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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
INSTITUȚIA PRIMARULUI 
ORAȘUL CÎMPENI 
 
 

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului 
Cîmpeni în anul 2013 

 
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  14.602.010  
lei, iar plăţile efective au fost de 13.873.240 lei. Gradul de realizare la venituri 
încasate a fost în anul 2013 de 97,8%. Pentru Învăţământ a fost alocată suma de 
7.687.750 lei, iar la Sănătate suma de  537.630 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. 

În cursul anului 2013 s-au desfăşurat 22 şedinţe ale Consiliului Local: 7 
şedinţe ordinare, 11 şedinţe de îndată şi 4 şedinţe extraordinare în cadrul cărora 
au fost adoptate 123 hotărâri. 

Primarul oraşului Cîmpeni a emis în anul 2013 un număr de 829 
dispoziţii. 
 Misiunea administraţiei locale a oraşului Cîmpeni şi în speţă, a primarului 
ANDREŞ Ioan Călin, este aceea de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii 
locale pentru a rezolva problemele ce apar într-o manieră transparentă, 
echitabilă, competentă şi eficientă, cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
competenţelor pe care legea le oferă. 
 Obiectivele generale ale administraţiei locale din oraşul Cîmpeni şi ale 
mele ca şi primar sunt următoarele: 

a) Asigurarea unui cadru cât se poate de transparent, echidistant în 
toate activităţile desfăşurate, deschis şi orientat către furnizarea de servicii 
publice de calitate în vederea creşterii încrederii beneficiarilor şi a tuturor 
celor interesaţi de serviciile oferite de către instituţia primăriei. 
b) Îmi doresc să existe o mai mare responsabilitate faţă de nevoile 
comunităţii oraşului Cîmpeni în condiţii de eficienţă, eficacitate în luarea 
deciziilor şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite. 
c) Un alt obiectiv foarte important este creşterea calităţii în domeniile  
educaţiei, sănătăţii, infrastructurii şi nu în ultimul rând al culturii. 
d) Asigurarea liniştii şi ordinei publice. 
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e) Atragerea de fonduri europene şi găsirea de noi surse de finanţare, 
protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, 
abuzului sau fraudei. Implicarea tuturor actorilor din comunitate va sporii 
gradul de conlucrare dintre administraţia publică locală, organizaţiile 
comunitare şi mediul de afaceri în vederea soluţionării problemelor ce 
apar pe plan local. 

 
Lucrări de Investiţii şi Achiziţii realizate în anul 2013 din Bugetul Local 

 
1. Modernizare reţea apă potabilă str. Horea: Pod Valea Caselor – 

locuinţa nr. 60  în valoare de 377.000 lei 
2. Amenajare zid de sprijin – I şi II – Valea Caselor în valoare de 210.000 

lei 
3. Reabilitare împrejmuire teren sport – Şcoala Gimnazială Cîmpeni – în 

valoare de 15.700 lei 
4. Pavaj curte – Colegiul Naţional „Avram Iancu” Cîmpeni – în valoare 

de 60.750 lei 
5. Reabilitare instalaţie electrică – Grădiniţa cu Program prelungit 

Cîmpeni – în valoare de 29.320 lei 
6. Reabilitare grupuri sanitare - Grădiniţa cu Program prelungit Cîmpeni 

– în valoare de 30.870 lei 
7. Proiectare instalaţie termică – Şcoala Gimnazială Cîmpeni – în valoare 

de 10.700 lei 
8. Procurare generator sudură şi schelă mobilă în valoare de 11.200 lei 
9. Amenajare rigolă şi zid de sprijin – amplasament staţie de epurare 

Vârşi – în valoare de 324.000 lei 
10. Înlocuit tâmplărie – Spital Boli Cronice Cîmpeni – în valoare de 

25.560 lei 
11. Reabilitare faţada nord - Spital Boli Cronice Cîmpeni – în valoare de 

60.910 lei 
12. Amenajare băi şi 8 saloane - Spital Boli Cronice Cîmpeni – în valoare 

de 54.260 lei 
13. Reabilitare interioară Piaţa Agroalimentară în valoare de 16.400 lei 
14. Achiziţionarea produsului Sistem de Supraveghere în valoare de 

28.391 lei 
15. Achiziţionarea de servicii Implementarea Sistemului de Control 

Intern/Managerial în valoare de 25.916 lei  
 
Aceste obiective au fost realizate pe parcursul anului 2013, iar investiţiile 

de orice fel sunt întotdeauna bine venite şi reprezintă cheia dezvoltării durabile a 
unei comunităţi. 
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Principalele lucrări de reparaţii  şi achiziţii de natură bunuri, servicii şi 
obiecte de inventar realizate în Oraşul Cîmpeni în anul 2013 

