ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
INSTITUŢIA PRIMARULUI
ORAŞUL CÎMPENI

Raport privind starea economică, socială si de mediu a oraşului
Cîmpeni în anul 2010
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.
Astfel, Bugetul Total al oraşului Cîmpeni a fost în sumă de 12.777.542
lei, iar plăţile efective au fost de 11.663.100 lei. Pentru Învăţământ a fost alocată
suma de 7.460.464 lei, iar la Sănătate suma de 82.031 lei.
S-a încercat satisfacerea tuturor categoriilor de cheltuieli, în funcţie de
veniturile preconizate la elaborarea bugetului, urmând ca pe parcursul anului,
prin rectificări bugetare să fie acoperite cu fondurile necesare capitolele de
cheltuieli deficitare.
Lucrări de Investiţii şi Achiziţii realizate în anul 2010 din Bugetul Local
1.
2.

Autoutilitară
Documentaţie ISO
9001
3.
Evaluări cab.
medicale
stomatologice
4.
Staţie totală topo.
5. Branşament electric
sala de sport nr. 2
6.
Teren de sport
sintetic
7.
Racord termic sala
de sport nr. 2
8. Echipamente pentru
spaţiile de joacă
pentru copii
9.
Hală
agroalimentară
10.
Studiu pentru
reducerea costurilor
la iluminatul public

Furnizare
Servicii

Cerere de oferte
Achiziţie directă

126.600 lei
9.700 lei

Servicii

Achiziţie directă

3.300 lei

Furnizare
Lucrare

Achiziţie directă
Achiziţie directă

25.000 lei
47.900 lei

Lucrare

Cerere de oferte

250.000 lei

Lucrare

Achiziţie directă

23.000 lei

Furnizare

Achiziţie directă

49.700 lei

Lucrare

Cerere de oferte

499.000 lei

Servicii

Achiziţie directă

2.500 lei
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11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Ciocan demolator
Makita
Amenajare garaje
primărie
Programe
informatice
primărie
Reparaţii capitale
clubul elevilor
Amenajare
platforma incintă Grup Şcolar
Forestier
Alimentare cu apă
şi reţea canalizare
sala de sport nr.2
Plasă de protecţie
lămpi sala de sport
nr. 2
Alimentare cu apă
potabilă str.
Fântânele
Participarea
oraşului la capitalul
operatorului
regional Salubritate
Apuseni
Reabilitare DC 96
Cîmpeni – Certege
Documentaţie str.
Primăverii
Revizuire soluţie
Modernizare străzi
oraş Cîmpeni
L=4,4 km

Furnizare

Achiziţie directă

6.200 lei

Lucrare

Achiziţie directă

25.000 lei

Furnizare

Achizţie directă

5.000 lei

Lucrare

Achiziţie directă

30.000 lei

Lucrare

Achiziţie directă

30.000 lei

Lucrare

Achiziţie directă

20.000 lei

Furnizare

Achiziţie directă

10.000 lei

Lucrare

Cerere de oferte

153.000 lei

Furnizare

-

48.000 lei

Lucrare
calamităţi
Servicii

Achiziţie directă

100.000 lei

Achiziţie directă

46.000 lei

Servicii

Achiziţie directă

43.000 lei

Principalele lucrări de reparaţii realizate în Oraşul Cîmpeni în anul 2010
1.
2.
3.
4.
5.

Reparaţii mobilier urban în valoare de 291,50 lei
Reparaţii spaţii verzi în valoare de 406,78 lei
Decolmatare rigole şi văi în valoare de 6.836 lei
Deratizare în valoare de 4.939,76 lei
Reparaţii drumuri comunale, vicinale, poduri în valoare de 43.811,98 lei
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6.
7.
8.
9.

