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Raport privind starea economica, sociala si de mediu al orasului 
Campeni in anul 2019 

Potrivit prevederilor art. 63, alin. 3, lit. a, din Legea 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, republicata, Primarul prezinta in primul 
trimestru, un raport anual privind stare a economico-sociala si de mediu a 
localitatii.Prezentul raport se doreste a fi 0 sinteza atat a activitatii primarului, 
cat si a celei de conducator al aparatului de speciaJitate al acestuia, care 
raspunde totodata si de buna functionare a administratiei publice locale. 

Misiunea administratiei locale a orasului Campeni si in speta, a primarului 
Andres loan Calin, este aceea de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii 
locale pentru a rezolva problemele ce apar intr-o rnaniera transparenta, 
echitabila, competenta si eficienta, cu respectarea prevederilor legale si in limita 
competentelor pe care legea le of era. 

Obiectivele generale ale adrninistratiei locale din orasul Campeni si ale 
mele ea si primar sunt urmatoarele: 

a) Asigurarea unui cadru cat se poate de transparent, echidistant in 
toate activitatile desfasurate, deschis si orientat catre furnizarea de servicii 
publice de calitate in vederea cresterii increderii beneficiarilor si a tuturor 
celor interesati de serviciile oferite de catre institutia primariei, 
b) Imi doresc sa existe 0 mai mare responsabilitate fata de nevoile 
comunitatii orasului Campeni in conditii de eficienta, eficacitate in luarea 
deciziilor si imbunatatirea continua. a serviciilor oferite. 
c) Un alt obiectiv foarte imp ortant este cresterea calitatii in 
domeniile educatiei, sanatatii, infrastructurii si nu in ultimul rand al 
culturii. 
d) Asigurarea linistii si ordinei publice. 
Atragerea de fonduri europene si gasirea de noi surse de finantare, 

protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau 
fraudei. Implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori graduI de conlucrare 
dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si mediul de afaceri 
in vederea solutionarii problemelor ce apar pe plan local. 

In cursul anului 2019, principalele activitati desfasurate in cadrul 
serviciului Buget -Contabil itate-Financiar al orasului Cdmpeni a fost: 

- Elaborarea bugetului local pe anul 2019 rectificat la 30.12.2019 cu 
defalcarea pe trimestre, buget care s-a cifrat la sfarsitul anului la suma de 
25.659,39 mii lei la venituri, iar la cheltuieli bugetu! a fost de 28.523,49 mii lei. 
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Incasarile efective la venituri, In bugetul local pe anu1 2019 au fost de 
19.118.544,781ei 
Platile Efective ale bugetului local au fost de 20.161.091,31 lci 
Gradul de realizare a veniturilor total a fost de 74,51 % 
Gradul de realizare a veniturilor proprii incasate a fost de 83,82% 

Sumele alocate in Bugetul local pentru Invatamant 3.049.290 lei, iar pentru 
Sanatate 4.235.500 lei.Pe parcursul anului 20] 9, au fost un numar de 8 
rectificari bugetare , rectificari efectuate, ori de cate ori situatia a impus-o. 

S-a incercat satisfacerea tuturor categoriilor de cheltuieli, in functie de 
veniturile preconizate la elaborarea bugetului, urmand ea pe parcursul anului, 
prin rectificari bugetare sa fie acoperite cu fonduri1e necesare capitolele de 
cheltuieli deficitare. 

In cursul anului 2019 s-au desfasurat 19 sedinte ale Consiliului Local ,au 
fost avizate pentru legalitate un numar de 86 de proiecte de hotarari si au fost 
redactate 147 de hotarari. Primarul orasului Campeni a emis In anu1 2019 un 
numar de 523 dispozitii.In cadru1 secretariatului au fost inregistrate in anul 
2019 un numar de 18014 de documente, 523 de dispozitii si 147 de hotarari.A 
fost realizata corespondenta intre Primarie si a1te institutii, prin posta.condica 
externa si 111ai1- 3892 de adrese. , 