 
1. Reparaţii străzi-trotuare oraş Cîmpeni, cu material asfaltic, în valoare 

totală 20.576 lei 
2. Reparaţii drumuri comunale şi vicinale, lucrări executate în regie 

proprie, în valoare de 75.104 lei 
3. Reparaţii utilaje în valoare de 27.520 lei 
4. Reparaţii mobilier urban în valoare de 2.989 lei 
5. Decolmatare văi şi refacere rigole, lucrări executate în regie proprie, în 

valoare de 4.034 lei 
6. Deszăpezire şi combaterea poleiului, lucrări executate în regie proprie, 

în valoare de 49.765 lei 
7. Pomi, arbuşti şi răsaduri de flori în valoare de 9.000 lei 
8. Mobilier stradal în valoare de 11.060 lei 
9. Deratizare şi dezinsecţie în valoare de 4.960 lei 
10. Lăzi de material antiderapant în valoare de 7.006 lei 
11. Achiziţionare produs „Mixer Audio” în valoare de 5.550 lei 
12. Achiziţionarea serviciilor Reactualizare faza D.A.L.I - Reabilitare, 

modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate în valoare de 6.000 
lei 

13. Achiziţionarea produsului Hard top Navara în valoare de 7.947 lei 
14. Achiziţionarea produsului Home Cinema în valoare de 1.900 lei 
15. Achiziţionarea de servicii Rapoarte de evaluare, studii de oportunitate 

în valoare de 10.000 lei 
În anul 2013 au fost înregistrate următoarele dosare la compartimentul de 

Asistenţă Socială: 
-   198 ajutoare pentru încălzirea locuinţei; 
-   100 dosare de ajutor social conform legii 416/2001; 
-   43 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului; 
-   18 dosare de alocaţie complementară; 
-   50 ajutoare de urgenţă plătite în bani; 
-   1.168 beneficiari de ajutoare alimentare; 
-   61 alocaţii de stat; 
-   45 indemnizaţii persoane cu handicap; 
-   180 anchete copii cu dizabilităţi; 
-   422 anchete adulţi; 
-   80 anchete pentru copii aflaţi în sistem rezidenţial şi plasament familial; 
-   97 anchete la elevi pentru banii de liceu şi burse sociale. 
Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în anul 2013 a fost 

de  36, salarizaţi din bugetul local. 
Numărul de firme active în oraşul Cîmpeni a fost în anul 2013, de 375.  Le  

mulţumesc pe această cale celor care administrează aceste firme pentru sprijinul 
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acordat administraţiei publice locale şi sper că vor face investiţii pentru crearea 
de noi locuri de muncă, de care oraşul nostru are atât de mult nevoie. 

Şomajul era în luna decembrie 2013 de 7,3% în oraşul Cîmpeni, iar 357 de 
persoane erau beneficiare ale ajutorului de şomaj. 

La compartimentul Control comercial, autorizare şi transport public local 
au fost eliberate în anul 2013 un număr de 40 acorduri de funcţionare, 49  de 
autorizaţii de funcţionare în baza Legii nr.571/2003, HG nr.44/2004, HCL 
nr.2/2013 şi  6 autorizaţii de funcţionare pentru alimentaţie publică. 

În ceea ce priveşte serviciile medicale, în anul 2013 Spitalul Orăşenesc 
Cîmpeni a funcţionat cu un număr de 22 medici, 9 medici rezidenţi şi 89 
asistente, s-au efectuat  3.084 consultaţii prin serviciul de urgenţă şi 12.877 în 
ambulatoriul de specialitate integrat spitalului, au fost internaţi un număr de  
4.934 pacienţi şi au fost efectuate un număr de  354 intervenţii chirurgicale. 
     În anul 2013 Spitalul de Boli Cronice a funcţionat cu un număr de 5 medici, 
3 medici rezidenţi şi 20 asistente, au fost efectuate un număr de 4.801 consultaţii 
şi au fost internaţi un număr de 1.070 pacienţi. 

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 2013 s-a reuşit asigurarea unui climat de 
ordine şi siguranţă publică corespunzătoare, nefiind înregistrate evenimente 
deosebite. 

În acest sens Poliţia Oraşului Cîmpeni a participat la un număr de 52 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 (62 participări). Din analiza situaţiei operative rezultă că în anul 2013 
efectivele subunităţii au constatat  152 de infracţiuni, din care 39 de natură 
economico-financiară, 29 judiciare şi  84 de altă natură. Infracţiuni soluţionate 
258, persoane cercetate 204, persoane reţinute sau arestate 20 . 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 31 infracţiuni, au fost ridicate în vederea suspendării 
un număr de 87 permise de conducere şi au fost reţinute 75 de certificate de 
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înmatriculare. De asemenea, au fost constatate  3.098 contravenţii la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice şi  de ordine publică. 

