ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
INSTITUŢIA PRIMARULUI
ORAŞUL CÎMPENI

Raport privind starea economică, socială şi de mediu
a oraşului Cîmpeni pe anul 2008
Potrivit prevederilor art. 6, 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 localitaţii.
Astfel pe linia bugetului local: Bugetul total al oraşului Cîmpeni a fost în
sumă de 16.855.558,65 lei, din care Consiliul Local 6.465.623,65 lei, pentru
Învăţământ a fost alocată suma de 10.204.935 lei, din care salarii 7.646.871 lei şi
investiţii, cheltuieli materiale, burse 2.558.064 lei, la Sănătate au fost alocate:
pentru Spitalul Orăşenesc Cîmpeni suma de 160.000 lei şi pentru Sanatoriul
TBC suma de 25.000 lei.
S-a căutat satisfacerea la un nivel acceptabil a tututor 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.
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Lucrări de investiţii şi achiziţii realizate în anul 2008 din Bugetul Local:
Autocompactor 20 mc
145.000 lei
Modernizare Str. Crişan
231.601,6 lei
Canalizare Str. Narciselor şi Salcâmului
79.469,82 lei
Autoutilitară Logan Van
37.399,77 lei
Extindere şi reabilitare iluminat public
145.813,68 lei
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă785.378,04 lei
potabilă SAMTID Cîmpeni, Jud. Alba
Actualizare Sf modernizare străzi oraş Cîmpeni 33.152 lei
Consultanţă SF modernizare străzi oraş Cîmpeni36.815 lei
Modernizare străzi Narciselor + Salcâmului
276.430,98 lei
Modernizare drum DC 141 Valea Bistrii tronson499.829,13
II
Sf +PT Reabilitare clădire Primărie Cîmpeni 39,000 lei
SF
Modernizare
străzi
Transilvaniei,35.000 lei
Dumbravei, Valea Caselor
Automăturătoare stradală
292.942,30 lei
Reaparaţii străzi, trotuare cu material asfaltic 518.480,00 lei
Achiziţie carburanţi auto
94.950 lei
Amenajament silvic
43,425 lei
Amenajarea fondului forestier
55,243 lei
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La Spitalul Orăşenesc Cîmpeni, din suma de 160.000 lei primită de la
bugetul local au fost realizate următoarele investiţii:
-Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea spitalului, conform normelor UE –
81.266 lei;
- înlocuire tâmplărie din lemn cu 47 bucăţi geam termopan, 13 bucăţi uşi
simple, 9 bucăţi uşi duble şi 3 bucăţi paravan cu 3 uşi – 68.434 lei;
- jaluzele – 9.045 lei.
Iar restul din sumele provenite de la contractele cu Casa de Asigurări de
Sănătate Alba 8.351.768 lei, venituri proprii 170.000 lei şi bugetul de stat
575.340 lei.
În cursul anului 2008 s-au efectuat lucrări de întreţinere, reparaţii capitale,
reparaţii curente şi investiţii de capital:
- Achiziţionarea unui cazan de încălzire de 500 KW, cu arzător şi supape de
siguranţă – 33,923 lei;
- Extindere reţea încâlzire, montare cazan încălzire, vase de expansiune –
59.340 lei;
-Curăţarea, spălarea şi ecologizarea rezervorului subteran pentru
combustibil lichid uşor, de 100 tone mc – 22,599 lei;
-Hidroizolaţie acoperiş cu membrană minerală FLEX pe clădirea centralei
termice, grup electrogen, staţia trafo, staţia de hidrofoare – 13.443 lei;
- Reţea calculatoare şi programe – 13.832 lei;
-Reparaţie capitală şi modernizare ascensor pentru bolnavi – 39.865 lei;
-Produse şi echipamente pentru extinderea instalaţiei de oxigen medicinal la
compartimentul de primire urgenţe – 10.843 lei;
-Amenajări interioare cu pardoseală din covor PVC de trafic intens, în
saloanele din Spital şi în compartimentul de primire urgenţe, cu o suprafaţă de
1.071 mp – 40.012 lei;
-Aparate de aer condiţionat pentru 12 saloane – 21.563 lei;
-Aparatură medicală şi instrumentar medical – 10.499 lei;
-Refacerea instalaţiei de redistribuire a apei reci şi calde, a aburului la
spălătorie şi bucătărie – 36,651 lei;
-Fiabilizare şi reautorizare ISCIR a cazanului de abur ABA de 0,7 t/ h, prin
înlocuirea şi automatizarea instalaţiei de ardere, înlocuire instalaţie de alimentare
cu apă, indicator de nivel, nivostate, robineţi, conductă abur, izolaţie refractară,
proiect, probe şi verificare ISCIR – 38,127 lei;
- Lenjerie şi accesorii de pat – 63.670 lei;
La Sanatoriul TBC Cîmpeni fondurile repartizate din bugetul local al
oraşului pentru anul 2008 au fost în valoare totală de 25.000 lei, din care 15.000
lei pentru întocmirea a două Studii de fezabilitate (Studiu de fezabilitate pentru
reparaţii capitale şi dotări; Studiu de fezabilitate ce priveşte scoaterea din
circuitul secţiei şi modernizarea laboratorului existent având în vedere
respectarea legislaţiei în vigoare) şi 10.000 lei pentru reparaţiile curente
interioare.
