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RAPORT
asupra stdrii economice, sociale gi de mediu a comunei lleanda in anulzOtS

In exercitarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul local, in calitate de Primar, am obligati a de a
prezenta in primul trimestru un raport anual privind starea economico-sociala si de mediu, aceasta obligatie fiind
prevazuta expres in art.63 alin. (3), lit.a, din Legea nr.21512001 - a administratiei publice locale, republicata cu
completarile si modifi carile ulterioare.

Pornind de la un stadiu de"dezvoltare foarte de precar in cele mai importante domenii si avand permanent
in vedere necesitatea dezvoltaii durabile a localitatii, toate masurile stabilite in 2018 concretizate in Hotararile
Consiliului si in Dispozitille cu caracter normativ emise de Primar, auvizat implementarea unui sitem organizat
cu prezentarea lucrurilor in mod real scopul fiind acela de a valorifica oportunitatile in vederea rezolvarii
problemelor cu care se confrunta comuna noastra.

In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze administratia
publica locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2018 pe domenii de activitate:

Comuna Ileanda este formata din satele BArsdula, BizuEa-Bdi, Ddbdceni, Dolheni, Ileanda, (regedinfa),
Luminigu, M6leni, Negreni, Perii Vadului, Podigu, Rogna gi $asa. Comuna noastrd are o suprafald de 8733 ha,
din care intravilan 623 iar 8.110 ha extravilan.

Conform raporfului INS, iulie 2018, populafia comunei Ileanda se ridicd la 2.397 de locuitori, in crestere
fald derecensdmdntul anterior din 2011, cdnd se inregistraserd 2.256delocuitori. Majoritatea locuitorilor
suntromini(82,3to ), cu o minoritate deromi(l0,82%). Pentru 6,470 din populalie, apartenenla etnicd nu este

cunoscut5.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorifor sunt ortodocgi(76,99o ), dar existd gi

minoritdli depenticostali(7,7Io/o) gigreco-catolici (6,91%). Pentru 6,60/o din populafie, nu este cunoscutd
apartenenla confesionald.

In scopul deservirii populatiei comunei si nu doar, in Ileanda functioneaza; Serviciu Public Comunitar de

Evidenta a Persoanei, Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop", Gradinitele cu program normal Ileanda si Dolheni,
GAL Valea Somesului, Piata Agroalimentara, Sectia 4 Politie Rurala, Garda 2 ISU Ileanda, Centrul APIA,
Ocolul Silvic, Statiunea Bizusa-Bai, Centrul Medico-Social, 3 farmacii, 2 cabinete stomatologice, 1 cabinet de

medicina de familie, 1 cabinet de medicina pediatrica, I cabihet medicina veterinara, Statie PECO, 1-Statie CFR,
1 Halta de miscare, i'spalatorii'si vulcanizai auto, 5 restaurante, 2 snak-bar, 12 magazine, 2 brutaii,2
fitofarmacii,2 fiiale dhbanci, 2 saloane de cosmetica si coafura, 1 cofetarie, I magazin de pompe funebre, 2
firme de consultanta si cdptabilitate, agentie Loto, 3 brokeri si 5 agenti de asigurari,
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IMPOZITE SI TAXE :

Nulnar posturi ocupate 4, numar posturi vacante temporar I
Contul de eixecutie a bugetului pe anul 2018 a cuprins venituri totale de 3.225.341 lei iar la partea de

cheltuieli de 3.722.517 lei.
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urrnatoarea:
- 265.689lei impozite si taxe pe proprietate, din care:
- impozit cladiri persoane frzice 45.171Iei
- impozit cladiri pers. juridice 58.175 lei.
- impozite pe terenuri 162.343 lei
Din impozitele pe mijloace de transport s-au incasat 9l.363lei din care 79.101lei de la.pers. fizice gi

12.262lei de la pers. juridice.
- Venituri din concesiuni : 39.533 lei
- Taxe de timbru 33.850 lei



