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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 2007  în 22 de şedinţe  de 
consiliu local din care ordinare-12,extraordinare-3  şi  de îndată-7 
adoptând  un număr de  160  hotărâri ,acoperind  o problematică  
variată,iar Primarul a emis în anul 2007  un număr de 3834 dispoziţii,toate 
având  drept scop o mai bună  funcţionare  a serviciilor şi compartimentelor 
de specialitate  
                   Astfel  pe linia bugetului :. a fost  adoptată hotărârea nr.6/2007 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni pe 
anul 2007.  Au fost adoptate hotărârile de rectificare cu 
nr.:25,30,66,77,94,115,128,137,149,155,160/2007, au fost acordate 
facilităţi fiscale conform OG 27/1996  prin hotărârile  nr. 11,39/2007.Au 
fost acordate scutiri de la plata impozitelor  şi taxelor locale (pentru 
persoane cu handicap ) prin hotărârile 12,38,57,74,84,108,134/2007.Alte 
hotărâri pe linia bugetului ,A fost aprobat contul anual de execuţie al 
bugetului local pe anul 2006  prin hotărârea  nr.62/2007 ,iar prin hotărârea 
nr. 63/2007  a fost preluat excedentul  rezultat  din execuţia bugetului  pe 
anul 2006 ,provenit  din  activităţile  autofinanţate .Prin hotărârea  
nr.3/2007  s-a aprobat utilizarea   definitivă a fondului de  rulment   pentru 
finanţarea   investiţiilor   aprobate  în programul de investiţii pe anul  2007  
. 
Obiectivul principal care a stat la baza elaborării bugetului pe anul 2007 a 
fost acela să avem un oraş mai curat, cu parcuri bine întreţinute, cu străzi 
la nivel  european, un oraş bine iluminat, un oraş în care cetăţenii să se 
simtă în siguranţă la orice oră a zilei. 



De asemenea, s-a căutat satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor 
categoriilor de cheltuieli, în funcţie de veniturile preconizate la elaborarea 
bugetului, urmând ca pe parcursul anului, prin rectificări bugetare să fie 
acoperite cu fonduri şi capitolele de cheltuieli deficitare. 
Misiunea de elaborare a proiectului de buget pe anul 2007a revenit 
Serviciului Financiar, Contabilitate, Impozite si Taxe. 
În elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, Primăria 
Orasului Cimpeni a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces 
bugetar transparent. 
Astfel, pe data de 31 ianuarie 2007, s-a desfăşurat dezbaterea publică a 
proiectului de buget pe anul 2007 
„Să gospodărim împreună banii oraşului” în cadrul căreia au fost 
formulate 
propuneri şi recomandări de care s-a ţinut cont la întocmirea detaliată a 
bugetului 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 în sumă de 10.144.5 mii lei, 
aşa cum a fost propus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
orasului Cîmpeni . 
Referitor la veniturile proprii provenite din impozite şi taxe locale pe anul 
2007 s-a militat pentru creşterea acestora, prin identificarea de noi surse de 
venituri şi în special prin colectarea acestora în proporţie mai ridicată prin 
inspecţii şi controale fiscale instituite de compartimentul de specialitate din 
cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate, Impozite si Taxe. 
Referitor la cheltuielile anului 2007, pe lângă cele cu destinaţie specială 
(învăţământ, protecţie şi asistenţă socială), s-a acordat o atenţie deosebită 
lucrărilor de investiţii în folosul comunităţii şi s-a făcut tot ceea ce este 
posibil pentru atragerea de surse de la Consiliul Judetean. 
La repartizarea sumelor pe capitolele de cheltuieli s-a ţinut cont de 
fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum şi de 
veniturile disponibile pe an şi trimestre. 
Menţionăm că, în cursul anului 2007 au avut loc 11 rectificări bugetare 
care 
au avut ca scop suplimentarea fondurilor în domeniul gospodăriei 
comunale, 
transporturilor, învăţământului, sănătăţii, protecţiei sociale a populaţiei, 
prevederile bugetare la finele anului 2007 atingând suma de 14.293,97 mii 
lei, bugetul fiind realizat în proporţie de 94.50 % la venituri şi 84,58 % la 
cheltuieli. 
Pe parcursul anului s-a urmărit permanent execuţia bugetară şi în special 



realizarea veniturilor proprii din impozite şi taxe locale ce reprezintă 
principala sursă din care se alimentează cheltuielile pentru realizarea 
obiectivelor orasului . 
Realizarea prevederilor bugetului local al orasului      provenind din 
impozite, taxe şi alte venituri, s-a realizat prin aplicarea masurilor legale cu 
privire la stabilirea şi colectarea creanţelor bugetare, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. 
OBIECTIVE 
1. Constatarea, impunerea şi recuperarea creanţelor bugetului local, 
provenind din impozite şi taxe de la contribuabilii persoane fizice ; 
2. Constatarea, impunerea şi recuperarea creanţelor bugetului local, 
provenind din impozite şi taxe de la contribuabilii persoane juridice ; 
3. Aplicarea masurilor de executare silită şi de valorificare a bunurilor 
mobile/imobile supuse sechestrului asiguratoriu ; 
4. Evidenta contabilă şi corelaţia tuturor veniturilor bugetului local al 
Oraşului Cîmpeni ; 
5. Buna funcţionare a sistemului informatic al Serviciului,  şi asigurarea 
unei baze de date completă privind bunurile impozabile din oras 
6. Înregistrarea zilnică a cererilor, petiţiilor cetăţenilor şi soluţionarea 
acestora de către serviciile specializate, precum şi soluţionarea, în termen 
legal, a tuturor documentelor sosite de la alte instituţii ale statului 
(instanţele judecătoreşti, parchetele, poliţia, executorii judecătoreşti etc.); 
7. Inventarierea anuală a masei impozabile ; 
8. Recuperarea tuturor restanţelor provenind din amenzi, chirii, concesiuni, 
precum şi a sumelor rezultate în urma încheierii procedurii de faliment, 
lichidare sau reorganizare judiciară . 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
1. Stabilirea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii 
persoane fizice ; 
2. Stabilirea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii 
persoane juridice ; 
3. Întocmirea zilnică a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele 
locale datorate de persoanele fizice şi juridice ; 
4. Verificarea modului de stabilire, încasare şi depunere a sumelor 
provenind din taxa judiciară de timbru şi taxa de timbru pentru activitatea 
notarială ; 
5. Organizarea de activităţi privind urmărirea modului de încasare a 
veniturilor din închirieri şi concesiuni ; 
 