La Colegiul Naţional ”Avram Iancu ”Cîmpeni în anul 2008 s-au realizat
următoarele obiective :
-Reabilitare Campus Şcolar – 1.503.000 lei
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-Reabilitarea clădire Colegiu
La Şcoala Generală cu cls I-VIII Cîmpeni în anul 2008 s-au derulat
următoarele investiţii:
Din bugetul local:
-Reabilitare Şcoală Generală, izolare termică, şarpantă, geamuri termopan,
reabilitare grupuri sociale etajul II şi III – 594.000 lei;
-Reabilitare Şcoală Certege, încălzire centrală, termopan, grup sanitar –
122.000 lei;
-Reabilitare Grădiniţă cu program Normal, schimbare sistem de încălzire –
119.000 lei;
Din bugetul de stat:
-Două cabinete muzică şi logopedie – 13.000 lei;
-Dotări cu microbuse şcolare – 199.000 lei;
-Dotări cu calculatoare pentru şcolile (Vârşi, Mihoieşti, Tomuşeşti, Certege,
Dealul Capsei, Valea Bistrii) – 48.500 lei;
La Grupul Şcolar Forestier Cîmpeni au fost realizate următoarele investiţii:
-Reabilitare corp A prin program PHARE – TVET 2003;
-Reabilitare corp B prin program PHARE- TVET 2003, etapa II;
-Reabilitare corp C prin program PHARE – TVET;
-Condiţii minime de funcţionare pentru corpul D, (realizat cu mijloace proprii
3 miliarde lei);
- Prin fonduri guvenamentale s-a realizat încălzirea termoficată a corpurilor AC;
- Prin mijloace proprii s-a realizat baza de practică pentru domenilu turism şi
alimentaţie în vederea autorizării ARACIP;
- Prin programul de dotare al laboratoarelor şi cabinetelor s-a primit suma de
25.082 lei, biblioteca – 8.588 lei, echipamente sportive – 10.122 lei.
Principalele lucrări de reparaţii realizate în oraşul Cîmpeni:
-Reparaţii străzi, trotuare oraş Cîmpeni, cu material asfaltic în valoare de
aprox 518.480 lei, contract nr. 5384/2008;
-Reparaţii străzi oraş Cîmpeni cu piatră concasată în valoare de aprox. 4.331
lei, regie proprie;
- Tâmplărie aluminiu cu geam termopan pentru piaţa agro-alimentară 10.000
lei;
- Reparaţii drumuri comunale şi vicinale în valoare de 42.000 lei,regie proprie;
- Decolmatare văi şi refacere rigole 10.880 lei, regie proprie;
- Canalizare menajeră strada Oituz aproximativ 5.765 lei;
- Dezăpezirea şi combaterea poleiului, aproximativ 15.000 lei, regie proprie;
- Deratizare şi dezinsecţie aproximativ 3.000 lei;
- Toaletarea arborilor din parcuri în valoare de aproximativ 12.757 lei;
- Dotare cu mobilier urban în valoare de aproximativ 40.000 lei, din care: pomi
şi arbuşti în valoare de aproximativ 7.000 lei, băncuţe, gard şi stâlpişori de
aproximativ 33.000 lei;
- Indicatoare rutiere în valoare de aproximativ 8.233 lei.