Proiecte si lucrari in desfasurare , , 

1. Modernizare DC141 Valea Bistrii-Dealul Capsei .finantare MDRAP, 
valoare proiect 1.861.500 -finalizat 

2. Modemizare strada Fantanele-finantare MDRAP , lucrari executate 
487.033,891ei, valoare proiect 1.044.500 lei 

3. Modernizare strada Garii-finantare MDRAP, lucrari executate 87.336,23 
lei, valoare proiect 1.168.400 lei 

4. Reabilitare acoperis, fatade interioare si amenajari exterioare-Gradini]a cu 
Program Prelungit.Pl'I'lf.D'L; Campeni -finantare MDRAP, valoare 
proiect 433.0001ei 

5. Reabilitare grupuri sanitare Scoala Primara Varsi- finantare MDRAP, 
valoare proiect 164.000lei-finalizat 

6. Reabilitare grupuri sanitare Scoala Primara Valea Bistrii -finantare 
MDRAP ,valoare proiect 78500lei- finalizat 

7. Reabilitare grupuri sanitare Scoala Primara Certege-finantare MDRAP 
valoare proiect 62.000lei-finalizat 

8. Modemizare strada Turzii, lucrari executate 688.291,87 lei finantare 
MDRAP 
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9. Modemizare strada Dealului .lucrari executate 146.265,77 lel, finantare 
MDRAP 

Titlul Proiectului:INVESTIM IN VIITOR!-finantare in cadrul apelurilor 
POCU/18/4/4.1 si POCU/20/4/4.2,avfmd ea scop reducerea numarului de 
persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala din comunitatile 
marginaIizate in care e ista populatie apartinand minoritatilor rrometf.dmpeni 
Valea Caselor), valoare total a proiect 21.633.721 lei, vaJoare proiect Scoala 
gimnaziala Campeni 1.632.098Iei, valoare proiect oras Campeni 192.l411e~. 

PROIECTE DEPUSE IN VEDEREA FINANT ARIr , 

1. Obiectivul specific 13 .1-Imbunatatirea calitdtii vietii populatiei din 
orasul Cdmpeni 

Programul Operational Regional -POR 2014-2020 Axa Prioritaral S 
Sprijinirea Regenerarii Oraselor 
Prioritatea de Investitii 9B-Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, 
economicd si sociald a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale 
a.) Modemizare strada Horea -drum comunal Mihoiesti 2km ,valoare totala 
6.404.20l1ei. 
b.) Modemizare si extindere scoala general a Campeni, suprafata desfasurata 
1390MP, 28 sali de clasa, grupuri sanitare, sali administrative, dotari, valoare 
totala 9.089.288,00Iei. 
c.) Reabilitare si modemizare Muzeu .Avrarn Iancu., Campeni, suprafa]a 
desfasurata 322MP, 1 sal a rnultifunctionala.birouri.depozit, grup sanitar valoare 
totala 3.729.438Iei. 
Valoare total a a proiectului 19.222.927,001ei( 4.090.000 euro) 

2. Proiect -Dotare Spital Orasenesc Cdmpeni- Axa prioritara 8- 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare $1 sociale 

Obiectiv specific 8.1 -Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare 
~i a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate 
Operatiunea A-Ambulatorii ,valoare proiect 7.383.1901ei 

3. Proiect -Modernizare, extindere si dotare Spital de Boli Cronice Cdmpeni 
Axa prioritara 8-Dezvoltarea irfrastructurii sanitare $1 sociale 
Obiectiv specific 8.1 -Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare 
si a celor de nivel secundar, In special pentru zonele sarace si izolate 
Operatiunea A-Ambulatorii, valoare project 10.100.01 O,OOIei 
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PROIECTE FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL APROBA TE, IN 
DERULARE, ACHJZITIE 

-Reabilitare si Optimizare Functional Estetica a Centrului Civic din Orasul 
Campeni - valoare proiect 5.004.200,00lei 

LUCRA.RI DE REPARATII , 
Reparatii strazi-trotuare oras Campeni-valoare 152.789,23 lei, refacere marcaje 
rutiere-valoare 37 .389,211ei, reparatii la podul metalic peste Aries- valoare 
15.883,27 lei, intretinere iluminat public-valoare 7.4971ei 

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Financial" Contabil. respectiv Taxe $i 
Impozite au inregistrar 81 de declaratii dobandire cladiri P.F si 279 PJ, eliberari 
decizii impunere pe cladiri 229P.F ~i 521 PJ, radieri auto 269 P.F si 83 PJ., si 
au eliberat un numar de 981 de certificate fiscale P.F si 187 P..l . , 