6. Analiza conţinutului cererilor adresate de petenţi către  Impozite 



şi Taxe şi asigurarea comunicării soluţiilor legale, în termenul prevăzut 
de lege, celor interesaţi ; 
7. Evidenţa extraselor pentru conturile analitice de venituri persoane fizice 
şi juridice; 
8. Aplicarea tuturor măsurilor de executare silită în vederea recuperării 
creanţelor bugetului local, provenind din impozite, taxe, amenzi şi alte 
venituri ; 
9. Înlocuirea dosarelor de scutire la impozite şi taxe locale persoanelor 
care 
beneficiază de acest drept , în condiţiile prevăzute de Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul de Procedură 
Fiscală ; 
10. Identificarea sumelor restante pentru contribuabilii persoane juridice 
împotriva cărora a fost deschisă procedura falimentului, a lichidării sau 
reorganizării judiciare, în condiţiile Legii nr.64/1995, republicată şi a 
Legii nr. 85/2006; 
 
 

 Total rămăşiţe pe anul 2006, la data de 01.01.2007, au fost în număr 
de 1933 debitori cu o valoare de 390.133 lei, din care un număr de 
410 debitori cu valori mai mici de 2 lei (410 x 2 = 820 lei). 

 
 Pănă la data de 31.12.2007 au fost predate spre executare silită un 

număr de 669    dosare, din care două dosare s-au restituit insp. 
Mihon Gianina şi un dosar s-a restituit insp. Mihon Nicolae. Pe 
inspectori situaţia se prezintă astfel: Mihon Gianina a pred 

 at un număr de 239 dosare, Mihon Nicolae a predat un număr de 236 
dosare, Corcheş Ioan a predat un număr de 192 dosare. 

 
 La data de 31.12.2007 stadiul dosarelor primite este următorul: 

 
- 283 dosare achitate integral; 
- 27 dosare cu înştiţare de sechestru; 
- 25 dosare cu înfiinţare poprire; 
- 44 dosare cu adresă către Dir. Pub.de evid. a persoanei; 
- 15 dosare cu adresă la serv. publ. de evid. a persoanei; 
- 1 dosar cu adresă la I.T.M.; 
- 2 dosare se află în litigiu; 



- 34 dosare pentru care s-a făcut adresă la Administraţia 
Finanţelor Publice Cimpeni, în vederea  obţinerii de informaţii 
referitoare la existenţa înregistrărilor în evidenţele fiscale 
asupra sumelor urmăribile reprezentănd venituri băneşti în lei 
şi în valută aparţinănd respectivilor debitori urmăriţi, precum 
şi să ne comunice dacă desfăşoară activitate; 

- 3 dosare au fost predat la primăriile unde au debitorii 
domiciliul fiscal; 

- 12 dosare petru care s-a facut adresa la O.C.P.I. ; 
- 23 dosare pentru care s-a facut adresa la Registrul Agricol;  
- 2 dosare pt. care s-a făcut adresă la primăria unde  au 

domiciliul  debitorii; 
- 3 dosare cu adresă la Oficiul Registrului Comerţului; 
- 16 dosare cu adresă către poliţie; 
- 82 dosare cu reănnoire somaţie + titlul executoriu; 
- 95 dosare cu somaţie + titlul executoriu.  

   
 În urma deplasării pe teren, au fost efectuate încasări sau achitate  

dosare predate spre executare silită în perioada 01.01.2007 – 
31.12.2007, confom borderourilor de la 1-64 în valoare totală de 
29.721,16 lei : 

  
 Pănă la data de 31.12.2007, în urma îndeplinirii formelor de 

executare silită prevăzute de lege,  s-au efectuat încasări după cum 
urmează: 

 
NR. CRT. LUNA ÎNCASĂRI 
1 IANUARIE – MARTIE 

 
11455,18 

2 
 

MAI 9712,00 

3 
 

IUNIE 44073,65 

4 
 

IULIE 24232,57 

5 AUGUST 
 

14578,48 

6 SEPTEMBRIE 34607,58 

7 OCTOMBRIE 52843,83 



 
8 NOIEMBRIE 

 
65087,57 

9 DECEMBRIE 
 

107024,95 

 
TOTAL 

  
363.615,81 
 

      
 
     La finele anului 2007, au fost un număr de 1799 debitori cu rămăşiţă, 
rezultănd o valoare de 538.683,95 lei.      
 
