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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
INSTITUŢIA PRIMARULUI 
ORAŞUL CÎMPENI 
 

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului 
Cîmpeni în anul 2011 

 
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 13.094.500  
lei, iar plăţile efective au fost de 11.786.754 lei. Pentru Învăţământ a fost alocată 
suma de 7.041.216 lei, iar la Sănătate suma de  189.123 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 2011 din Bugetul Local 
 

1. Reabilitare clădire 
primărie 

Lucrare Cerere de oferte 885.000,00 
lei 

2. Proiectare şi 
execuţie sistem de 

incediu clădire 
primărie 

Lucrare Achiziţie directă 16.200,00  
lei 

3. Rapoarte de 
evaluare studii de 

oportunitate 

Servicii Achiziţie directă 14.000,00 lei 

4. Magazie lemne 
Grădiniţă cu 

program prelungit 

Lucrare Achiziţie directă 12.500,00 lei 

5. Reabilitare parţială 
reţea electrică Şc. 

Generală 

Lucrare Achiziţie directă 25.00, 00 lei 

6. 3 staţii autobuz 
pentru elevi 

Produse Achiziţie directă 9.500,00 lei 

7. Procurare plasă 
protecţie teren sport 

Şc. Generală 

Produse Achiziţie directă 12.000,00 lei 

8. Consolidare 
împrejmuire teren 

Lucrare Achiziţie directă 50.000,00  
lei 
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sport Şc. Generală 
9. Reabilitare acces 

intrare Colegiu 
Naţional ”Av. 

Iancu” 

Lucrare Achiziţie directă 13.000,00 lei 

10. Reabilitare transfer 
termificare Colegiu 
Naţional „Avram 

Iancu” 

Lucrare Achiziţie directă 5.000,00 lei 

11. Centru de 
documentare şi 

informare Colegiu 
Naţional „Av. 

Iancu” 

Lucrare Achiziţie directă 20.000,00 lei 

12. Acoperiş sala de 
sport nr. 1 Colegiu 

Naţional ”Av. 
Iancu” 

Lucrare Achiziţie directă 48.000,00 lei 

13. Amenajare 
platformă Grup 
Şcolar Forestier 

Lucrare Achiziţie directă 23.200,00 lei 

14. Procurare cazan 
termoficare Colegiu 

Naţional ”Av. 
Iancu” 

Produs Achiziţie directă 35.000,00 lei 

15. Reabilitare clădire 
Muzeu-Bibliotecă 

exterioare 

Lucrare Cerere de oferte 125.000,00 
lei 

16. Pietruire platformă 
sala de sport nr. 2 

Lucrare Achiziţie directă 14.000,00 lei 

17. Proiect tehnic 
instalaţii de 

climatizare şi de 
desfumare pentru 
reabilitare Casa de 
Cultură Cîmpeni 

Servicii Achiziţie directă 5.300,00 lei 

18. Reactualizare 
studiu de fezabiliate 

pentru bloc ANL  

Servicii Achiziţie directă 7.500,00 lei 

19. Rigolă localitate 
Mihoieşti 

Lucrare Achiziţie directă 35.000,00 lei 

20. Rigolă str. Turzii Lucrare Achiziţie directă 45.000,00 lei 
21. Lucrări de drenaj Lucrare Achiziţie directă 25.000,00 lei 
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drum Mihoieşti 
22. Canalizare strada 

Oituz 
Produse Achiziţie directă 13.000,00 lei 

 Contribuţia oraşului 
la proiectul 
Extindere 

infrastructură de 
apă şi apă uzată a 

jud. Alba 

Contribuţie  60.000,00 lei 

 Proiect tehnic 
modernizare reţea 
apă str. Horea şi 

extindere canalizare 
str.Transilvaniei 

Servicii Achiziţie directă 8.300,00 lei 

 Studiu de 
fezabilitate 

modernizare str. 
Transilvaniei, 

Dumbravei, Valea 
Caselor 

Servicii Achiziţie directă 5.000,00 lei 

 Amenajare parcări, 
reparaţii zid de 
sprjin str. Oituz 

Lucare Achiziţie directă 33.000,00 lei 

 Amenajare trotuare 
şi carosabil str. 

