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                Potrivit  prevederilor  art.63 alin.3  lit.a  din Legea 215/2001  a 
administraţiei publice locale,republicată, Primarul prezintă în  primul trimestru ,un 
raport anual  privind  starea economico socială şi de mediu  a localităţii. 
                   Consiliul local  al  oraşului Cîmpeni,legal constituit prin 
hotărârea nr. 81/26.06.2004 s-a întrunit  în  anul 2006  în 23 de şedinţe  de 
consiliu local din care ordinare-12,extraordinare-5 şi  de îndată-6 adoptând  
un număr de  154  hotărâri ,acoperind  o problematică  variată,iar Primarul 
a emis în anul 2006  un număr de 844 dispoziţii,toate având  drept scop o 
mai bună  funcţionare  a serviciilor şi compartimentelor de specialitate  
                   Astfel  pe linia bugetului :prin Hotărârea nr.4/2006 a fost 
adoptat bugetul pe anul 2006 ,acesta fiind   rectificat prin hotărârile cu 
nr.:20,28,54,69,75,94,97,113,136,151,154/2006, au fost acordate facilităţi 
fiscale conform OG 27/1996  prin hotărârile  nr. 8,29,98,121/2006.Prin 
hotărârea nr.47/2006 a fost aprobat  contul anual de  execuţie al  bugetului 
local pe anul 2005.Alte hotărâri pe linia bugetului , a utilizării acestuia  au 
fost  hotărârile nr.17,35/2006 prin care s-a aprobat finanţarea în sistem 
leasing  a autocompactorului  şi a buldoexcavatorului . Prin  hotărârea 
nr.77/2006 a fost aprobată alocarea sumei de  6536 euro  ,reprezentând 
contribuţia de 10 %  din costurile  proiectului alimentare cu apă potabilă  
zona Mihoieşti.Au fost acordate scutiri de la plata impozitelor locale pentru 
persoane cu handicap care domiciliază în oraşul Cîmpeni prin hotărârile 
7,26,30/06 . 
       Pe  linia administrării domeniului public şi privat:Prin Hotărârea 
nr.3/2006 a fost aprobată lista cu lucrările de reparaţii pe anul 2006.  
Hotărâri de modificare a listei cu lucrările de reparaţii:24,51,67,86/2006..A 
fost dată în administrare Colegiului Naţional Avram Iancu Sala de sport 
prin Hotărârea nr.10/2006 ,perioada fiind apoi prelungită prin hotărârea 
nr.59/2006.Prin  hotărârea nr.102/2006  a fost trecut  din domeniul  public 
al oraşului Cîmpeni,în domeniul public al judeţului imobilul teren necesar 
construirii  unei substaţii  a Serviciului de ambulanţă Alba.  



        Pe  linia  dezvoltării urbanistice a localităţii,documentaţii de  
amenajare a teritoriului: Prin hotărârea nr.2/2006 a fost aprobat  
programul  investiţiilor publice  pe anul 2006 ,Au fost adoptate  hotărârile  
nr.19,49,66,82,112,150,153/2006  privind  modificarea  programului  
investiţiilor publice pe anul 2006.Au mai  fost aprobate PUD-uri prin 
hotărârile nr.33,34,55/2006 ,iar prin  hotărârea nr. 101 a fost aprobat PUZ  
PENTRU ZONA CENTRALĂ-STR.Rev.1848 .A fost aprobat  SF pentru 
alimentare cu apă potabilă  Mihoieşti prin hotărârea nr. 76/2006.Au fost  
aprobate comisii de evaluare oferte  prin hotărârile 
nr.12,14,37,56,99,100,115/2006 respespectându-se cadrul legal pentru 
achiziţiile publice  stabilit de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 şi OUG  
34/2006.Prin  hotărârea nr.114/2006 a fost  numită comisia de negociere în 
vederea achiziţionării unui teren pentru târg animale. 
        Pe  probleme de mediu  a fost adoptată hotărârea nr.104/2006 prin 
care s-a aprobat documentaţia  bilanţ de mediu  de nivel I şi II privind 
închiderea  depozitului de deşeuri Cîmpeni.Activitatea Serviciului de 
salubritate s-a făcut simţită în oraşul Cîmpeni ,acest serviciu având 
încheiate un număr de  1371 contracte cu  persoane  fizice  şi 189  contracte 
cu persoane juridice.  
     Acţiuni culturale au fost organizate: 
Festivalul Sus,sus,sus la moţi în munte  şi„Zilele oraşului Cîmpeni”în luna 
iulie 
  iar în luna decembrie organizarea Pomului de Crăciun  a spectacolului  de 
datini şi obiceiuri,consiliul local alocând fonduri pentru aceste manifestări 
prin hotărârile nr.73,129/2006.In perioada 20-26 martie  a fost organizată 
Cupa oraşului Cîmpeni la fotbal-ediţia I. 