       Pe  linia administrării domeniului public şi privat: 
Au fost adoptate  hotărâri privind  prelungirea unor contracte  de închiriere 
–teren garaje  hotărârea  nr.7,20,103/2007,locuinţe din fond locativ de stat 
,hotărârea nr.19,130/2007.Prin hotărârea nr.5/2007 s-au aprobat lucrările 
de reparaţii  propuse a se realiza  în anul 2007  în oraşul Cîmpeni.Prin 
hotărârile nr.65,104,114,148/2007 s-a  aprobat modificarea listei cu 
lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul  2007 în oraşul Cîmpeni.A 
fost aprobată ocuparea temporară  a domeniului public  prin hotărârile 
36,73,81/2007  pentru SC Rodipet SA Alba Iulia,AF Trif Adriana şi SC PAN 
GRUP SRL.Au fost adoptate hotărâri pentru valorificarea masei lemnoase 
din păşunatul alpin-hotărârile  8,50/2007.A fost  aprobată  darea în 
folosinţă  gratuită CNI  a suprafeţei de  662 mp  pentru construire  sală de 
sport  prin  hotărârea nr.16/2007.A fost  aprobată darea în administrare 
Ministerului  Justiţiei a suprafeţei de  466 mp pentru   construire sediu 
Judecătorie Cîmpeni prin hotărârea nr.15/2007.A fost prelungită perioada 
de dare în administrare Colegiului Naţional Avram Iancu a sălii de sport  
prin hotărârea  nr.51/2007.A fost avizat Raportul de  administrare al 
pădurii comunale Nedei şi După Piatră pe anul 2006 prin hotărârea 
nr.23/2007,iar prin hotărârea  nr.35/2007 a fost avizat  studiul de 
administrare  a acestei păduri pe 2007.Prin hotărârea nr.33/2007 a fost  
avizată execuţia bugetului  de administrare a pădurii comunale din UP 
ŞOIMU –Valea ierii ,pe anul 2006,iar prin  hotărârea nr.34/2007 a fost 
respinsă  avizarea BVC pe anul  2007 depus de OS TURDA,privind  
administrarea aceleiaşi  păduri.S-a aprobat  închirierea  de către Consiliul 
local a unui spaţiu destinat funcţionării Gărzii de pompieri  militari  în 
oraşul Cîmpeni prin hotărârea nr.26/2007,iar prin hotărârea nr.37/2007 a 
fost aprobată cedarea folosinţei bunului  închiriat în baza contractului de 



închiriere nr.4548/07 către Inspectoratul  pentru situaţii de urgenţă 
˝UNIREA˝ a jud.Alba pe perioada funcţionării  Gărzii de pompieri militari 
în oraşul Cîmpeni.A fost aprobată darea în  folosinţă gratuită pe o perioadă  
de 5 ani a suprafeţei de 932 ha  păşune  din păşunatul alpin Asociaţiei 
crescătorilor de taurine Arieşul Cîmpeni prin  hotărârile 53,60,85/2007.Au 
fost numite comisii  mixte prin  hotărârea nr.49/2007 pentru analiza HCL  
71/1999  şi prin hotărârea  nr.82/2007 de analiză şi verificare a 
administrării păşunatului alpin şi pădurii comunale.Prin hotărârea 
nr.131/2007 a fost aprobată darea în folosinţă gratuită Instituţiei 
Prefectului a unui spaţiu în vederea  funcţionării Oficiului  Prefectural în 
oraşul Cîmpeni.Prin hotărârile  132,140,141/2007  a fost aprobată 
închirierea unor spaţii partidelor politice :PNŢCD,PD,PSD.Prin  hotărârea 
nr.139/2007  s-a aprobat cuantumul chiriilor la  spaţiile şi terenurilor  
consiliului local pe anul 2008.  
           În conformitate cu prevederile HCL nr.5/2007- privind aprobarea 
listei cu lucrările de reparaţii şi dotări pentru anul 2007, s-au efectuat 
următoarele lucrări: 
-reparaţii străzi-trotuare oraş Cîmpeni, cu material asfaltic,-valoarea totală 
a lucrării a fost de aproximativ 149940 lei 
-amenajarea trotuarelor şi a parcării de pe strada Avram Iancu- au fost 
achiziţionate pavaje în valoare de 29527 lei, întreaga lucrare ridicându-se 
la valoarea de aproximativ 45800 lei 
-reparaţii drumuri comunale şi vicinale - au fost amenajate drumurile 
comunale prin reprofilarea părţii carosabile cu buldozerul, refacerea 
rigolelor cu autogrederul şi aşternerea şi cilindrarea de piatră concasată pe 
platforma drumului- valoarea totală a lucrărilor fiind de aproximativ 31900 
lei.  
-achiziţie de pomi, arbuşti ornamentali şi răsaduri de flori: au fost 
achiziţionate răsaduri de flori în valoare de aproximativ 4650 lei,  
-achiziţie de indicatoare rutiere şi indicatoare stradale din tablă zincată 
acoperită cu folie reflectorizantă clasa II în valoare de aproximativ 18323 
lei, 
-au fost marcate trecerile de pietoni şi au fost delimitate parcările. Achiziţia 
de materiale( vopsea pentru marcaje şi diluant) s-a ridicat la valoarea de 
aproximativ 1740 lei 
-reabilitare a  sistemul de iluminat public- valoarea lucrării s-a ridicat la 
aproximativ 96650 lei 
-s-au mai efectuat  şi alte lucrări la nivelul  domeniului public ( reabilitare 
gard Valea Caselor, reparaţii pod peste Abrudel, în valoare de aproximativ 
1820 lei 



- reparaţii la scheletul metalic –Piaţa agroalimentară în valoare de 7996 lei 
-reparaţii la gardul, şi tribuna stadionului în valoare de aproximativ 1892 
lei 
           S-a predat spaţiul pentru funcţionarea Centrului  de informare-
dezvoltare  turistică  
          S-a  încheiat un contract de asociere în participaţiune cu SC ATS 
ENERGY SRL Cluj Napoca, prin care Consiliul local al oraşului Cîmpeni 
participă cu suprafaţa de 49 ha păşune în zona Balomireasa, în vederea 
realizării unui parc eolian. 
        Prin  hotărârea nr.119/200  s-a  aprobat solicitarea de preluare prin 
transfer fără plată a autospecialei  APCT R 8135 de la Inspectoratul pentru 
situaţii de urgenţă  Unirea Alba ,care a fost preluată. 
 