Oituz 

Lucare Achiziţie directă 7.500,00 lei 

 Reabilitare 
carosabil trotuare şi 
zid de srijin Bloc 45 

D str. Horea 

Lucrare Achiziţie directă 30.000,00 lei 

     
 
 

Principalele lucrări de reparaţii  şi achiziţiilor de natură bunuri, servicii şi 
obiecte de inventar realizate în Oraşul Cîmpeni în anul 2011 

 
1.  Reparaţii clădire administrativă în valoare de lei 1.500 lei 
2.  Reparaţii xerox, calculatoare în valoare de  3.000 lei 
3.  Reparaţii autoturisme în valoare de 5.000 lei 
4.  Reparaţii Colegiul Naţional ”Avram Iancu” în valoare de 18.000  lei 
5.  Reparaţii Şcoala Cls. I – VIII Cîmpeni  în valoare de 3.000 lei 
6.  Reparaţii  Grup Şcolar Forestier în valoare de 15.000 lei 
7.  Reparaţii maşina de internvenţie în valoare de 1.200 lei 
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8.  Reparaţii Muzeu-Bibliotecă în valoare de 1.200 lei 
9.  Reparaţii spaţii verzi şi parcuri în valoare de  3.000 lei 
10.  Reparaţii mobilier urban  în valoare de  2.000 lei 
11.  Întreţinerea sistemului de iluminat public în valoare de 10.000 lei 
12.  Reparaţii şi montat indicatoare rutiere şi coşuri stradale în valoare de 

2.000 lei 
13.  Decolmatarea văilor şi refacerea rigoleleor şi cursurilor de apă de pe raza 

oraşului Cîmpeni în valoare de 7.000 lei 
14.  Rigolă şi zid de sprijin strada Fîntînele (Sentinţa Civilă 802/2009) 

diferenţa la contract nr. 9387/ 07.09.2010 în valoare de 6.470 lei 
15.  Reparaţii împrejmuire rampa de deşeuri a oraşului în valoare de 3.000 lei 
16.  Reparaţii reţea exterioară de canalizare zona Muncel în valoare de 3.000 

lei 
17.  Dezăpezirea şi combaterea poleiului în valoare de 40.000 lei  
18.  Reparaţii utilaje (autocamion Dac 444T şi răspânditor antiderapant) în 

valoare de 1.500 lei 
19.  Reparaţii drumuri comunale, drumuri vicinale (Valea Bistrii, Valea 

Caselor, Certege, Vîrşi, Dealul capsei, Faţa Abrudului, Furduieşti, Dric, 
Coasta vîscului, Floreşti, Poduri, Mihoieşti, Motorăşti, Dealul Bistrii, 
Bonceşti, Boteşti, Borleşti, Dănduţ, Tomuşeşti, Sorliţa, Valea lui Ilie) şi 
poduri în valoare de 72.000 lei 

20.  Reparaţii străzi-trotuare (asfaltare, pavare trotuare, parcări, marcaje 
rutiere) în valoare de 250.000 lei 

21.  Reparaţii utilaje (buldoexcavator, tractor, autograder) în valoare de 
40.000 lei 

22.  Amenajare spaţiu pentru Dispensar TBC în valoare de 20.000 lei 
23.  Reparaţii piaţă agroalimentară, pietruire şi reparaţii reţea canalizare Târg 

de animale în valoare de 13.000 lei 
24.  Echipament pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (pichet PSI) în 

valoare de 750 lei 
25.  Pomi şi arbuşti ornamentali, răsaduri de flori în valoare de 7.000 lei 
26.  Echipament pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (furtun C, ţeavă C, 

pichet PSI) în valoare de 750 lei 
27.  Indicatoare de circulaţie în valoare de 7.000 lei 

 

În anul 2011 au fost înregistrate următoarele dosare la compartimentul de 
Asistenţă Socială: 

- 478 ajutoare pentru încălzirea locuinţei; 
- 78 dosare de ajutor social conform legii 416/2001; 
- 55 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului; 
- 300 dosare de alocaţie complementară; 
- 31 ajutoare de urgenţă plătite în bani; 
- 1080 beneficiari de ajutoare alimentare; 
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- 132 anchete copii cu dizabilităţi; 
- 430 anchete adulţi; 
- 312 anchete pentru ajutor social; 
- 52 anchete pentru copii aflaţi în sistem rezidenţial şi plasament familial; 
- 63 anchete la elevi pentru banii de liceu şi burse sociale. 
Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în anul 2011 a fost 

de  24, salarizaţi din bugetul local. 
Numărul de firme active în oraşul Cîmpeni a fost în anul 2011, de 208.  Le  

mulţumesc pe această cale celor care administrază aceste firme pentru sprijinul 
acordat administraţiei publice locale. 

La compartimentul Control comercial, autorizare şi transport public local 
au fost eliberate în anul 2011 un număr de 43 acorduri de funcţionare,12 
autorizaţii de funcţionare pentru alimentaţie publică, 2 autorizaţii de transport şi 
2 autorizaţii taxi. 