- Venituri din amenzi si alte sanctiuni 117.567 lei
- Alte impozite si taxe 14.101 lei
- Alte venituri 8.454lei.
- Venituri la salubrizare 53.306 lei
Procentul de incasare a impozitelor si taxelor locale :

- persoane juidice 77 Yo

-persoane frzice 82%
Cheltuieli cu salarizarea :

In anul 2018 s-a cheltuit din bugetul local suma totala de 1.628.659 lei repartizata astfel:
- cheltuieli cu personalul din administratia publica : -820.883 lei
- cheltuieli cu pers. din culturd - biblioteca-4O.485 lei
- cheltuieli cu personalul din invatamant : -15.67 4 lei
- cheltuieli cu personalul asistenla socialS:-547.945lei din care:

- asistenli personali - 322.213lei
- indemnizaliipersoanb cu handicap -189.032 lei
- ajutoare sociale - 36.697 lei din care;
- (cazuideosebite-inmormantari) - 2.000lei
- ajutoare de incalzire -pentru persoane beneficiare Lege 416 -31.900 lei

- pentru persoane nebeneficiare de Lege 416 - 2.797 lei
- cheltuieli de pers. din gospodaria comunala : 70.599 lei

- cheltuieli cu personalul SPCLEP-I35.881 lei.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

- Intretinere si reparatii drumuri comunale in valoare totala de 215.784lei, din care pentru deszapezii 119.232

lei.
- iluminatul public -68.352lei - consum energie electrica, materiale si manopera, lucrari de intretinere.
- iluminatal public-investitii in extinderi si modernizari 148.690 lei 

,

- salubritute -207.308 lei - Contravaloarea serviciilor de salubritate pentru imobilele apartinand domeniului
public al primariei
- investitii - 431.3501ei -la Introducere retele de canalizare in localitatile Ileanda si Bizusa, din care coparticipare
si neeligibile 121.166 lei.
- construire anexa la primarie-l9l.l25Iei
- actualizare PaG- 64.183lei
- achizitie mijloc jixpgntru liceu(calculator) -3.160lei
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- decontailqa lucrurilor la Dispensar Uman-10.000 lei
- decontard\q lucrarilor de decolmatare a cursului Vaii lleandu-I6.800 lei
- evalusrea\atimoniului public si privat al comunei -16.660 lei
- implem entaY,e S CIM-I 1.900 lei
- studii si proiecte - 62,398 lei - actualizarePT,Alimentare cu apa DABICENI-29.750 lei, SF

camin Dabiceni-23.800 lei, Servicii de consultanta pentru DC 31 si Str. Garii -8.848 lei
S-au emis si transmis un numar de 653 de somatii de plata persoanelor frzice, 35 de somatii persoanelor

juridice, s-au infiintat 7 popriri persoanelor fizice pentru suma de 9076 \ei,2 popriri persoanelor juridice pentru

suma de 6079 lei, s-au efectuat un numar de l8 inspectii fiscale la domiciliul pesrsoanelor frzice si juridice.

STAREA CIVILA
Numar posturi ocupate I

In anul2018 au fost inregistrate :

- 34 acte deces din care 4 transcrieri
- 13 acte casatorie din care 0 transcrieri
- 4 acte de nastere'din care 4 transcrieri



- 6 dosare trimise pentru transcrieri catre alte UAT
- ll7 de cerlificate din arhiva proprie, din care de nastere 54, de casatorie 22 de deces 41

- 7 extrase multilingve eliberate, din care 6 de nastere si 1 de casatorie
- 19 certificate solicitate de alte UAT, din care
- 6 dovezi de inregistrare a actelor de stare civila Anexa 9

- 54 de extrase pentru uz ofi,cial, din care 20 de nastere, 27 de casatorie, 7 de deces

- 4 extrase pentru uz oficial solicitate de alte UAT, din care 3 de nastere si 1 de deces

- 162 de mentiuni operate si transmise
- 89 de mentiuni intocmite si comunicate catre alte UAT
- 1 mentiune redirijata spre alt UAT
- 19livrete de familie eliberate
- 5 divorturi operate pe actele de casatorie in registrele proprii

2 divorturi administrative
- 3 completari ori anulari acte inaintate de catre Judecatoria Jibou.
- 2 rectificarloperate si inaitate
- 21 cereri pentru inceperea procedurilor succesorale.