        Pe  linia  dezvoltării urbanistice a localităţii,documentaţii de  
amenajare a teritoriului: Prin hotărârea nr.4/2007 a fost aprobat  
programul  investiţiilor publice  propus a se realiza  în anul 2007  în oraşul 
Cîmpeni,acesta fiind modificat  prin hotărârile  29,64 
,93,110,113,125,136,147,154,159/2007.Au fost numite comisii de evaluare  
a ofertelor  prin hotărârile nr.43,45,46,47,48,55,56,80,89, 90,120,121  
,122,123  /2007 pentru lucrările :Modernizare str.Moţilor-
canalizare,Modernizare str.Ţarinei-drum,Modernizarestr.Brazilor-
drum,Pietruire DC 141 de la km 2 la  km 5,documentaţii SF+PT-
Modernizare străzi ,drumuri oraş Cîmpeni,str.Moţilor, 
str.Libertăţii,str.Horea,Reabilitarea sistemului de  iluminat public,Reparaţii 
străzi şi trotuare,Reabilitare campus şcolar Colegiul Naţional Avram Iancu-
dotări internat,Reabilitare campus şcolar Colegiul Naţional  Avram Iancu 
,Amenajare târg animale,Alimentare cu apă potabilă zona 
Mihoieşti,Reparaţii  capitale  Şcoala  generală  cu clasele  I-VIII  
Cîmpeni,Elaborare  SF +PT –Modernizare străzi oraş 
Cîmpeni,str.Horea,Libertăţii,Moţilor,Reabilitare  grădiniţă  cu program 
normal.Au fost aprobate  studii de fezabilitate  prin hotărârile 
nr.1,28,79,92/2007 pentru extindere Casă de cultură Avram Iancu 
Cîmpeni,Amenajare târg animale,Reabilitare campus  şcolar Colegiul 
Naţional  Avram Iancu,Modernizare str.Moţilor.Au fost aprobate PUD  
pentru construire locuinţă în str.Mesteacănului prin hotărârea  
nr.31/2007,PUZ pentru  amenajare târg animale prin hotărârea 
nr.67/2007.Au fost confirmate investiţii realizate de agenţi economici în 
baza OG 27/1996 prin hotărârea   nr.44/2007.Au fost înaintate propuneri de 
atribuire teren conform Legii 18/1991,republ.prin hotărârile 
nr.88,101,156/2007 .Prin hotărârea nr. 24/2007 a fost înfiinţat  Comitetul 



de dezvoltare  socio economică  a oraşului Cîmpeni ,în scopul  elaborării 
planului  strategic de  dezvoltare  socio economică. 
In anul 2007 – s-au realizat investitii la valoarea totala de 2.986.396,66 lei 
după cum urmează: 
Lucrări în continuare: la valoarea totala de 82.993 lei 

- Amenajare rigolă str.Moţilor – continuarea lucrărilor începute în 
anul 2006, pentru anul 2007 s-au realizat lucrari in valoarea de 
32.700 lei 

- Reabilitarea sistemului de distribuţie a apei potabile prin 
programul SAMTID, pentru finalizarea investiţiei, partea de TVA şi 
cota de participare a Primăriei Cîmpeni, este de  50.293 lei 

 
Lucrări noi: in valoare totala de 2.464.087,07 lei 

- Modernizare str.Brazilor partea de drum, la valoarea de 106.252,94 
lei 

- Modernizare str.Tarinei partea de drum, la valoarea de  66.842 lei 
- Modernizare DC 141 Valea Bistrii de la Km +2,00 la Km +5,00, la 

valoarea de  totală a investiţiei de 950.000 lei, iar pe anul 2007 s-au  
realizat  lucrari in valoare de 400.000 lei. 

- Amenajare târg de animale, pe str.Gării, s-au realizat lucrari la 
valoarea de 310.992,44 lei 

- Reabilitare gradinita cu program normal Cimpeni s-au executat 
lucrari in valoare de 99.999,70 lei 

- Reparatii capitale Sc.Generala clasele I-VII s-au executat lucrari in 
valoare de  239.999,99 lei 

- Reabilitare campus scolar Colegiul national Av.Iancu – au fost 
executate lucrari in valoare totala de 1.700.000 lei, iar in anul 2007 
lucrari in valoare de 870.000 lei 

- Reabilitare grup scolar forestier, lucrari in valoare de 300.000 lei 
- Alimentare cu apa potabila  zona Mihoiesti, s-au realizat lucrari in 

valoare de 70.000 lei 
 
Alte cheltuieli de investiţii: documentatii tehnice, SF, PT si dotari la 
valoarea totala de 439.316,59 lei 

- Actualizare PUG  la finele  anul 2007 sunt  executate lucrări în 
valoare de 139.000 lei  

- Amenajare rampă acces pentru persoanele cu handicap, în clădirea 
primăriei, valoarea de 6.679,95 lei 

- PT  Reabilitare campus şcolar la valoarea de 40.000 lei 



- SF+PT Instalaţii de încălzire Grup şcolar forestier, la valoarea de 
10.000 lei 