În ceea ce priveşte serviciile medicale, în anul 2011 Spitalul Orăşenesc 
Cîmpeni a funcţionat cu nu număr de 16 medici, 8 medici rezidenţi şi 96 
asistente, s-au efectuat 20.697 consultaţii prin sericiul de urgenţă şi în 
ambulatoriul de specialitate integrat spitalului,  au fost internaţi un număr de 
5.955 de pacienţi şi au fost efectuate un număr de 429 de intervenţii 
chirurgicale. 
     În anul 2011 Spitalul de Boli Cronice a funcţionat cu un număr de 5 medici 
şi 22 asistente şi  au fost internaţi un număr de 942 pacienţi. În luna decembrie 
2011 s-au încheiat contracte de muncă cu trei medici rezidenţi. 

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. La nivelul  Poliţiei Oraşului Cîmpeni  sunt prevăzute 28 
de funcţii, dintre care 26 pentru poliţişti şi 2 pentru personal contractual, 
neexistând funcţii vacante. În anul 2011 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 preventiv-
educativ (70 participări). Din analiza situaţiei operative rezultă că în anul 2011 
efectivele subunităţii au constatat  255 de infracţiuni, din care 80 de natură 
economico-socială, 89 judiciare şi  86 de altă natură. Infracţiuni soluţionate 122, 
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persoane cercetate 141, persoane reţinute sau arestate 12. Monitorizarea 
traficului pe reţeaua stradală a oraşului Cîmpeni a făcut obiectul unor controale 
zilnice efectuate de către efectivele subunităţii cu atribuţii pe această linie, au 
fost constatate un număr de 35 infracţiuni, au fost ridicate în vederea suspendării 
un număr de 71 permise de conducere şi au fost reţinute 58 de certificate de 
înmatriculare. 

În anul 2011 au fost înregistrate la SPCLEP Cîmpeni – Stare Civilă un 
număr de:  97 naşteri,  147 decese şi au fost oficiate  51 de  căsătorii. De 
asemenea, au fost premiate  17 cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, (cu 
câte 500 lei fiecare şi diploma de aur) 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 2011 un număr de  2964 cărţi de 
identitate, 9 cărţi de identitate provizorii şi 117 menţiuni privind stabilirea 
reşedinţei. 

În cadrul compartimentului Urbanism, în cursul anului 2011 s-au eliberat 52 
de certificate de urbanism şi 20 autorizaţii de construire. 

Activităţi culturale: a fost organizat Festivalul ”Sus, sus, sus la Moţi la 
Munte” ediţia a XI-a  şi ”Zilele Oraşului Cîmpeni” în perioada 19-22 iulie 2011 
cu un buget total de  65.000 lei,  din care 50.000 lei sponsorizări şi 15.000 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  
40.000 lei, din care  30.000 lei sponsorizări şi  10.000 lei bugetul local.  

Pe parcursul anului 2011 Muzeul ”Avram Iancu” Cîmpeni a fost vizitat de un 
număr de 200  persoane (oficialităţi, elevi, studenţi, veterani de război, profesori, 
pensionari, etc.). 

La Biblioteca Orăşenească ”Avram Iancu” s-au înscris în anul 2011 un 
număr de  536 cititori care au efectuat 2.680 vizite, s-au organizat 20 de 
evenimente culturale  şi 22 expoziţii de carte. În anul 2011 fondul de carte al 
bibliotecii s-a îmbogăţit cu 500 volume de carte. Pentru desfăşurarea unei bune 
activităţi educativ-culturale s-au încheiat parteneriate cu Colegiul Naţional ”Av. 
Iancu”, Şcoala Generală cu clasele I-VIII, Grupul Şcolar Forestier din Cîmpeni 
şi Grădiniţa nr.1 Cîmpeni. 

În domeniul învăţământului  cele 4 unităţi de învăţământ din oraş au avut 
înscrişi în anul şcolar 2010-2011 un număr de 2.728 elevi şi copii. 
Şcoala Gimnazială Cîmpeni  a avut  un număr de 681 de elevi şi copii, 32 de 
profesori titulari, 7 suplinitori calificaţi, 19 învăţători titulari şi 4 educatoare. 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Cîmpeni a avut în cele 3 grădiniţe 
arondate un număr de 217 copii şi 15 educatoare. 
Colegiul Naţional ”Avram Iancu”  792 de elevi, 99  gimnaziu şi 693 liceu, 51 
de cadre didactice din care 40 profesori titulari şi 11 suplinitori calificaţi. 
Grup Şcolar Forestier Cîmpeni  cu un efectiv de 1.028 elevi şi 67 de cadre 
didactice din care 38 profesori titulari şi 29 suplinitori calificaţi. 
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În anul 2011 şi-a desfăşurat activitatea 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 este angajat pe bază de contract de 
muncă individual, fiind oamenii care au prestat şi în cadrul Serviciului Public 
„Gospodărie Comunală” Cîmpeni.  
N
r. 
cr
t. 
 