Analizand activitatea desfasurata in anul 2019 a incasarilor si , . 
platilor.dcpuncrilor si intocmirea actelor de casa in Caseria primariei s-au 
obtinut urmatoarcle date: 

-Incasat chitante pentru creantele bugetelor locale _11242 
-Ordine de plata ridicate din trezorerie si operate _750 
-File CEC incasate si operate_78 
-Registru de casa efectuat si operat la zi_309 file 
-Intocmit borderouri impozite _230 buc. 
-Intocmit foi de varsamant 545 buc. 
- Inregistrat peti tii _17 buc. - 

In cadrul Compartimentului Piete si Oboare incasarile pe anul 2019 sunt: 
Piata agroalimentara si Hala de produse lactate _1833661ei 
Piata de industriale 2000lei 

La compartimentul Control comercial, autorizare si transport public local au 
fost eliberate In anul 2019 un numar de 62 acorduri de functionare, au fost vizate , 
285 acorduri de functionare , au fost eliberate 6 autorizatii de function are pentru 
alimentatie publica .s-au vizat 38 autorizatii de alimentatie publica ,s-au eliberat 
22 camete de mot si s-au vizat 685. Tot in anul 2019 s-au intocmit 64 note de , , 
constatare si all fost intocmite un numar de 5 procese-verbale de constatare ~j 
sanctionare a contraventiilor. , , 
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In cadrul compartimentului Urb an is 111 , 'ill cursul anului 2019 s-au eliberat 
54 de certificate de urbanism, 24 autorizatii de construire, s-au intocmit 25 de 
procese verbale de control in teren ~i s-a dat un numar de 3 amenzi pentru 
nerespectarea disciplinei in constructii. 

In anul 2019 au fost inregistrate urmatoarele dosare la cornpartimentul de 
Asistenta Sociala: 

- 79 dosare ajutoare sociale conform legii 416/2001, care au beneficiat si de 
ajutor de incalzire in suma total a de 22.910 lei. 
- 7 ajutoare de urgenta platite in bani, in suma de 28.010 lei 
- 184 formulare anchete pentru ajutorul de urgenta 
- 698 fonnulare anchete pentru ajutorul social 
- 55 dosare indemnizatii persoane cu handicap; 
- 303 anchete copii cu dizabilitati; 
- 637 anchete adulti; 
- III anchete pentru copii i aflati in sistem rezidential si plasament familial; 
- 241 anchete la elevi pentru banii de liceu $i burse sociale. 

La Compartimentul Registrul Agricol s-au eliberat 2250 adeverinte stare 
materiala, 1870 adeverinte pentru SPCLEP, 1350 adeverinte components 
familiala, 270 adeverinte aiutor social, 220 adeverinte de sustinere a famiIiei, 
850 adeverinte APIA . , 

Cabinetul Medical Scolar din cadrul Scolii Gimnaziale Cdmpeni, format 
dintr-un medic voluntar si doua asistente medicale ,a avut urmatoarea 
acti vi tate: 

A aplicat metodologia de preventie adecvata pentru asigurarea unui cadrul 
medical cat mai bun a unui nr. de 1757 copii aflati in scolile de pe teritoriul 
orasului Cimpeni. 

S-au efectuat 1170 consultatii, s-a organizat 30 campanii de promovare a 
sanatatii, s-au intocmit avize epidemiologice pentru participarea elevilor in 
excursii si s-au eliberat adeverinte medicale cazuri acute. , , 

Activitatea Cabinetului de Asistenta medicala comunitara din cadrul 
primariei Campeni pe anul 2019 cuprinde urmatoarele: 

Consilierea, monitorizarea, tratamentul a unui numar de 1238 de beneficiari 
din comunitate precum si organizarea si participarea directa intr-un numar de 25 
de campanii avand la baza subiecte si teme de un real interes si sprijin pentru 
comunitatea din orasul Campeni. 

Dintre activitatile specifice cabinetului comunitar care au avut loc in anul 
2016 mai amintim -vizite la domiciliul persoane or .arstnice.cu ne oi medicale 
,efectuarea de tratamente medicamentoase injectabile persoanelor cu probleme 
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medicale precum si monitorizarea copiilor ~1 lauzelor aflati pe raza orasului 
Cimpeni si a satelor apartinatoare. 

