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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014

Ce ar putea să ne semnaleze mai concret trecerea timpului, decât faptul că din
nou redactez un nou raport de activitate. A trecut un nou an, a a că urmează o nouăș
însumare, o nouă analiză a activită ilor, iar apoi vom trage concluziile, ba chiar vomț
putea planifica i activită ile de anul viitor. ș ț

În cadrul acestui raport a  dori să vă prezint totodată i tipurile de activită i ce seș ș ț
desfă oară în cadrul administra iei publice. i nu mă refer doar la partea de investi ii, ciș ț Ș ț
i la activitatea fiecărui compartiment în parte.ș

De  exemplu,  în  cadrul  biroului  de  stare  civilă  s-au  întocmit  91  dosare  de
succesiune, 52 certificate de deces, a celebrat 16 cununii i a eliberat peste 400 deș
adeverin e  pentru  composesorat,  prin  care  proprietarii  pot  clarifica  cota  parte  aț
drepturilor lor din proprietate. 

Principala activitate a biroului agricol în acest an a fost punerea în aplicare a
Legii  nr.  165,  care  cuprinde  inventarierea  terenurilor  agricole.  Măsurătorile  iș
clarificările de terenuri au continuat, dar emiterea Titlurilor de Proprietate a fost oprită
de stat.  Termenul de aplicare a Legii 165 a expirat, sperăm că anul viitor va porni
activitatea Comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor iș
fiecare proprietar va fi pus în posesie în mod legal. Am făcut măsurători i am clarificatș
situa ia unei suprafa e de teren de peste 600 ha i au continuat întabularea imobilelorț ț ș
din patrimoniul comunei, mai ales în scopul solicitărilor de finan ări nerambursabile.ț

Am întabulat  de  asemenea  Centrul  Civic  din  Chileni,  vestiarul  terenului  de
fotbal i suprafa a pe care se va înfiin a noua pia ă.ș ț ț ț

S-au întabulat i drumurile de câmp: Dorma, Fűrészloka, Folyam-Malomútja,ș
străzile Fenyés i  Aranyosparlag,  precum i drumurile forestiere:  Gábor útja,  Sugó,ș ș
Keskenybükk, Súgó-Ördögtó, Bogáros, Mélypatak, Fűrészloka.

În afară de acestea, s-au întocmit diferite studii topografice despre mai multe
imobile pentru care dorim să solicităm finan are. În paralel cu lucrările la re eaua deț ț
canalizare, am măsurat punctele de racordare la re ea, în scopul u urării procesului deț ș
racordare la re ea, pe o lungime de 10 km i însumând mai mult de 200 puncte deț ș
racordare i 350 pu uri.ș ț

O  altă  activitate  importantă  a  biroului  agricol  este  completarea  Registrului
Agricol  i  întocmirea  tuturor  adeverin elor  privind bunurile agricole ale cetă enilor.ș ț ț
Consilierul juridic al comunei lucrează cu 12 procese de fond funciar, 206 dosare ale
persoanelor date în judecată pentru transformarea amenzilor datorate în ore de lucru,
clarificarea a 20 de reclama ii privind terenurile agricole, precum i 11 dosare privindț ș
vânzarea terenurilor extravilane. 



Persoana responsabilă cu turismul a organizat programul a 320 de persoane, în
mare parte elevi, cu excep ia persoanelor sosite cu ocazia pelerinajului,  a organizatț
programul  i  cazarea  a  160  persoane  i  a  participat  în  mod  activ  la  redactarea  iș ș ș
predarea dosarelor de solicitări de finan are.ț

Activitatea biroului de asisten ă socială, a constat în gestiunea aloca iei de statț ț
pentru 29 copii nou născu i, acordarea ajutorului bănesc pentru îngrijirea a 28 persoaneț
cu  handicap  grav,  verificarea  i  acordarea  ajutorului  social  pentru  75  familii,ș
întocmirea  dosarelor  pentru 34 solicitări  de  indemniza ii  pentru cre terea  copilului,ț ș
eviden a a 13 copii institu ionaliza i,  acordarea de ajutor pentru încălzirea locuin eiț ț ț ț
pentru  208 familii  i  acordarea  aloca iilor  pentru  sus inerea  a  64  familii.  Pe  lângăș ț ț
acestea,  pentru  fiecare  familie  care  beneficiază  de  servicii  sociale  se  efectuează
anchete sociale cel pu in o dată la fiecare 6 luni. ț

Activitatea biroului de urbanism i situa ii de urgen ă a cuprins: 60 racordări laș ț ț
re eaua de apă potabilă,  14 certificate de construire,  18 certificate de urbanism, 40ț
cereri de racordări la re eaua electrică. Persoana angajată la biroul de urbanism esteț
membru în comisia de licita ii i de preluare a lucrărilor. Are ca atribu ie supraveghereaț ș ț
telefonului  în  cazul  codurilor  de  avertizare.  Reprezentan ii  asocia iilor  de  pompieriț ț
voluntari au luat parte la 4 incendii, au inut ore de informare pentru elevi la colile iț ș ș
grădini ele din comună i au participat la diferite programe de pregătire profesională.ț ș

