu suma de
.
lei.
 S-au efectuat lucrări de separare a contoarelor de gaze naturale
de la Dispensarul Uman și Farmacie.
 S-a achiziționat o autospecială stingere incendii modernă, dotată
cu tot ceea ce este necesar în cazul unui incendiu,aceasta intrând
în dotarea Serviciului Voluntar de Urgență Cenade . Achiziția
acesteia fiind posibilă cu ajutorul Operațiunii Sabre din Marea
Britanie.
 S-a demarat proiectul Modernizare Străzi interioare Comuna
Cenade , in valoare de 3.400.000 lei, asfaltându-se toate străzile
din comună, urmând în anul
să se construiască rigole, accese
intrare și trotuare.

De scos în evidență este activitatea domnului viceprimar care a
coordonat unele actiuni, chiar daca au fost realizate cu beneficiarii de la Legea nr
416/2001.
La capitolul educaţie, reforma învăţământului românesc constituie un
factor de prioritate naţională, având ca scop constituirea unui sistem instructiveducativ deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice, cultural şi morale prin
angajarea tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, biserica și comunitatea
locală.
În comuna Cenade există 2 școli, şi o grădiniţă, unde își desfășoară
activitatea școlară și preșcolară elevii din comună. După finalizarea ciclului
gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul satisfăcător majoritatea
dintre acești elevi continuându-și studiile la licee și școli profesionale din orașele
apropiate.
În ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii, în anul 2017 pe raza comunei
Cenade au activat două cabinete medicale individuale – 2 medici, unul uman şi
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unul veterinar. Referitor la activitatea desfășurată de cei doi medici, menționez
faptul că aceasta a fost bună, nefiind probleme majore.
La nivel de comună există o farmacie, aceasta asigură la un nivel destul
de bun medicamentele necesare.
Serviciul voluntar pentru situații de urgență, a asigurat intervenția la
timp în situații de maximă urgență: incendii, deszăpeziri sau inundații, iar Postul
de Poliție Cenade a funcționat în 2017 cu două persoane.

Pentru anul
ne am propus să continuăm cu dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii comunei Cenade, dar în final trebuie spus că toate
aceste realizări pe care le-am prezentat, dar și altele omise, au fost posibile
datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu
angajații Primăriei, dar și cu ceilalți factori de decizie din comunitatea noastră, și
nu în ultimul rând cu sprijinul cetățenilor comunei noastre, fapt pentru care vă
mulțumesc tuturor și urez continuarea pe aceiași linie și cu rezultate mai bune în
anii ce urmează.
Vă mulţumesc!
Cenade
09 februarie 2018
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