In anul 2019, Politia Locald Cdmpeni a functionat cu un nurnar de 7 
angajati coordonati de un Sef Serviciu. in urma activitatilor desfasurate s-au 
aplicat, conform prevederilor legale si legilor in vigoare, urmatoarele sanctiuni 
.I 32 amenzi ~i 128 de avertismente. 

In ceea ce priveste serviciile medica1e, in anul 2019 Spitalul Ordsenesc 
Cdmpeni a functionat cu un numar de 10 medici, 6 medici rezidenti ~i79 
asistente, 1 farmacist . S-au efectuat servicii medicale in ambulator de 
specialitate un numar de 12458/12 medici, numarul total de consultatii in 
Compartirnentul de Primiri Urgente 10326, numar consultatii in garda 6123/12 
medici.Numarul total cazuri spitalizare de Z1 -5091, media lunara in anu1 2019 a 
fost de 424 cazuri spitalizare de zi. 

In anul 2019 Spitalul de Boli Cronice a functionat cu un nurnar de 5 medici 
primari, 6 medici rezidenti si 24 asistente, au fost efectuate un numar de 
2598 consultatii in ambulatoriu si au fost intemati un numar de 1.289 pacienti 
dintre care un numar de 563 de pacienti fiind intemati pe sectia Pneumologie 
TBC. 

Pentru asigurarea ordinii si linistii publice pe raza orasului, Politia Orasului 
Cdmpeni a avut in vedere sarcinile prevazute in Planul de Ordine si Siguranta 
Publica, colaborandu-se in acest sens Cll efectivele de Jandarmi ~i ISU 
Detasamentul Campeni. 

In acest sens, Politia Orasului Campeni a participat la un numar de 6 lntalniri 
cu reprezentantii administratiei publice locale ~i au fost asigurate masuri de 
ordine in cadrul targurilor, a manifestarilor cultural-artistice cu prilejul Zilelor 
Orasului Campeni, precum si a altor manifestari care au impus acest Iucru. . 

In cadrul acestor activitati de colaborare s-a urrnarit si prevenirea 
fenomenului infractional in scoli si in preajma acestora, prin organizarea de 
patrulari, mentinerea unei legaturi permanente cu reprezentantii unitatilor de 
invatamant si prin intermediul politistului de proximitate, participarea la 
organizarea unor activitati cu caracter prey entiv-educativ. Din analiza situatiei 
operative rezulta ea in anul 2019 efectiveJe subunitatii au constatat 239 de 
infractiuni, din care 14 de natura economico-financiara.lIS judiciare si 90 de 
alta natura. Numarul de dosare penale solutionate ] 75, persoane cercetate fata, 
persoane retinute sau are state 6. Monitorizarea traficului pe reteaua stradala a 
orasului Campeni a facut obiectul unor controale zilnice efectuate de catre 
efectivele subunitatii cu atributii pe aceasta linie. au fost constatate un numar de 
23 infractiuni, au fost ridicate in vcderea suspendarii un numar de 25 perrnise de 
conducere si au fost retinute 32 de certificate de inmatriculare.sanctiuni " , 
contraventionale aplicate 2065, valoarea amenzilor aplicate fiind de 46.471lei. 
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Statia de Pompieri Cdmpeni face parte din lnspectoratul pentru Situatii 
de Urgenta "Unirea" al judetului Alba. In anul 2019, in dispeceratul Statiei de 
pompieri Campeni s-au inregistrat 85] solicitari dintre care 238 solicitari pentru 
interventii in cazul unor situatii de urgenta si 613 solicitari pentru asistenta 
medicala de urgenta si descarcerare, dintre aceste solicitari. in anul 2019 au avut 
loc 12 interventi i pentru stingerea incendiilor ,142 interventii pentru acordarea 
ajutorului medical de urgenta si asistenta persoane, 5 pentru asistenta de 
persoane, 22 alte interventii ~i situatii (transport apa la cetatenii gopodaresti, 
recunoasteri in teren.exercitii si activitati de educare ~i instruire preventiva) si 3 
pentru arderi de miristi. 