Bugetul –  instrumentul principal al dezvoltării economico- sociale a 
fiecărei localităţi, a fost la nivelul anului 2006 în sumă de  10.253,220 mii  lei  
şi a fost realizat din: 

I.Venituri proprii:2944,14  mii lei   din care: 
- impozite şi taxe ale populaţiei  285 mii lei  
-   impozit clădiri persoane juridice  201,00 mii lei 
- venituri nefiscale  365 mii lei  
- cote defalcate din impozit pe venit   1345,01 mii lei 
- venituri cu destinaţie specială (donaţii + sponsorizări) =49,00 mii lei 
- subvenţii 40 mii lei 
Sume asistenţă socială -ajutor social,încălzirea  locuniţei  şi  susţinerea persoanei 
cu handicap  463 mii lei 
Sume  încasate de la bugetul de  stat  pentru învăţământ  5493  mii lei   



 Menţionăm faptul că din total Buget, de 10253,22 mii lei, învăţământului 
i-a fost alocată suma de 6545 mii lei , rămânând pentru întreaga activitate 
economică, socială şi administrativă suma de 3708,2 mii   lei.  
Pentru anul 2006 bugetul  a fost realizat pe partea de venituri în procent de  
92,52 % 
        Cheltuieli efectuate  pentru anul 2006:total 8930  mii lei din care : 
-pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 316,1 mii lei 
-ajutoare pentru încălzirea locuinţei  155,7 mii lei  
-ajutor social  36,5 mii lei  
-spitale 55 mii lei 
-învăţământ 6096,1 mii lei 
-cultură şi religie 146,1 mii lei  
-locuinţe ,servicii şi dezvoltare publică 520,4 mii  lei 
-protecţia mediului  406,4 mii lei 
-serv.public de  evidenţă persoane 62,7 mii lei  
-administraţie  autorităţi  publice  884,2 mii lei 
-protecţie  civilă 56,5 mii lei  
-alte acţiuni  economice     5,6 mii lei  
-Transporturi 188,7 mii lei 
    Faţă  de anul 2005  bugetul anului 2006  s-a majorat cu 29,07 %  
 
 

 La investiţii s-a alocat suma de  1390,50 mii lei,principalele 
lucrări  
 
Lucrări în continuare:  

- Reabilitare sistem de distribuţie a apei potabile oraş Cîmpeni – s-a 
achitat 71.500 lei, din cota de participare 

- Alimentare cu apă potabilă şcoala Mihoieşti –investiţie realizată în 
anul 2005, în valoare de 85.000 lei, în 2006 s-a plătit suma de 5.000 
lei  

Lucrări noi: 
 -  Modernizare str.Ţarinei – s-au realizat lucrări în valoare de 56.000 
lei, din care, în anul 2006 s-a achitat suma de 30.000 lei 

         -  Achiziţionare teren pentru târg de  animale -  s-a cheltuit suma de 
290.000 lei,      
         terenul în valoare de 280.000 iar  10.000 lei cheltuieli pentru vânzare-
cumpărare 

- Amenajare rigolă str.Moţilor - s-au realizat lucrări în valoare de  
110.000 lei,    

diferenţa de 23.000 lei urmând să se realizeze în cursul anului 2007. 