În anul 2008 au fost înregistrate următoarele dosare la compartimentul de
Asistenţă Socială:
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-77 dosare de ajutor social conform legii 416/2001- în plată;
-1467 ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
-152 ajutoare de urgenţă plătite în bani;
-84 dosare de alocaţie pentru nou-născuţi;
-98 dosare de alocaţie monoparentală;
-96 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului;
-336 dosare de alocaţie complementară.
Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în anul 2008 a
fost de 60, salarizaţi din bugetul local.
Şomajul la nivel de localitate în anul 2008 a fost de 324 şomeri indemnizaţi
şi neindemnizaţi.
Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza oraşului, Poliţia oraşului
Cîmpeni a avut în vedere sarcinile prevăzute în Planul de Ordine şi Siguranţă
Publică, colaborându-se în acest sens cu efectivele de Jandarmi şi ISU Detaşamentul Cîmpeni. S-a reuşit asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă
publică corespunzătoare.
În acest sens Poliţia oraşului Cîmpeni a participat la un număr de 33
întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi au fost asigurate măsuri
de ordine cu ocazia celor 10 târguri de ţară organizate pe raza oraşului, a
manifestărilor cultural artistice de sărbătorirea Zilelor Oraşului Cîmpeni, pe
timpul celor două campanii electorale şi a desfăşurării alegerilor, precum şi a
altor manifestări care au impus acest lucru.
În cadrul acestor activităţi de colaborare s-a urmărit şi prevenirea
fenomenului infracţional în şcoli şi în preajma acestora prin organizarea de
patrulări, menţinerea unei legături permanente cu reprezentanţii unităţilor de
învăţământ şi prin intermediul poliţistului de proximitate, participarea la şedinţele
de dirigenţie şi la oraganizarea unor activităţi cu caracter preventiv- educativ (79
participări). Din analiza situaţiei operative rezultă că în anul 2008 au fost
soluţionate un număr de 369 infracţiuni, din care 31 de natură economicofinanciară, 200 judiciare şi 138 de altă natură.
Activităţile desfăşurate în anul 2008 pe linia ordinii şi siguranţei publice
de Subunitatea de Jandarmi din oraşul Cîmpeni au fost:
- Patrule în oraşul de reşedinţă – 197;
- Patrule auto – 63;
- Acţiuni în zona unităţilor de învăţământ – 7;
- Acţiuni în pieţe şi târguri – 4;
- Acţiuni punctuale în zone potenţial criminogene – 11;
- Misiuni de asigurare a ordinii publice – 54;
- Misiuni de restabilire a ordinii publice – 4;
Activităţi efectuate în cooperare cu alte instituţii:
-cu Poliţia – 7;
- pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere – 125;
- cu organele administraţiei publice locale – 30;
- cu organele silvice – 7;
- cu organele piscicole – 1;
- cu alte instituţii -8;
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Asigurarea cu pază a unor instituţii: Judecătoria Cîmpeni, Trezoreria
Cîmpeni şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cîmpeni.
Valoarea sancţiunilor acordate pe anul 2008 a fost de 11.350 lei.
Situaţia activităţilor a Gărzii de Intervenţie nr.2 Cîmpeni, pe raza localităţii
se prezintă astfel:
- incendii - 14;
- degajare persoane -1;
- alte intervenţii – 4.
În anul 2008 au fost înregistraţi la SPCLEP Cîmpeni – Stare Civilă un
număr de: 26 de nou- născuţi, 55 de decedaţi şi au fost oficiate un număr de 42
căsătorii.
Activităţi culturale: a fost organizat Festivalul ”Sus, sus, sus la moţi la
munte” ediţia a XIII şi ”Zilele oraşului Cîmpeni” în perioada 16-18 iulie 2008,
suma necesară acestor manifestări culturale a fost obţinută prin sponsorizări. În
luna decembrie a fost organizată ”Sărbătoarea Pomului de Crăciun”.