La nivelul Detasamentului 4 Jandarmi Cdmpeni, activitatea de organizare si 
executare a misiunilor de ordine si siguranta publica se desfasoara in baza 
prevederilor legale.Misiunile executate de Supraveghere si Interventie Campeni, 
au avut caracter preventiv si de combatere a situatiilor infractionale si 
contravention ale, precum si de prevenire a starilor conflictuale in zona de 
competenta.fiind executate 694 misiuni, cu 1331 dispozitive si 2383 efective, in 
urma carora au fost aplicate 63 avertismente scrise, 48 sanctiuni 
contraventionale in valoare de 9300 lei si confiscate unor bunuri in valoare de , , 
2280lei. 

In anul 2019 au fost inregistrate la SPCLEP Campeni - Stare Civile un 
numar de:47 acte de nasteri din care 5 transcrieri extrase multiligve,149 decese 
si au fost oficiate 29 de casatorii.Au fost eliberate un numar de 279 certificate de 
nastere,45 certificate de casatorie si ] 6] certificate de deces. De asemenea, au 
fost premiate ] 3 cupluri care au implinit 50 am ~l 60 de ani de casatorie 
.Premierea a fost asigurata din Bugetul Local. 

La SPCLEP - Evidenta Persoanelor, potrivit atributiilor stabilite prin 
Ordonanta nr. 84/2001, au fost inregistrate un nr. de 3780 cereri pentru eliberare 
acte de identitate si cereri pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii 
privind stabilirea resedintei ,au fost produse 3045 acte de id ntitate din care 31 
carti de identitate provizorii. 

Casa de Cultura "Avram Iancu., a desfasurat pe parcursul anului 2019 
urmatoarele activitdti culturale si sportive: a fost organizat Festivalul "Sus, sus, 
sus la Moti la Munte" editia a XXIII-a 'in perioada 16-19 iulie 2019, cu un 
impact deosebit asupra populatiei orasului Carnpeni si a celor din zona Muntilor 
Apuseni, prin prezenta a unui numar mare de participai ti. Au avut loc expozitii 
cu vanzaref produse traditionale), spectacole ell indragiti solisti, concursur de 
interpretare a cantecelor populare si concurs sportiv-Campionat de fotbal, 

Incasarile pe anul 2019 ,de la Sala de Sport 2 si terenul sintetic, au fost de 
32.900lei. 
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Muzeul "Avram Iancu " Cdmpeni, importanta institutie de cducatie si cultura 
pentru orasul Campeni, a fost vizitat In anul 2019 de un numar de 800 persoane 
(oficialitati, elevi, studenti, veterani de razboi, profesori, pensionari, etc.) care au 
dorit sa cunoasca istoria zonei, sa culeaga informatii necesare in activitatile 
diferitelor domenii. 

Biblioteca Oraseneasca "Avram Iancu" este 0 biblioteca structurata si are , , . 

menirea de a fi la dispozitia comunitatii prin serviciile si programele oferite. 
In anul 2019 biblioteca a achizitionat 98 de volume din bugetul local in 

valoare de 6230,45 lei si 35 de volume de la Biblioteca .Lucian Blaga., Alba in 
valoare de 870 lei. 

Numarul de utilizatori activi 470 , de vizite la biblioteca _ 1400, documente 
consultate _ 1325,programe si evenimente culturale _ 18. 

Centru de Informare Turistica Cdmpeni, dupa nenumarate demersuri, a 
obtinut in anul 2019 acreditarea din partea Ministerului Turismului _ Certijieat de 
acreditare nr.82 din 14.02.2019. Centrul de lnfonnare Turistica Campeni 
administreaza site-ul de interes turistic realizat in anul 2016 care a atins pana in 
prezent aproximativ 24453 de vizitatori, 9671 inregistrandu-se doar in anul 
2019,ceea ce denota cresterea gradului de interes turistic a orasului, dar si a 
zonelor adiacente.Numarul de vizitatori inscrisi in registrul de evidenta au fost 
in numar de 247 din care peste 10% au fost straini. 