Biroul de impozite i taxe a strâns impozitele în procent de 89%, restan ele suntș ț
mai  mari  în  cazul  persoanelor  juridice  i  s-au  făcut  3  popriri.  În  anul  2014  s-auș
întocmit  687  dosare  pentru  schimbarea  amenzilor  în  ore  de  muncă  în  folosul
comunită ii. ț

În  cadrul  cabinetului  primarului,  pe  deasupra  activită ilor  de  secretariat,  auț
redactat ziarul Barazda, au organizat diferite manifestări, au lucrat la pagina de web,
au documentat cazurile de pagube de vânat, au verificat pe teren lucrările la re eaua deț
canalizare i au preluat diferite lucrări.ș

Activitatea  biroului  de  achizi ii  publice  cuprinde:  renovarea  a  trei  pu uriț ț
publice, sprijinirea a 12 ONG-uri, tabără constructivă, clubul bătrânilor i sprijinireaș
asisten ilor personali, rezolvarea problemei benzinăriei. Întocmirea PUG-ului, care vaț
stabili posibilită ile i criteriile de dezvoltare a comunei în următorii 10 ani. Strategiaț ș
de dezvoltare a comunei, cu ajutorul speciali tilor,  racordarea terenului de fotbal laș
re eaua de apă potabilă i renovarea re elei de curent electric. Clădirea Primăriei s-aț ș ț
racordat  la  re eaua  de  apă  potabilă  i  s-a  instalat  un  hidrant  în  clădirea  sta iei  deț ș ț
pompieri.  La  centrul  civic  din  Chileni  efectuarea  concesiunii  pentru  continuarea
lucrărilor, gestiunea investi iei. Extinderea re elei de camere video în Valea Strâmbă,ț ț
trotuarul din fa a familiei Koszorus, care din cauza vremii nefavorabile nu s-a pututț
finaliza, mai trebuie schimbat podul din beton, trebuie a ezate indicatoare i vopsităș ș
trecerea de pietoni. Gestionarea electrificării satului Liban, planificarea i executareaș
lucrărilor, preluarea acestora. În Casa de cultură Lazar Istvan s-au făcut toalete noi, s-a
restaurat fa ada clădirii i s-a reparat acoperi ul.ț ș ș

În cadrul lucrărilor de canalizare s-au a ezat 18 km de magistrală, 370 m deș
conducte  i  mai  urmnează a se a eza 5 km de magistrală  i  170 m de conducte iș ș ș ș
instalarea  a  7  sta ii  de  pompare.  Pentru  schimbarea  vechii  re ele  s-au  întocmitț ț
documentele i s-au predat spre avizare la Agen ia de Mediu din Bucure ti. ș ț ș



S-a  finalizat  procedura  de  achizi ie  publică  a  buldoescavatorului,  a  câ tigatț ș
firma  Terra  din  Bra ov,  iar  termenul  de  livrare  este  mijlocul  lunii  februarie.  S-aș
finalizat i procedura de achizi ie publică la moară, iar firma câ tigătoare este firmaș ț ș
Macops SRL din Odorheiu Secuiesc.

Am primit finan are pentru organizarea zilelor satului Suseni i pentru editareaț ș
ziarului Barazda.

În cadrul programului LEADER am primit finan are pentru înfiin area parculuiț ț
din centrul satului Suseni, ce va trebui finalizat până în luna septembrie a anului viitor.

Am reu it să facem repara ii la drumurile de câmp, în ciuda bugetului restrâns şiș ț
în acela i timp am făcut repara ii i la unede drumuri forestiere,  în zona Szobásza,ș ț ș
Cigánykő, Keskenybükk, Súrlós.

i  pe teritoriul comunei am făcut repara ii de drumuri pe tot parcursul verii,Ș ț
deoarece la lucrările cu canalizarea argila a ajuns la suprafa ă, ceea ce a produs multeț
neplăceri. Din păcate asfaltarea promisă se amână până la primăvara anului viitor, din
cauza timpului nefavorabil i al lucrărilor de canalizare.ș

Consiliul local s-a întrunit în edin ă de 16 ori i a aprobat 74 hotărâri. Până laș ț ș
mijlocul lunii decemrbie s-au emis 618 dispozi ii ale primarului. ț

Acestea ar fi  principalele activită i ale acestui an, pe care nu le-am detaliat,ț
deoarece nu ne-ar ajunge spa iul acestui ziar în întregime. Dar cred că totu i am reu itț ș ș
să prezint întreaga activitate a administra iei locale pe acest an.ț

Doresc  să  mul umesc  pe  această  cale  tuturor  contribuabililor  pentru  plataț
impozitelor  i  taxelor  locale,  parteneriatul  locuitorilor  comunei,  composesoratelorș
pentru sprijilul acordat comunei, precum i preo ilor pentru sprijinul sufletesc acordat.ș ț

Bunul Dumnezeu să ofere tuturor sărbători binecuvântate i lini tite i un an nouș ș ș
fericit.

Suseni, la 18 decembrie 2014 

Egyed Jozsef
Primar