- SF+PT Modernizare străzi oraş Cîmpeni, partea de drumuri  
cuprinde străzile Moţilor, Libertăţii, Horea, Turzii, Closca si Oituz 
la valoarea de 40.000 lei 

- Sistem de sonorizare audio a fost achizitionat la valoarea de 19.490 
lei 

- Autocompactorul care a fost achiziţionat în leasing în cursul anului 
2006, pentru anul 2007 s-a achitat valoarea de 58.608,77 lei 

- Buldoexcavator achiziţionat în leasing în 2006, pentru 2007 s-a 
achitat valoarea de 47.771,16 lei 

- SF+PT+PUZ si dotari  pentru Amenajare târg de animale, 
38.766,70 lei  

- SF Alimentare cu apa potabila Valea Bistrii la valoarea de 1.000 lei 
- Documentatie tehnica pentru Reabilitare Gradinita cu program 

normal la valoarea de 4.700 lei 
- Documentatie tehnica Reparatii capitale Sc.Generala clasele I-VII 

valoarea de 3.300 lei 
       In anul 2007 au fost  eliberate  un număr de 67 certificate de 
urbanism,46 autorizaţii de construire,1 autorizaţie de desfiinţare.Totalul 
taxelor pentru eliberarea acestora fiind de  21.721,58 lei.  
             În vederea rezolvării problemelor privind păstrarea  curăţeniei în  
oraşul Cîmpeni,a fost completată  hotărârea nr.32/2006 cu hotărârea 
nr.22/2007 
         Activitatea Serviciului de salubritate s-a făcut simţită în oraşul 
Cîmpeni în anul 2007. 
     Serviciul Public „GOSPODĂRIE COMUNALĂ” Cîmpeni a fost înfiinţat 
în baza H.C.L. nr.20/28.03.2003 cu respectarea prevederilor Legii 326/2001 
privind serviciile publice de gospodărie comunală.Activitatea efectivă a 
serviciului a început cu data de 01.06.2005,dată de la care S.C.Goterm S.A. 
a încetat prestarea serviciului de colectare,transport şi depozitare a 
rezidurilor menajere. 
              Activitatea Serviciului Public a fost structurată pe două ramuri: 
-Sector Salubrizare,în cadrul căruia se prestează serviciul de 
colectare,transport şi depozitare a rezidurilor menajere; 
-Sector Administrarea Domeniului Public,prin intermediul căruia se asigură 
desfăşurarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente executate în 
regie proprie(curăţat,igienizat şi decolmata rigole;decolmatat şi curăţat 
albii;reparat şi întreţinut drumuri vicinale şi străzi;pavare 
trotuare;reparaţii mobilier urban;refacere marcaje rutiere;deszăpezirea şi 



combaterea poleiului,lucrări de amenajare a oraşului ptr. diferite 
manifestaţii,etc.),a măturatului stradal,întreţinere parcuri şi spaţii 
verzi.Menţionez că acest sector a existat în cadrul Primărie Cîmpeni şi 
înainte de organizarea Serviciului Public,dar sub o altă denumire; 
            Schema de personal a Serviciului Public a cuprins un număr de 31 
persoane,repartizate astfel: 
1.şef serviciu-1 persoană; 
2.administrator-1 persoană; 
3.sector administrarea domeniului public-14 persoane; 
4.sector salubrizare-15 persoane; 
            Dotarea cu maşini,utilaje şi recipienţi pentru colectarea rezidurilor 
menajere a Serviciului Public, a constat în: 
-autocompactor cu capacitatea de 15 mc.(începând cu luna martie 2006); 
-autospecializată(autocontainieră); 
-tractor cu remorcă; 
-greder semipurtabil; 
-buldoexcavator;  
-eurocontainere 1,1 mc.-44 buc.; 
-containere 4mc.-10 buc.; 
-pubele-120 buc.; 
-coşuri de gunoi stradale-70 buc.;           
 
A.SITUAŢIA CONTRACTUALĂ ŞI ECONOMICĂ  PENTRU 
ACTIVITATEA DE COLECTARE,TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A 
REZIDURILOR MENAJERE(perioada 01.01-31.12.2007) 
             
1.Număr de contracte încheiate: 
 
Nr.crt 

 

CATEGORIA DE CONTRACTE 

 
Anul încheierii contractelor 

2005 2006 2007 
1. 
 

Contracte persoane fizice 

 
1224 

 
1362 

 
1390 

 

2. 
 

Contracte persoane juridice 159 188 194 

 TOTAL CONTRACTE/an 1383 1550 1584 

*Număr mediu de persoane fizice/contract=2,15 
 
2.Cantităţi deşeuri contractate: 
 
Nr.crt CANTITĂŢI CONTRACTE Anul încheierii contractelor 



 mc. 2005 2006 2007 
1. 
 

Cantităţi  persoane fizice 

 
3022 4541 4772 

2. 
 

Cantităţi persoane juridice 1332 4540 6361 

 TOTAL CONTRACTE/an 4.354 9.081 11.133 

 
3.Producţie realizată: 
 

VALOARE PRODUCŢIE 
(lei RON) 

ANUL DE RAPORTARE 

2005 2006 2007 

138.357 296.617 441.178 

 
4.Evoluţia lunară a producţiei 
 
VALOAREA PRODUCŢIEI 

LUNARE 
(lei RON) 

 
 

LUNA DE RAPORTARE 

Decembrie 2005 Decembrie 2006 Decembrie 2007 

 
22.638 

 
24.827 

 
45.183 

 

 
 
5.Cheltuieli 2007: 
 
a)Cheltuieli Sector Administrarea Domeniului Public 2007 
 
Nr. 
Crt. 

