RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A
COMUNEI BAIA DE CRIS PE ANUL 2016
Ca urmare a alegerilor din 05.06.2016, cu sprijinul d-voastra am
castigat mandatul de primar al comunei Baia de Cris.Am fost investit in
functia de primar in data de 23.06.2016.
In spiritual transparentei si respectului datorat cetatenilor
comunei,pentru o informare corecta a d-voastra voi aminti cateva din
actiunile ce s-au derulat din 23.06.2016, inceputul mandatului si 31.12.2016
sfarsitul anului pe principalele domenii de activitate din compartimentele
functionale ale primariei.
I. Administrarea domeniului public
Principalele actiuni care s-au desfasurat pe perioada de timp amintita
au fost urmatoarele:
-decolmatat santuri si rigole in toate satele apartinatoare comunei in lungime
de 2300 m dupa cum urmeaza:-Tebea 600 m, Baia de Cris 200 m,Risca 100
m,Risculita 300 m,Carastau 200 m, Caraci 600 m,Baldovin 100 m, Valeni
200 m,
-curatirea arborilor de pe ulitele din satele apartinatoare comunei,
-balastat drumurile comunale:Carastau 200 m, Lunca 500 m, Risculita-Valea
Rustiului 300 m-Masau 300 m, Magura 300 m, Tebea 300 m, Valeni 100 m,
Risca 100 m, Valea Mare 500 m, (balast si zgura), Caraci 700 m
( piatra,balast si zgura),
-inlocuirea a 135 corpuri de iluminat arse si montarea a 25 de corpuri noi
economice in Baia de Cris si satele Tebea,Lunca, Risca, si Caraci ,
-deszapezirea drumurilor comunale cu utilajele din dotare in lunile de iarna,
-inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie PVC si geam termopan a unui
numar de 6 bucati din interiorul primariei,
-realizarea subtraversarii din satul Lunca a drumului comunal DC 171 pentru
scurgerea apelor de suprafata de la biserica ortodoxa si montarea unui tub
metallic in lungime de 4,5 m si diametru 1000,
-reabilitarea statiilor auto in satele Carastau, Baia de Cris, Tebea si partial
Risca,
-curatat cruce Baldovin,
-bransat la reteaua de apa a comunei a unui numar de 10 familii,
-reabilitare punte peste Cris intre Baia de Cris si Risca,
-transportat agabariticele si curatat piata din Baia de Cris,

-reparat drumuri ca urmare a calamitatilor din 28.06.2016,29.06.2016 din
satele Valeni, Baldovin, Carastau si 01.08.2016 din Baia de Cris, Valeni,
Carastau,
-montare 21 de tronsoane a cate 5 bucati de traverse pe marginea vaii
Rustiului cu personalul primariei,
-modernizare drum Tebea pietruit pe o distanta de aprox. 500 m si construit
rigole betonate pe o distanta de 240 m,
-construit o cabina de dus pentru baia muncitorilor in incinta primariei,
-aprovizionat cu lemne de foc scolile si dispensarul medical,
-dat in folosinta capela mortuala din Baia de Cris,
-efectuarea de ridicari topo in vededrea includerii intr-un proiect a
drumurilor din domeniul public al comunei
 DJ 706-Tebea-VM-DC 175
 DC 4-Valei-Risca-DJ 762
 DJ 762-Valea Mare
 DJ 706-Caraci
II. Urbanism si cadastru
-s-au emis un numar de 18 certificate de urbanism,
-s-au eliberat un numar de 6 autorizatii de construire privind lucrari de
constructii,anexe, extindere, bransamente si alte lucrari diverse,
-s-au eliberat un numar de 5 avize si racorduri pentru amplasamente posturi
de transformare,
-s-au eliberat un numar de 5 autorizatii de desfiintare,
-s-au intocmit documentatii in vederea emiterii titlurilor de proprietate si
inscriere in cartea funciara:66 de parcele pentru care s-a emis titlu de
proprietate,15 parcele sunt in lucru la OCPI Hd pentru emiterea titlurilor de
proprietate, 17 parcele masurate pentru a putea fi inscrise in prcesele verbale
de punere in posesie in mai multe pozitii,
-s-au verificat titluri de proprietate unde s-au constatat erori de inscriere si
intocmire documentatie catre OCPI Hd in vederea corectarii.
III. Asistenta sociala
-au beneficiat de ajutor social un numar de 10 persoane,
-au fost intocmite un numar de 31 dosare de ajutoare de incalzire,
-au beneficiat un numar de 35 de personae de indemnizatii pentru persoanele
cu handicap.
-au beneficiat un numar de 15 persoane de salarii pentru asistentii personali
ai persoanelor cu dizabilitati,

-au beneficiat un numar de 396 de personae de ajutoare alimentare de la UE,
-au beneficiat un numar de 45 de familii cu venituri mici de alocatie de
sustinere a familiei,
-au beneficiat un numar de 15 copii de alocatie de stat,
-au fost monitorizati un numar de 29 de copii cu parinti plecati la munca in
strainatate,
-au fost alocate stimulente educationale unui numar de 10 copii provenind
din familii cu venituri mici,
-au fost acordate un numar de 10 indemnizatii pentru crestere copil.
IV.Obiective 2017
-modernizarea si amenajarea drumurilor comunale si a strazilor din comuna
noastra,
-finalizarea proiectului modernizare drum in satul Tebea,
-finalizarea lucrarilor de bransare a cetatenilor la reteaua de apa,
-redepunerea proiectului privind racordurile la reteaua de canalizare a
comunei,
-impachetarea intr-un proiect integrat a drumurilor la care s-au facut
ridicarile topo si depunerea lui la MDRAP in vederea accesarii unor
fonduri europene,
-pavarea incintei capelei din satul Baia de Cris,
-atragerea de fonduri pentru reabilitarea monumentului Avram Iancu din
Baia de Cris,
-reabilitarea izvorului din parcul Izvor avand in vedere ca la 01.12.2018 se
implinesc 100 de ani de la darea lui in folosinta,
-darea in folosinta a bibliotecii comunale,
Voi continua sa ma bazez pe sugestiile si propunerile d-voastra si va
asigur ca voi pune in concordanta solicitarile d-voastra cu bugetul comunei.

Cu stima
Primar
Gorcea Mihaiu Liviu