În anul 2013 au fost înregistrate la SPCLEP Cîmpeni – Stare Civilă un 
număr de: 98  naşteri, 151 decese şi au fost oficiate 40 de  căsătorii. De 
asemenea, au fost premiate 21 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 2013 un număr de  3.430 cărţi 
de identitate, 8 cărţi de identitate provizorii şi 150 menţiuni privind stabilirea 
reşedinţei. 

În cadrul compartimentului Urbanism, în cursul anului 2013 s-au eliberat   
67 de certificate de urbanism,  33 autorizaţii de construire, 6 autorizaţii de 
desfiinţare, 102 adeverinţe teren intravilan/extravilan şi 31 procese verbale 
recepţie. 

Activităţi culturale: a fost organizat Festivalul ”Sus, sus, sus la Moţi la 
Munte” ediţia a XI-a  şi ”Zilele Oraşului Cîmpeni” în perioada 16-19 iulie 2013 
cu un buget total de  60.400 lei,  din care 60.400 lei sponsorizări, iar în luna 
decembrie ”Sărbătoarea Pomului de Crăciun”, Festivalul concurs ”O ce veste 
minunată” şi Concertul de Colinde cu un buget total de 30.351  lei, din care  
15.851 lei de la Bugetul Local şi 14.500 lei sponsorizări.  

Pe parcursul anului 2013 Muzeul ”Avram Iancu” Cîmpeni a fost vizitat de un 
număr de 700 persoane (oficialităţi, elevi, studenţi, veterani de război, profesori, 
pensionari, etc.). 

La Biblioteca Orăşenească ”Avram Iancu” s-au înscris în anul 2013 un 
număr de  876 cititori care au efectuat  3.213 vizite, s-au organizat  33 de 
evenimente culturale  şi  33 expoziţii de carte. În 2013 fondul de carte s-a 
îmbogăţit cu 404 de volume de carte pe diferite domenii. Pentru desfăşurarea 
unei bune activităţi educativ-culturale s-au încheiat parteneriate cu Colegiul 
Naţional ”Av. Iancu”, Școala Gimnazială, Liceul Tehnologic Silvic şi Grădiniţa 
cu Program Normal Nr.2  din Cîmpeni, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, 
Şcoala cu clasele I-VIII Bistra, Şcoala cu clasele I-VIII Vadu Moţilor şi  
Asociaţiunea cultural-istorică ASTRA. 

 
În domeniul învăţământului  cele 4 unităţi de învăţământ din oraş au avut 

înscrişi în anul şcolar 2012-2013 un număr de   2608 elevi şi copii. 
Școala Gimnazială Cîmpeni  a avut  un număr de   640 de elevi şi copii,  39 de 
profesori titulari,  8 suplinitori calificaţi,   18 învăţători titulari şi   4 educatoare. 
Grădiniţa cu Program Prelungit Piticot Cîmpeni a avut în cele 2 grădiniţe 
arondate un număr de  222 copii şi  14 educatoare. 
Colegiul Naţional ”Avram Iancu”  a avut un număr de 797 elevi,   104 
gimnaziu şi  693 liceu, 51 de cadre didactice din care 48 profesori titulari şi  3 
suplinitori calificaţi. 
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Liceul Tehnologic Silvic cu un efectiv de  949 elevi şi  65 de cadre didactice 
din care  50 profesori titulari şi  15 suplinitori calificaţi. 
 

În anul 2013 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 
contractate 
(mc./lună) 

Număr 
persoane în 
contracte 

Valoare 
contracte 

(lei) 

1 Persoane juridice 
(agenţi economici, 

instituţii) 

341 471 - 27153 

2. Persoane fizice 
(oraş Cîmpeni) 

1420 367 2933 20207 

3. Primării  12 848 - 52289 
 

 
În anul 2013 au fost începute 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. Contract semnat cu ADR 
Centru şi a început desfăşurarea etapelor de implementare conform 
calendarului. 
- 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. 

 
Au mai fost depuse şi se aşteaptă finanţarea la următoarele proiecte: 

- 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. 
- Extindere str. Primăverii: lungime de 140 metri liniari cu 
modernizare partea carosabilă, reţea de apă potabilă şi canalizare – 
valoarea 995.365 lei. 
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Ca şi primar al oraşului Cîmpeni pledez pentru excelenţă în administraţia 

publică locală. Îmi propun pentru anul 2014 ca alături de funcţionarii publici şi 
actualul Consiliu Local să devenim un etalon al calităţii printre celelalte primării 
din România prin obţinerea şi menţinerea unui sistem de elită în furnizarea 
serviciilor către beneficiari, respectiv către toate organismele care vin în contact 
cu administraţia publică locală, iar pentru anumite servicii doresc să depăşim 
aşteptările acestora. 
 Pentru anul 2014 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 continuăm dezvoltarea oraşului, 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.  

 

 

 

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI CÎMPENI 

ANDREȘ IOAN CĂLIN 