EXPLICITARE CHELTUIALĂ 
 

Suma cheltuită 
(lei RON) 

1. Cheltuieli salariale 176.977,00  
2. Piese de schimb,furnituri 

birou,echipamente,lubrefianţi,reparaţii neprogramate 
utilaje(tractor  cu remorcă,buldoexcavator),alte bunuri pentru 
întreţinere şi funcţionare 

14.392,50 

3. Asigurări CASCO + R.C.A. buldoexcavator Komatsu 4208,00 
4. Asigurare tractor cu remorcă 662,50 
5. Revizii programate buldoexcavator Komatsu 6460,00 
6. Antidot ptr. condiţii de muncă 1.858,00 
7. Telefon 642,00 
8. Combustibil(motorină) 24.728,00 
9. Rate leasing buldoexcavator Komatsu 54.451,00 
 TOTAL 284.378,00  

 
b)Cheltuieli Sector Salubritate 2007 
 
Nr. 
Crt. 

EXPLICITARE CHELTUIALĂ 
 

Suma cheltuită 
(lei RON) 



1. Cheltuieli salariale 191.845,00  
2. Piese de schimb,furnituri birou,echipamente,lubrefianţi,alte 

bunuri pentru întreţinere şi funcţionare 
44.912,00 

3. Asigurări CASCO + R.C.A. autocompactor IVECO 9.147,00 
4. Asigurare,reparaţii şi revizie  autocontainieră 2.381,00 
5. Revizii programate autocompactor IVECO 11.552,00 
6. Antidot ptr. condiţii de muncă 1.239,00 
7. Telefon 3.203,00 
8. Combustibil(motorină) 32.220,00 

9. Achiziţie pubele,coşuri de gunoi stradale,eurocontainere 18.958,00 

10. T.V.A. 23.966,00 

11. Rate leasing autocompactor IVECO 70.868,00 
 TOTAL 410.296,00 

 
6.Subvenţii acordate Serviciului Public „GOSPODĂRIE COMUNALĂ”: 
 

SUBVENŢII 
(lei RON) 

 

PERIOADA ÎN CARE S-A ACORDAT SUBVENŢIA 

Anul 2006 Anul 2007 
354.538,00 280.053 

 
7.Calcul de eficienţă a Sectorului Salubritate: 
 
Venituri=441.178,00 lei 
Cheltuieli=410.296,00 lei 
Profit:Venituri-Cheltuieli=30.882 lei 
 
*Notă:Urmarea  a faptului că S.C.Goterm  S.A. nu a mai prestat serviciului 
de colectare,transport şi depozitare deşeuri menajere,începând cu 
01.06.2005,de la bugetul local nu s-a mai plătit contravaloare celor 100 
mc./lună deşeuri contractate.Luând în calcul pentru perioada anului 2007 
un preţ  mediu de 36,70 lei/mc.,rezultă o economie la bugetul local de 
44.040 lei.Însumând această economie cu profitul realizat în anul 
2007,rezultă suma de 74.922 lei ,beneficiu la bugetul local. 
 
8.Investiţii la Serviciul Public „GOSPODĂRIE COMUNALĂ” în anul 
2007 
 
-Plata rate leasing autocompactor IVECO=70.868 lei 
-Plată rate leasing buldoexcavator KOMATSU=54.451 lei 
TOTAL SUME LEASING=125.319 LEI 
 
PERSPECTIVELE ANULUI 2008 



          In anul 2008 dotarea Serviciului Public „Gospodărie Comunală” va 
fi îmbunătăţită prin achiziţionarea unui număr de 200-250 europubele cu 
capacitatea de 120 lt.,a unui autocompactor cu capacitatea de minim 15 
mc.,a 12-15 eurocontainere cu capacitatea de 1,1 mc.,a 30-40 coşuri de 
gunoi stradale şi a unui împrăştietor pentru material antiderapant. 
         Având în vedere perspectiva reală a deschiderii rampei de transfer din 
oraşul Zlatna în aprilie 2008 şi achiziţionarea a încă unui 
autocompactor,începând cu lunile aprilie-mai 2008 va fi demarată acţiunea 
de extindere a zonei în care Serviciul Public „Gospodărie Comunală” 
prestează activitatea de salubritate.Comunele în care se încearcă extinderea 
serviciului de salubritate sunt:Horea,Vidra,Avram Iancu şi Lupşa 
(Urmarea extinderii serviciului de salubritate începând cu luna iulie 
2007,plusul de venituri realizate în anul trecut a fost de peste 70.000 lei). 
        Urmarea  noilor condiţii  de protecţia mediului şi a reducerii 
capacităţii de depozitare a deşeurilor menajere în rampa din Valea 
Bistrei,începând cu lunile aprilie-mai 2008 vor fi demarate acţiunile care 
vizează închiderea în anul 2009 a respectivei rampe.  
         Asocieri şi parteneriate:Prin  hotărârea nr.86/2007 a fost aprobată 
asocierea  Consiliului local Cîmpeni cu SC ATS ENERGY SRL în vederea 
realizării unui parc  eolian.Prin hotărârea nr.40/2007 s-a aprobat 
constituirea parteneriatului între Consiliul local şi Colegiul Naţional Avram 
Iancu  în vederea implementării proiectului –În  acţiune  pentru mediul de 
lângă noi.prin hotărârea nr. 58/2007 s-a aprobat contractul  cadru de 
parteneriat între Consiliul local Cîmpeni  şi consiliile locale 
Arieşeni,Gîrda,Scărişoara,Albac,Vadul Moţilor,Bistra ,Sohodol în vederea 
obţinerii unui mediu mai curat.Prin hotărârea nr.105/2007 a fost aprobat 
parteneriatul  între Consiliul local şi Agenţia de dezvoltare a zonelor 
miniere  pentru înfiinţarea unui punct de  informare publică Cîmpeni.Prin  
hotărârea nr.106/2007 a fost aprobată asocierea  Consiliului local Cîmpeni 
cu Consiliul judeţean Alba şi consiliile locale ale oraşelor şi municipiilor 
din judeţ  în scopul  infiinţării  Asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară 
SALUBRIS ALBA. 
      Pe linia gestionării serviciilor furnizate către cetăţeni în anul 2007 : 
-Serviciul public comunitar local de evidenţă persoane care deserveşte  o 
populaţie de 32 537 persoane  a eliberat în anul 2007 un număr de  2614 
acte  de identitate,297 paşapoarte ,647 permise de conducere,au fost 
înregistrate  145  acte de naştere,63 acte de căsătorie,97 acte de deces.  
-Compartimentul adm.publică locală,registru agricol  a eliberat în anul 
2007  



