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RAPORT
privind starea economica si sociala a comunei Cuzaplac in anul 2006

Conform prevederilor Legii 215/2001 art.68 alin.(1) lit.d ,in cele ce urmeaza
a sa va prezint principalele activitati care au stat in atentia noastra in anul 2006,precum si
realizarile pe care le-am avut in anul care a trecut ,urmand sa va prezint in final un proiect
de hotarare privind imbunatatirea activitatii economice si sociale a comunei in anul 2007.
Anul 2006 pentru administratia locala a fost un an in care la nivel de comuna
au fost realizate urmatoarele investitii:
- finalizarea investitiei de alimentare cu apa si extindere a retelelor de apa din cele
patru sate Galaseni,Petrindu ,Tamasa si Cuzaplac;
- amenajarea gropii de gunoi si a drumului de acces spre aceasta Cuzaplac-Beneia;
- intretinerea de drumuri comunale DC 57,DC 59, DC 64 si drumul judetean D.J.188 N
- repararea si intretinerea drumului de acces pasune si padure ,localitatea Mierta
- reparare si intretinere drum acces biserica Galaseni;
- reprofilare si balastrare strazi Petrindu;
- amenajare,reprofilare,reparatii si intretinere drum acces bazin apa Tamasa;
- balastrare si pietruire strazi Cublesu;
- salubrizare: Cuzaplac,Tamasa,Petrindu,Galaseni,Mierta,perioada iunie 2006 –
ianuarie 2007;
- intretinere retele de apa localitatile Galaseni,Petrindu,Tamasa,Cuzaplac;
- amenajari drum acces hotar localitatile Ruginoasa,Cuzaplac;
- reparatii de intretinere prin tratament dublu bituminos a drumului judetean D.J-108
N;
- reparatii de intretinere si amenajarea scolii generale cu clasele V-VIII Cuzaplac ,
lucrari care au constat in inlocuirea partiala a geamurilor existente cu geamuri
termopan,amenajarea salilor interioare prin montarea de tavan fals si reabilitarea
sistemului de iluminat,reparatii si zugraveli interioare,amenajarea si finalizarea
lucrarilor la grupurile sociale;
- reparatii la caminul cultural Cuzaplac,constand in lucrarile de reparatii interioare si
exterioare,zugraveli interioare si exterioare,introducerea ape potabile,montat usi
intrare metalice,amenajarea unei fose septice.
- reparatii de intretinere la camin Mierta,constand in inlocuirea unui numar de
aproximativ 450 tigle si amenajarea unui spatiu commercial in cadrul caminului
cultural;
- reparatii de intretinere si inlocuiri de usi la caminele culturale Galaseni,Petrindu
,amenajarea spatiilor interioare,reparatii la acoperisuri si tencuieli exterioare,amenajarea de noi spatii.
- reparatii la camin Tamasa ,constand in inlocuiri de usi,amenajarea spatiului destinat
bucatariei,introducerea apei;
- lucrari de reparatii si igienizari interioare la scoala Petrindu si Mierta;
- amenajarea si dotarea cu aparatura electronica a spatiului destinat telecentrului
Petrindu;

-

castigarea programului de investitii privind infiintarea centrului de zi pentru
copii,realizarea lucrarilor de investitii privind amenajarea acestor spatii.
- intretinerea sistemului de iluminat public;
Anul 2006 a insemnat de asemenea la nivel comunal primirea in doua randuri a
delegatilor din Altten Olanda,parteneri in realizarea proiectului de aductiune a
apei,precum si in parteneriatul dintre scolile Cuzaplac – Altten,in acest sens acestia
atribuind financiar pentru realizarea unor dotari interioare pentru scoala
Cuzaplac,realizarea programului Comenius intre scolile din Cuzaplac Romania – Altten
Olanda si Germania.
Am dorit sa prezint realizarile administratiei publice pe anul 2006 si implicarea
administratiei in rezolvarea tuturor problemelor ridicate de cetateni,incercand sa realizam
cat mai multe din cerintele care se impun a fi realizate .
In ceea ce priveste colectarea impozitelor de la cetateni,acest lucru s-a realizat
intr-un procent destul de scazut,ceea ce ne-a determinat sa schimbam sistemul de
colectare a impozitelor si taxelor locale de la cetateni.
Prioritatea noastra pentru 2006 a fost si aceea de a asigura atragerea de fonduri
la bugetul local,intocmirea de proiecte si programme,realizarea de parteneriate si
colaborari cu cat mai multe administratii publice locale.
In ceea ce priveste protectia sociala si asigurarea locurilor de munca,va
informam ca in 2006 am incercat in permanenta sa asiguram fondurile necesare pentru
asigurarea platii asigurarilor sociale pentru persoanele incadrate ca insotitori ai
persoanelor cu handicap,asigurarea platii ajutoarelor sociale precum si a ajutoarelor de
incalzire.
De asemenea in 2006 au fost angajati un numar de 10 persoane prin Agentia
de Formare si Ocupare a Fortei de Munca Salaj,cu ajutorul carora s-au realizat
majoritatea lucrarilor la nivelde comuna.
In anul 2006 au fost inregistrate un numar de 787 cereri,adeverinte,petitii si
acte normative intre administratia locala si alte unitati administrative,cetateni si institutii
ale statului.
In cursul acestui an in luna ianuarie,au fost depuse ,inregistrate si aprobate un
numar de 665 cereri pentru incalzirea locuintei cu lemne in suma totala de 67.086 .
Colaborarea intre administratia publica locala si politia locala in anul 2006 a
fost una buna,actionandu-se in principal pentru asigurarea pazei bunurilor cetatenilor
precum si in sensul respectarii drepturilor si libertatilor oferite de lege, precum si la
respectarea proprietatii cetateanului.
Colaborarea dintre administratia publica locala si unitatile de la nivelul
comunei in anul 2006,consider ca a fost una buna,iar implicarea tuturor in rezolvarea
problemelor comunitatii locale va duce si in viitor la progress si prosperitatea cetatenilor
comunei.
As aminti la acest capitol cate-va din realizarile din 2006 :
- sprijinirea unitatilor de cult cu fonduri financiare pentru realizarea unor lucrari la
lacasele de cult (bisericile: ortodoxa Galaseni,reformata Petrindu,ortodoxa Tamasa si
ortodoxa Stoboru;
- asigurarea unei cote suplimentare de benzina pentru postul local de politie;
- asigurarea transportului scolar pentru toti copii din comuna;
- crearea unui centru de zi in localitatea Petrindu;
Consider anul 2006 un an al realizarilor in tot ceea ce ne-am propus,precum
si in ceea ce priveste relatiile dintre Consiliul local si Primarie ,cu rezervarea ca si pe
viitor sa gandim impreuna la realizarea tuturor dezideratelor astfel incat la finele anului
2007 sa putem spune ca ne-am facut datoria iar cetatenii sa fie multumiti de serviciile
oferite.
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