 

Tipul contractului Număr 
de 

contracte 

Cantităţi 
contractat

e 
(mc./lună) 

Nunăr 
persoane 

în 
contracte 

Valoare 
contracte 

(lei) 

1 Persoane juridice 
(agenţi economici, 

instituţii) 

307 478 - 25350 

2. Persoane fizice (oraş 
Cîmpeni) 

1421 371 2966 19276 

3. Primării  12 880 - 49289 
 

În anul 2011 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. 
- 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 2012. 
- Modernizare reţea apă potabilă str. Horea şi extindere reţea 
canalizare str. Transilvaniei – valoarea 1.798.364 lei. 

 Îmi doresc ca toţi locuitorii oraşului Cîmpeni să aibă în mine un partener 
de încredere pentru o mai bună administrare şi gospodărire a localităţii noastre. 
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Tot ceea ce am realizat împreună, cu bani mai mulţi sau mai puţini,în cei 8 ani, 
nu a fost pentru mine ca persoană, ci pentru toţi locuitorii oraşului Cîmpeni, 
indiferent de culoarea politică, şi nu în ultimul rând pentru locuitorii Văii 
Arieşului. 
 Dacă în perioada 2004-2008, am primit sufucienţi bani pentru a 
moderniza sănătatea, învăţământul şi infrastructura oraşului, în mandatul actual, 
datorită faptului că am fost primar aflat în opoziţie, am primit bani foarte puţini, 
aş putea spune plastic ”pentru cumpărat chibrituri”, iar unele proiecte depuse cu 
munca echipei din primărie au fost blocate sau respinse pentru că nu au avut 
culoarea politică necesară. Însă şi aşa, am arătat că şi cu bani puţini, cu sprijinul 
consilierilor, al localnicilor, am realizat lucruri bune pentru cetăţeni şi oraş. 

 Este foarte uşor să critici de pe margine, să arunci pe cineva în umbră, să 
ponegreşti şi chiar să minţi, însă este la îndemâna noastră a tuturor să spunem 
adevărul despre lucrurile rele, să nu fim invidioşi şi ranchiunoşi. Să nu credeţi că 
doresc să vă ţin morală, dar trebuie să vă spun că în România sec. XXI am ajuns 
să fim trataţi ca ultimii oameni din comunitatea europeană, lucru cu care nu sunt 
de acord şi cred că şi mulţi dintre dumneavoastră îmi împărtăşiţi această temere. 
Poate această dezbinare care există între noi ne face să fim aşa, poate acest 
MEPFISTO – care este INTERNETUL, căruia nu îi neg părţile bune, poate şi 
faptul că după 22 de ani de la Revoluţia din 1989 încă nu ştim ce vrem de la 
NOI. Ar fi multe de spus în acest sens, dar cred că de cele mai multe ori dacă 
credem cu tărie că ceea ce facem este pentru ţara asta în care trăim cu toţii, 
pentru oamenii de bine, pentru noi şi copii noştrii, să ne punem în practică 
planurile. Aceste planuri trebuie spuse şi ar fi normal ca lucrurile bune să apară 
în media, pentru că din păcate cele rele apar ca ciupercile după ploaie. Nu în 
ultimul rând, atunci când ne alegem oamenii care ne reprezintă, să-i promovăm 
pe cei a căror valoare este reală şi dovedită cu fapte, iar pe cei farisei şi 
mincinoşi să-i trecem pe o linie moartă. 

 Vă cer ajutorul dragi câmpănari pentru a păstra oraşul curat, pentru ca 
spiritul civic să redevină ceea ce a fost şi pentru a încerca împreună să avem un 
oraş modern. Pentru anul 2012 voi urmări realizarea obiectivelor stabilite în 
Programul Anual din Lista de Investiţii şi Lista de Reparaţii aprobate pentru 
bugetul anului în curs, voi face tot posibilul să dezvolt oraşul, să avem străzi şi 
trotuare asfaltate, 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. Criticat sau 
lăudat am fost şi voi rămâne primarul tuturor celor care doresc să mă sprijine şi 
în continuare pentru ca împreună, pe viitor, să dezvoltăm şi să facem din 
Cîmpeni un oraş de invidiat, o adevărată Capitală a Ţării Moţilor. 

PRIMARUL ORAŞULUI CÎMPENI 

ANDREŞ IOAN CĂLIN 