   -582 adeverinţe stare materială,350 adeverinţe pentru SPCLEP Cîmpeni 
in vederea eliberării actelor de identitate,250 adeverinţe  de componenţă 
familială,150 adeverinţe  necesare achiziţionării de telefoane,750 bilete de 
adeverire a proprietăţii animalelor,6 certificate de producător. 
 -în cadrul activităţii de agricultură au fost efectuate  în anul 2007 un număr 
de 302 însămânţări artificiale ,total sumă încasată      din taxă  3480 lei. 
 - compartimentul corp control comercial  a eliberat  conform  Legii 
300/2004 
un număr de  26 ,au fost  vizate un număr de  320 autorizaţii,anulate 8 
autorizaţii,suspendate 3 autorizaţii,au fost  eliberate  un număr de 63 
acorduri de funcţionare şi 16 autorizaţii de alimentaţie publică. 
-în domeniul asistenţei sociale au fost întocmite un număr de 85 dosare 
alocaţie  monoparentală,327  dosare de alocaţie complementară,83 dosare 
de alocaţie pentru nou născuţi,85  dosare de indemnizaţie pentru creşterea 
copilului  şi 88 dosare de ajutor social,au fost acordate 56 de ajutoare de 
urgenţă.Prin hotărârea nr.118/2007  a fost încheiat  parteneriatul între 
Consiliul local Cîmpeni,Consiliul judeţean Alba,DGASPC ALBA şi  
Filantropia  ortodoxă  filiala Cîmpeni în vederea înfiinţării  unui centru  de 
îngrijire  a persoanelor vârstnice la domiciliu 
-compartimentul informatică ,integrare europeană a asigurat gestionarea  
paginii web a primăriei-www.primariacimpeni.ro,publicarea în sistem 
SEAP a următoarelor proceduri:12 cereri de ofertă şi 1 licitaţie şi a 
asigurat managementul  proiectului Economia bazată pe cunoaştere . 
-au fost avizate tarifele  practicate  de serviciul de gospodărie  comunală  la 
activitatea  de salubrizare  în oraşul Cîmpeni  prin hotărârea  
nr.18/2007,iar prin  hotărârea  nr.59/2007 au fost avizate  tarifele 
practicate  de Serviciul de  gospodărie comunală pentru colectare,transport 
şi depozitare deşeuri în comunele  Arieşeni,Gîrda,Scărişoara,Albac,Vadul 
Moţilor ,Bistra şi Sohodol. 
         Referitor  la aplicarea legilor proprietăţii  la nivelul  unităţii 
administrativ teritoriale  situaţia se prezintă astfel:   

În Registrul de evidenţă al cererilor privind reconstituirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au fost înregistrate  în 
baza Legii  247/2005 un număr de 330 cereri, din care: 317 cereri din 
partea persoanelor fizice; 
 13 cereri din partea unor persoane juridice, forme asociative, etc. 
   Au fost redirecţionate către alte comisii locale de fond funciar 
un număr de 4 cereri -2 la Sohodol şi 2 la Horea, iar un număr de 2 cereri 
au fost primite de la alte comisii locale de fond funciar-2 de la Sohodol. 



   Au fost analizate de către comisiile locale de fond funciar un număr 
de 330 cereri, fiind adoptate un număr de 330 hotărâri, din care au fost 
redactate în scris  un număr de 330 hotărâri, fiind comunicate petenţilor un 
număr de 330 hotărâri.  
  Au fost respinse de către comisia locală de fond funciar un 
număr de 289 cereri. 
   Au fost înregistrate la comisia locală de fond funciar un număr 
de 127 contestaţii împotriva hotărârilor adoptate de către comisia locală de 
fond funciar, fiind trimise comisiei judeţene în vederea analizării un număr 
de 127 contestaţii împreună cu documentaţia aferentă.  
   Numărul de cereri privind reconstituirea dreptului de 
proprietate înregistrate anterior apariţiei Legii nr. 247/2005 ( a se vedea 
Legile nr. 18/1991, nr. 1/2000): 1934, din care 925 la Legea nr. 18/1991 şi 
un nr. de 1009 la Legea nr. 1/2000 
  Numărul de cereri înregistrate conform prevederilor Legii nr. 
247/2005, pentru care a mai fost înregistrată o solicitare anterior intrării în 
vigoare a acestei legi: 186. 
     Numărul de cereri privind reconstituirea dreptului de 
proprietate înregistrate anterior apariţiei Legii nr. 247/2005 nesoluţionate:  
0. 
   Suprafaţa de teren validată anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 247/2005: Total: 2998,08 , conform Legii nr. 18/1991: 608 ha, conform 
Legii nr. 1/2000: 2390,08 ha; 
   Suprafaţa de teren validată care nu a fost pusă încă în posesie: 
7,20 ha. 
    Au fost întocmite următoarele anexe: 
 