- Sistem de alimentare cu apă , grupuri sanitare şi instalaţii aferente, 
instalaţii de încălzire şi instalaţii  electrice, şcoala Certege – s-au 
realizat lucrări în valoare de 46.000 lei,  

Alte cheltuieli de investiţii: 
- SF+PT Reabilitare campus şcolar – s-a realizat proiectul pentru 

internat şi cantină, în valoare de 60.000 lei, 
- Achiziţionare centrală telefonică –în valoare de 6.000 lei 
- Achiziţionare xerox – s-a achitat suma de 7.000 lei 
- Achiziţionare autocompactor – s-a achitate suma de 65.000 lei 
- Achiziţionare buldoexcavator – s-a achitat suma de 91.000 lei 
- Actualizare PUG oraş Cîmpeni – s-a achitat suma de 40.000 lei 
- SF Extindere Casă de cultură”Avram Iancu” – s-a achitat suma de 

5.600 lei  
  
     Lucrări de reparaţii: 
      Principalele lucrări de reparaţii lucrări : 
-reparaţii străzi-trotuare oraş Cîmpeni, cu material asfaltic în valoare de 
160999,02 lei; 
-reparaţii drumuri comunale şi vicinale, în valoare de 29664,30 lei 
-dotare cu mobilier urban, în valoare de 13167,36 lei, din care: 

 Pomi şi arbuşti, în valoare de 3000 lei 
 Coşuri de gunoi, în valoare de 4566,03 lei 
 Indicatoare , în valoare de 5601,33 lei 

 
 Protecţia socială  este o problemă importantă pentru oraşul Cîmpeni. În 
anul 2006 s-au asigurat: 

- La Legea 416/2001  – 105  dosare –  36,5 mii lei 
- Ajutoare pentru încălzire – 155,7  mii  lei  
- Pentru asistenţii personali în număr de 53 – 316,1 mii lei 
Referitor la structura demografică :In anul 2006 au fost înregistraţi  un număr 
de 30  născuţi,comparativ cu anul  2005- de 25 .Au fost  înregistrate  un număr 
de  76 decese,comparativ cu anul  2005 de 67.In anul 2006 au fost oficiate un 
număr de  37 căsătorii comparativ cu anul 2005 de 47. 

                   
 În domeniul învăţământului ,  În aceste instituţii sunt cuprinşi 2476  

elevi   defalcat pe  Colegiul Naţional Avram Iancu 823 elevi ,Şcoala gen  Cîmpeni 
638 elevi, Şcolile  cu învăţământ primar din  Tomuşeşti,Certege,Borleşti 
mihoieşti,Floreşti,Vîrşi,Valea Bistrii Dealul Capsei un număr de  104 elevi,iar la 
Grupul şcolar forestier Cîmpeni-911 elevi.  

     Principalele lucrări  de investiţii realizate în anul 2006  la Colegiul Naţional 
Avram Iancu au fost :Reabilitare  campus şcolar şi centrală termică  colegiu -



900.000 lei  ,dotare  cabinete  şi săli de clasă  cu mobilier şcolar  30.000 
lei,Dotare  laboratoare –chimie,biologie, fizică,materiale sportive, şi fond de carte  
pentru bibliotecă 25.650 lei. 

 Principalele lucrări  de investiţii realizate la  Şcoala  generală Cîmpeni în anul 
2006 :Amenajare sală Soft educaţional-15.000 lei,Instalaţie electrică sală 
informatică-2000 lei,Amenajare sală Psihopedagogie 5000 lei, Amenajare sală 
logopedia -5000 lei ,Amenajare  sala Grădiniţa nr.2-7800  lei,geamuri termopan 
sala profesori  secretariar contabilitate  -14.000 lei  ,betonare   canalizare  
grădiniţă  GPP Cîmpeni  -2000 lei. 