Muzeul ”Avram Iancu” Cîmpeni pe parcursul anului 2008 a fost vizitat de
cca 200 de vizitatori (elevi, studenţi, veterani de război, profesori, etc),.
La Biblioteca Orăşenească ”Avram Iancu” s-au înscris în anul 2008 un
număr de 647 cititori, s-au organizat 10 expoziţii de carte pe diferite teme. 2752 de
cititori au împrumutat cărţile de pe rafturile bibliotecii şi s-au efectuat 3 programe
(de 8 Martie, 1 Iunie şi 1Decembrie).
Pentru desfăşurarea unei bune activităţi culturale s-au încheiat parteneriate
cu înv. Morar Maricica, înv. Miheţiu Olivia, prof. Şufană Felicia şi Grupul Şcolar
Forestier Cîmpeni
În domeniul învăţământului: în instituţiile de învăţământ din oraşul
Cîmpeni au fost cuprinşi 2853 de copii şi elevi, defalcat pe Colegiul Naţional
”Avram Iancu” 836 elevi: cu domiciliul în Cîmpeni – 266 elevi; alte localităţi –
439 elevi; bursieri din Republica Moldova – 16 elevi; Şcoala Generală Cîmpeni
1017 copii şi elevi din care: 227 grădiniţe şi 790 ciclul primar şi gimnazial ,iar la
Grupul Şcolar Forestier Cîmpeni au fost înscrişi 1000 de elevi, din care cu
domiciliul în Cîmpeni - 137 elevi, iar din alte localităţi – 863 elevi.
Activitatea Serviciului Public de Salubritate s-a făcut simţită în oraşul
Cîmpeni în anul 2008. Activitatea Serviciului a fost structurată pe două ramuri:
sector Salubrizare, în cadrul căruia se prestează serviciul de colectare, transport
şi depozitare a rezidurilor menajere şi sector Administrarea Domeniului Public,
prin intermediul căruia se asigură desfăşurarea activităţilor de întreţinere şi
reparaţii curente executate în regie proprie.
Serviciul Public de Salubritate are în dotare:
-autocompactor cu capacitate de 15 mc (începând cu luna martie 2006);
- autocompactor cu capacitatea de 22 mc (începând cu luna mai 2008);
- autospecializată (autocontainieră);
-automăturătoare cu capacitatea de 4 mc (începând cu noiembrie 2008);
-tractor cu remorcă;
-greder semipurtabil;
- buldoexcavator;
- eurocontainiere 1.1 mc – 44 buc.;
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- containiere 4mc – 10 buc;
- pubele -700 buc;
- coşuri de gunoi stradale – 70 buc;
Situaţia contractuală şi economică pentru activitatea de colectare, transport
şi depozitare a rezidurilor menajere pe anul 2008:
1. Număr de contracte încheiate:
-contracte persoane fizice: 1405
-contracte persoane juridice: 349

TOTAL: 1754 contracte/anul 2008

2. Cantităţi deşeuri contractate mc:
-cantităţi persoane fizice: 4531 ;
-cantităţi persoane juridice: 8608;
TOTAL: 13.139
3. Evoluţia lunară a producţiei:
-decembrie 2008: 48000 lei
4. Producţie realizată:
-valoarea producţiei pe anul 2008: 530.000 lei
5.Aspecte pozitive privind activitatea Serviciului Public gospodărire
Comunală:
-creşterea numărului de contracte faţă de anul 2007 cu un număr de 170 de
contracte;
-suplimentarea cantităţilor contractate faţă de anul 2007 cu 2006 mc;
- valoarea producţiei la nivelul anului 2008 a sporit cu 88.822 lei faţă de
anul 2007
Pentru anul 2009 se urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite în programul
de Investiţii Publice şi Reparaţii, o mai bună colaborare cu cetăţenii oraşului
Cîmpeni în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, respectarea
Constituţiei şi a legilor, împreună cu punerea lor corectă în aplicare, o mai bună
administrare şi gospodărire a localităţii noastre.

PRIMARUL ORAŞULUI CÎMPENI
ANDREŞ IOAN CĂLIN
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