 Legea nr. 18/1991 
 Anexa nr. 15 care cuprinde un număr de 925 poziţii cu o suprafaţă de 
608 ha; 

 
Legea nr. 1/2000 
Anexa nr. 20 care cuprinde un număr de 1 poziţii cu o suprafaţă de 

0,17 ha; 
Anexa nr. 53 care cuprinde un număr de 113 poziţii cu o suprafaţă de 

114,21 ha; 
Anexa nr. 54 care cuprinde un număr de 2  poziţii cu o suprafaţă de 

1351,54  ha; 
Anexa nr. 55 care cuprinde un număr de 5  poziţii cu o suprafaţă de 

49,56  ha; 



Anexa nr. 56 care cuprinde un număr de 4  poziţii cu o suprafaţă de 
874.60  ha; 

 
Legea nr. 247/2005 
Anexa nr. 17 care cuprinde un număr de 2 poziţii cu o suprafaţă de 

0,52 ha; 
Anexa nr. 32 care cuprinde un număr de 1 poziţii cu o suprafaţă de 

3,18 ha; 
Anexa nr. 37 care cuprinde un număr de 38 poziţii cu o suprafaţă de 

31,9175 ha; 
Anexa nr. 39 care cuprinde un număr de 2 poziţii cu o suprafaţă de 

498,74 ha.   
A fost validată la Legea nr. 247/2007 suprafaţa de 534,3575 ha teren, 

din care 21,36 ha teren agricol, 0 ha cu destinaţia păşuni şi 512,9975 ha 
teren cu vegetaţie forestieră. 

A fost pusă în posesie suprafaţa de 462,5317 ha teren, din care 20,84 
ha teren agricol, 0 ha cu destinaţia păşuni şi 441,6917  ha teren cu vegetaţie 
forestieră. 

  În total a fost efectuată punerea în posesie pe o suprafaţă de 
3453,4117 ha teren, din care 21,01 ha teren agricol, 0 ha cu destinaţia 
păşuni şi 3432,4017 ha teren cu vegetaţie forestieră. 

 La legile fondului funciar a fost validată suprafaţa de 
3532,4375 ha, din care 21,53 ha teren agricol şi 3510,9075 ha pădure, 
rămânând de pus în posesie o suprafaţă de 79,0258 ha, din care 0,52 ha 
agricol şi 78,5058 ha pădure. 

   Au fost predate cetăţenilor beneficiari ai reconstituirii 
sau constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor un număr 
de 1038 Titluri de proprietate, iar un număr de 4 Titluri de proprietate se 
află în arhiva comisiei locale de fond funciar, din următoarele motive: 
persoanele nu au putut fi identificate pe baza datelor din titlu. 

  Numărul de notificări cu care a fost sesizat primarul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 şi modul de soluţionare a 
acestora - 107 

- numărul de notificări nesoluţionate până în prezent -3, fiind pe rolul 
instantelor; 

- numărul de solicitări primite din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor privind imobile revendicate de cultele religioase 
din România, conform O.U.G. nr. 94/2000 (aprobată prin Legea nr. 
501/2002), precum şi cele revendicate de cultele religioase din România, 
conform O.U.G. nr. 83/1999 (aprobată prin Legea nr. 66/2004)- 9 ; 



- numărul de răspunsuri necomunicate în termen Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor - 0 
           Acţiuni culturale:a fost organizat Festivalul  Sus,sus,sus la moţi  la 
munte ediţia a XII-a şi Zilele  oraşului Cîmpeni în perioada 18-20 iulie 2007 
,consiliul local  alocând fonduri pentru aceste manifestări  culturale  prin 
hotărârea nr.83/2007.În luna decembrie a fost organizat Pomul de Crăciun 
alocându-se suma de 21000 lei  prin hotărârea nr.145/2007. 
           Muzeul  Avram Iancu  în perioada anului 2007 a fost vizitat de cca 
150 de vizitatori-elevi,studenţi,veterani de război,oficialităţi (ex.Prinţul Paul 
şi Prinţesa Lia).A fost încheiat un protocol cu Grupul şcolar forestier şi 
Şcoala generală pentru vizitarea muzeului şi predarea  orelor de istorie în 
cadrul muzeului.La biblioteca orăşenească s-au înscris în anul  2007 un 
număr de 774 cititori  şi  au fost organizate  un număr de  8 expoziţii  de 
carte.   
         În domeniul învăţământului ,  În aceste instituţii sunt cuprinşi 2402  
elevi   defalcat pe  Colegiul Naţional Avram Iancu  836 elevi  din care 365 
din oraşul Cîmpeni  şi 471  din alte localităţi ,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-928 elevi din care 400 din 
oraşul Cîmpeni şi  528 din alte localităţi. 
       Referitor  la infracţionalitate  în anul 2007 au fost constatate  276 
infracţiuni  cu  4  mai puţin decât în anul  2006 din care economico 
financiare -67,judiciare- 125,altă natură -84,la regimul circulaţiei rutiere  
18.Contravenţii constatate 1441,valoarea amenzilor  aplicate 189.678 
lei,material lemnos confiscat  573 mc,permise de conducere  suspendate 89. 
         Pentru anul 2008  se urmăreşte  realizarea obiectivelor stabilite în 
programul de investiţii publice şi reparaţii  ,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 
 