 La Grupul şcolar forestier Cîmpeni în anul 2006 au fost realizate investiţii  şi 
dotări realizate prin  programul Phare TVET RO 01.08.01 şi 01.08.03 după cum 
urmează:reabilitare etapa I spaţii de învăţământ  corp A Şi B în valoare  de 
165.000 euro,reabilitare etapa II ateliere şcoală  corp C  în  valoare  de 27000 
euro,achiziţionare de echipamente  pentru nivelul I  calificare  în valoare de 
969083,42 lei,achiziţionare  laborator informatică  în valoare de  38960 
euro,achiziţionare  echipamente  pentru nivel II şi  III în valoare de 155552,923 
lei(acţiune nefinalizată).Din resurse extrabugetare s-a finalizat extinderea  
spaţiilor destinate  atelierelor,s-a amenajat şi drenat  curtea.Cu sprijinul  
comitetului de părinţi  s-a reuşit  modernizarea mobilierului din 7 săli de clasă şi 
s-a achiziţionat  material lemnos  în vederea executării  şarpantei .In  parteneriat 
cu Consiliul local Cîmpeni şi SC RMG  s-a demarat şî finalizat  acţiunea   de 
amenajare  a unui parc de agreement pentru elevi  în valoare de 69241 lei,s-au 
procut şi plantat puieţi  în valoare de 1000 lei, tot cu finanţare  de  la Consiliul  
local  s-a realizat  faţada  la corpul A În valoare de 1200 lei.Suma destinată  
echipamentelor  a asigurat  dotarea   atelierelor şi cabinetelor şcolare  pentru 
domeniile prioritare  Silvicultură şi fabricarea  produselor din lemn în valoare de 
1900000 lei.Dotarea cu un laborator  destinat învăţării  asistate de  calculator în 
valoare de 137152,2593 lei. 

 Eforturile materiale au fost răsplătite prin rezultatele obţinute de elevii 
oraşului nostru la olimpiade,concursuri pe meserii , capacitate şi bacalaureat. 

    Situaţia  şomerilor  în anul  2006,loc.Cîmpeni-405 din care  indemnizaţi 
un număr de 362 (femei 151,bărbaţi  211) şi neindemnizaţi  43. 

    Au fost create noi locuri de muncă în număr de 260  la fima SC ACE care a 
ales să  funcţioneze  în oraşul nostru.Totodată au fost deschise  două sucursale  
a băncilor  Transilvania şi  Banca Română de dezvoltare,venind astfel în  sprijinul 
populaţiei şi agenţilor economici din  oraşul Cîmpeni.   
 Asistenţa sanitară  este asigurată de cele două unităţi Spitalul 
orăşenesc şi Sanatorul T.B.C. De la Bugetul Consiliului local s-a alocat  55,00 mii 
lei. Rămâne în sarcina conducerilor de unităţi, a cadrelor medicale să-şi 
dovedească priceperea şi devotamentul de care trebuie să dea dovadă faţă de 
tratarea şi îngrijirea celor suferinzi. 
       Referitor  la infracţionalitate  în anul 2006 au fost constatate  280 
infracţiuni  cu  65 mai mult decât în anul  2005 din care economico financiare -
30,judiciare- 65,altă natură -85,la regimul circulaţiei rutiere  42. 



      Pentru anul 2007  se urmăreşte  realizarea obiectivelor stabilite în programul 
de guverare ,o mai strânsă legătură cu cetăţenii oraşului Cîmpeni  în vederea 
rezolvării problemelor cu care se confruntă,respectarea Constituţiei şi a legilor şi 
corecta lor punere în aplicare,o mai bună administrare şi gospodărire  a 
localităţii. 
 

                                        PRIMAR  
                                   IOAN  CĂLIN ANDREŞ   
 
 
 
 
 