Reparaţii străzi şi trotuare în valoare de 90.495,98 lei
Reparaţii utilaje (pentru drumuri) în valoare de 19.234,65 lei
Deszăpezirea şi combaterea poleiului în valoare de 25.000 lei
Reparaţii utilaje pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în valoare de
633 lei
10.Reparaţii piaţă agroalimentară în valoare de 1.060,58 lei
11.Arbuşti şi răsaduri de flori în valoare de 7.000 lei
În anul 2010 au fost înregistrate următoarele dosare la compartimentul de
Asistenţă Socială:
- 393 ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
- 77 dosare de ajutor social conform legii 416/2001;
- 98 dosare de alocaţie monoparentală;
- 81 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului;
- 336 dosare de alocaţie complementară;
- 41 ajutoare de urgenţă plătite în bani;
- 1576 beneficiari de ajutoare alimentare;
- 125 anchete copii cu dizabilităţi;
- 230 anchete adulţi;
- 240 anchete pentru ajutor social.
Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în anul 2010 a fost
de 62 , salarizaţi din bugetul local.
Şomajul la nivel de localitate în anul 2010 a fost de 641 şomeri indemnizaţi.
În ceea ce priveşte serviciile medicale, în anul 2010 Spitalul Orăşenesc
Cîmpeni a funcţionat cu nu număr de 16 medici şi 92 asistente, s-au efectuat
13.842 consultaţii în ambulatoriul de specialitate integrat spitalului şi au fost
internaţi 6.593 de pacienţi: 1.938 din oraşul Cîmpeni, iar restul din toate
localităţile de pe valea superioară a râului Arieş. Prin HCL 75/09.07.2010
Spitalul Orăşenesc Cîmpeni a trecut în administrarea Consiliului Local cu un
buget de 4.293.600 lei şi s-au făcut investiţii în aparatură medicală în valoare de
27.081 lei pe parcursul anului 2010.
De asemenea, prin HCL 76/09.07.2010 Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni
(fostul Sanator TBC) a trecut în administrarea Consiliului Local cu un buget de
893.480 lei şi s-au făcut reparaţii la terasa intrare şi faţadă în valoare de 44.000
lei. În anul 2010 Spitalul de Boli Cronice a funcţionat cu un număr de 3 medici
şi 15 asistente, au fost internaţi un număr de 650 pacienţi: 573 din jud. Alba
(123 cu domiciliul în oraşul Cîmpeni), iar restul din alte judeţe.
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 ISUDetaşamentul Cîmpeni. La nivelul Poliţiei Oraşului Cîmpeni sunt prevăzute 28
de funcţii, dintre care 26 pentru poliţişti şi 2 pentru personal contractual,
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neexistând funcţii vacante. În anul 2010 s-a reuşit asigurarea unui climat de
ordine şi siguranţă publică corespunzătoare.
În acest sens Poliţia Oraşului Cîmpeni a participat la un număr de 40 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 cu prilejul Zilelor Oraşului Cîmpeni, 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 organizarea unor activităţi cu caracter preventiveducativ (70 participări). Din analiza situaţiei operative rezultă că în anul 2010
efectivele subunităţii au soluţionat 178 infracţiuni, din care 42 de natură
economico-socială, 96 judiciare şi 40 de altă natură. Monitorizarea traficului pe
reţeaua stradală a oraşului Cîmpeni a făcut obiectul unor controale zilnice
efectuate de către efectivele subunităţii cu atribuţii pe această linie.
În anul 2010 au fost înregistrate la SPCLEP Cîmpeni – Stare Civilă un
număr de: 88 naşteri, 101 decese şi au fost oficiate 46 de căsătorii. De
asemenea, au fost premiate 11 cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, (cu
câte 500 lei fiecare) suma totală de a fost asigurată din Bugetul Local.
La SPCLEP- Evidenţa Persoanelor, potrivit atribuţiilor stabilite prin
Ordonanţa nr. 84/2001, au fost eliberate în anul 2010 un număr de 2.911 cărţi de
identitate, 5 cărţi de identitate provizorii şi 112 vize de reşedinţă.
Activităţi culturale: a fost organizat Festivalul ”Sus, sus, sus la Moţi la
Munte” ediţia a X-a şi ”Zilele Oraşului Cîmpeni” în perioada 13-16 iulie 2010
cu un buget total de 59.870 lei, din care 39.870 lei sponsorizări şi 20.000 lei
bugetul local prin alocare de la Consiliul Judeţean, iar în luna
decembrie ”Sărbătoarea Pomului de Crăciun” şi Concertul de Colinde cu un
buget total de 30.000 lei, din care 25.000 lei sponsorizări şi 5.000 lei bugetul
local.
Pe parcursul anului 2010 Muzeul ”Avram Iancu” Cîmpeni a fost vizitat de un
număr de 600 persoane (elevi, studenţi, veterani de război, profesori, etc.).
La Biblioteca Orăşenească ”Avram Iancu” s-au înscris în anul 2010 un