in domeniul invaiiimdruului cele 4 unitati de Invatamant din oras au avut , '" 
inscrisi In anul scolar 2018-2019 un nu mar de 2306 elevi si copii. 
Scoala Gimnaziald Cdmpeni a avut un numar de 587 elevi si copii, 40 de cadre 
didactice titulare, 4 suplinitori calificati.f cadre didactice detasate de la alte 
unitati scolare.S suplinitori . 
Gradinita eu Program Prelungit Piticot Cdmpeni .in perioada 2018-2019, a 
avut in cele 2 gradinite arondate un numar de 181 copii si 14 educatoare. 
Colegiul National "Avram lancu" Campeni a functionat in anu] scolar 2018- 
2019 cu un numar de 25 de clase.din care 20 de c1ase de invatamant liceal 
filiera teoretica.profil real si profil uman, 4 clase de j'nvatamant gimnazial si 1 
clasa de invatamant postliceal. Efectivul total de elevi a fost de 742 . Procentul 
de promovabilitate la Evaluarea Nationals a fost de 100% ,procentul de 
promovabilitate la Examenul de Bacalaureat a fost de 93%. 
Liceul Tehnologic Silvic cu un efectiv de 796 elevi, repartizati astfel : 218 elevi 
la liceul de zi, 426 elevi liceu seral, 97 elevi profesional 9i post liceal 55 elevi . 
Dupa modul de incadrare, situatia personalului didactic se prezinta astfel de 28 
profesori cu grad didactic, 36 profesori titulari si 11 suplinitori calificati. 
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In anul 2019 si-a desfasurat activitatea Operatorul Regional de Salubritate 
Salubritate Apuseni organizat sub forma unei Societati cu Raspundere Limitata 
(S.R.L.) in care Consiliul Local Campeni detine 80% din capital. Personalul care 
presteaza serviciul de salubrizare delegat este angajat pe baza de contract de 
rnunca individual. 

N Tipul contractului Numar Cantitati Numar Valoare 
r de contractate persoane in contracte 

contracte (me .11 una) contracte (Iei) 
c 
r 
t 

-- 
I Persoane juridice - 

(agenti economici, 341 582 50.340 
i nstitutii) 

2 Persoane fizice 
(oras Cimpeni) 1.398 332 2.743 23.037 

3 Primarii 14 1.18~=-t--~=~I 66.185 
--- --_---- 

In anul 2019 s-au continuat demersurile pentru introducerea gazului metan in 
zona Muntilor Apuseni prin organizarea de intalniri cu primarii din localitatile 
invecinate cu orasul Campeni precum si cu reprezentantii de la Trans Gaz si 
sper ea in viitorul apropiat gazul sa fie adus la noi in oras. 
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in prezentul raport s-au enumerat 0 parte din realizarile anului 20] 9 si daca 
stam sa analizam, anul 2019 a insemnat noi proiecte reusite, noi provocari pe 
care le-am acceptat ea institutie publica pentru dezvoltarea orasului, Rezultatele 
obtinute se datoreaza responsabilitatii cu care am abordat aceste proiecte , 
actiuni care au implicat si vor implica atat personalul primariei, cat ~i consilierii 
locali, care au inteles ca tot ceea ce se realizeaza este in sprijinul si folosul 
cetatenilor din comunitatea noastra. Consider ea m-am preocupat eu seriozitate 
in indeplinirea obiectivelor stabilite si sper ca. se poate observa dorinta de reusita 
in privinta tuturor proiectelor demarate deja, precum si a celor pe care le-am 
propus. Doresc sa construim impreuna un oras frumos, sa continuam refacerea 
infrastructurii.sa realizam un centru civic modern eu care sa ne mandrim, 
Nu este si nu a fost usor sa realizam acest lueru . Au fost multe impedimente 

manageriale si financiare pe care le-am intampinat, dar am avut mereu in vedere 
nevoia cresterii calitatii vietii in orasul Campeni. 

In sensul rezolvarii unor nevoi ale cetatenilor, dar si pentru cresterea 
irnplicarii acestora in viata civico - politics a orasului Campeni, am fost mereu 
deschis la dialog si chiar incurajez lucrul acesta, pentru ca participarea activa si 
eficienta a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor publice, de a gasi solutii 
impreuna pentru problemele cornunitatii, reprezinta componenta vitala a unei 
democratii sanatoase, 
Va multumesc pentru ajutorul acordat ~i ca ati fost aproape de mine, va asigur 
inca 0 data ea imi asum cu onoare promisiunea de a continua sa fiu aproape de 
cetateni si ea increderea dumneavoastra in mine nu va fi in zadar. 
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