număr de 699 cititori care au efectuat 2.680 vizite, s-au organizat 14 expoziţii
de carte şi 20 evenimente culturale. Biblioteca Orăşenescă ”Avram Iancu” a
participat în anul 2010 la programul ”Biblionet – Lumea în biblioteca mea” prin
care oferă servicii noi şi moderne utilizatorilor, aceştia au de asemenea, acces
gratuit la informaţii. Acest program a fost susţinut de Consiliul Local Cîmpeni şi
Biblioteca Judeţeană ”Lucian Blaga” Alba. Pentru desfăşurarea unei bune
activităţi educativ-culturale s-au încheiat parteneriate cu Colegiul
Naţional ”Avram Iancu”, Şcoala Generală cu clasele I-VIII şi Grupul Şcolar
Forestier din Cîmpeni.
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În domeniul învăţământului cele trei unităţi de învăţământ din oraş au avut
înscrişi în anul şcolar 2009-2010 un număr de 2.736 elevi şi copii.
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Cîmpeni a avut un număr de 920 de elevi
şi copii, 32 de profesori titulari, 7 suplinitori calificaţi, 19 învăţători titulari şi 19
educatoare.
Colegiul Naţional ”Avram Iancu” 794 de elevi, 96 gimnaziu şi 698 liceu, 51
de cadre didactice din care 40 profesori titulari şi 11 suplinitori calificaţi.
Grup Şcolar Forestier Cîmpeni cu un efectiv de 1.022 elevi şi 85 de cadre
didactice din care 50 profesori titulari şi 35 suplinitori calificaţi.
În anul 2010 s-a înfiinţat Operatorul Regional de Salubritate Salubritate
Apuseni organizat sub forma unei Societăţi cu Răspundere Limitată (S.R.L.) în
care Consiliul Local Cîmpeni deţine 80% din capital. Personalul care prestează
serviciul de salubrizare delegat a fost angajat pe bază de contract de muncă
individual, fiind oamenii care au prestat şi în cadrul Serviciului Public
„Gospodărie Comunală” Cîmpeni. În acest fel s-a asigurat o continuitate în
prestare şi un plus de experienţă.
Nr.
Tipul contractului
Număr
Cantităţi
Număr
Valoare
crt.
de
contractat persoane
contracte
contracte
e
în
(lei)
(mc./lună) contracte
1
Persoane juridice
274
413
22.163,00
(agenţi economici,
instituţii)
2. Persoane fizice (oraş
1.359
373
2.984
19.396,00
Cîmpeni)
3.
Primării comune
10
466
27.707,00
În anul 2010 au fost depuse cereri de finanţare pentru următoarele proiecte:
- Reabilitare, modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate a
Spitalului Orăşenesc Cîmpeni – valoarea 5.962.000 lei din care
contribuţie Consiliul Local 2% - 100.201 lei. Acest proiect a fost
aprobat şi a intrat pe lista de aşteptare pentru alocarea fondurilor
necesare finanţării.
- Reabilitare şi modernizare Casa de Cultură Cîmpeni (regim de înălţime
P+E+M) – valoarea 2.500.000 lei din care contribuţie Consiliul Local
20% - 500.000 lei. Acest proiect s-a depus la C.N.I. din 2009 şi se
aşteaptă finanţarea.
- Canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate oraş Cîmpeni– valoarea
4.472.156 euro, din care staţie de epurare 2.287.795 euro şi reţele de
canalizare (8.651 ml) 2.184.361 euro pe străzile: Brătinesei, Castanilor,
DC 167, DJ 75 A, Fântânele, Gării, Moţilor, Revoluţiei 1848, Turzii,
Vârşi, Tudor Vladimirescu.
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- Extindere str. Primăverii: lungime de 140 ml cu modernizare partea
carosabilă, reţea de apă potabilă şi canalizare – valoarea 995.365 lei.
- Construire Bloc ANL – 13 apartamente – valoarea 2.897.258 lei. Acest
proiect a fost depus în cursul anului 2010 şi se aşteaptă finanţarea în
anul 2011.
- Modernizare reţea apă potabilă str. Horea şi extindere reţea canalizare
str. Transilvaniei – valoarea 1.798.364 lei.
Îmi doresc ca în mine, toţi locuitorii oraşului Cîmpeni să aibă un partener de
încredere pentru o mai bună administrare şi gospodărire a localităţii noastre,
astfel cu acest prilej cer ajutor din partea cetăţenilor pentru întreţinerea
curăţeniei, pentru ca spiritul civic să redevină ceea ce a fost şi pentru a încerca
împreună să avem un oraş curat şi modern.
Pentru anul 2011 voi urmării realizarea obiectivelor stabilite în Programul
Anual din Lista de Investiţii şi Lista de Reparaţii aprobate pentru bugetul anului
în curs, voi încerca să am o mai bună colaborare cu cetăţenii oraşului nostru în
vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, prin respectarea Constituţiei
şi a legilor, împreună cu punerea lor corectă în aplicare.

PRIMARUL ORAŞULUI CÎMPENI
ANDREŞ IOAN CĂLIN

/M.M.
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