S-au intocmit;
- LLINAR- buletinele statistice pentru actele inregistrate, situalia referitoare la nasterile curente,

situatia referitoare la copii decedati, raportul lunar de activitate, situatii referitoare la alte activitati,
situatii referitoare la incheierea casatoriile mixte incheiate. situatia referitoare la divorturile mixte
desfacute prin divort,

- TRIMESTRIAL- raport de activitate
- SEMESTRIAL- raport de activitate
In urma controalelor efectuate pe aceasta linie de organele indreptatite nu au fost semnalate deficiente.

. In atributiile delegate prin dispozitia primarului personalului de la acest compaftiment ii revin si cele de

tinerea evidentei arhivei proprii pentru toata institutia primariei.

COMPARTIMENT SPCLEP
Numar posturi ocupate 2

Serviciului PCLEP ii sunt arondate comunele Lozna,Letca,Ileanda, Rus, Simisna, Zalha, Galgau. si

Poiana Blenchii cu un numar de 12.000 de persoane luate in evidenta.
- 1038 de cereri primite si solutionate din care;97 de persoane noi luate in evidenta:87 la nastere, 4

la dobandirea cetateniei, la schimabarea domiciliului din strainatate in Romania,985 de carti de identitate
eliberate, 38 de carti de identitate provizorii, ll20 de persoane verificate in RNEP, 127 de mentiuni de deces, 87

rectificari sau transcrigri pe certificatele de nastere, 34 de sanctiuni contraventionale, 3 deplasari in teren cu

camera mobila la persdane netransportabile,24T de invitatii transmise persoanelor cu carti de identitate expirate,
6 dosare solutionate delr\pstabilirea domiciliului din strainatate in Romania, 4 dosare de dobandire a cetateniei

romane, 16 procese verb{e de distrugere a actelor de identitate anulate.
- s-au intocr\t situatiile zilnice si lunare solicitate de catre directia judeteana, s-au solutionat

lucrarile din FTP 'i

- s-a intocmit baza de date in baza Regulamentului 67912016 privind protectia datelor cu caracter
personal.

In urma controalelor efectuate pe aceasta linie de organele indreptatite nu au fost semnalate deficiente,
masurile inscrise au fost duse la indeplinire la termenele stabilite.

COMPARTIMENTUL AGRICOL
Numar posturi ocupate 2

In anul 2018 au fost eliberate un numar. de 1.156 adeverinte diferite. care au awt la bazainreststrarile
din Registrul agricol.

S-au intocmit;
. 27 de dosare devanzai terenuri
o 46 de documentatii in vederea eliberarii titlului de proprietate



. 40 de petitii si alte solicitari de informatii.
o 37 de atestate de producator si carnete de comercializare.
o 16 dosare inbazaLegli23V2}l8.
. 37 de contracte de arendare
o 1 balanta a suprafetei arabile si inventarierea culturilor
o I studiu pedologic si agrochimic in vederea amenajamentului pastoral impreuna cu reprezentantii

OSPA, pentru suprafata de 2153 ha echivalentul a 209 blocuri frzice.
o Situatii statistice lunare, semestriale si anuale.
o S-au verificat toate docmentatiile depuse de catre topografii autoirzati
o Adiminstare programe RENNS si RAN.

Au fost eliberate 2I ceftifi.cate de producator. 11 Titluri de proprietare

URBANISM
Numar posturi ocupate 0-atributii delegate viceprimarului

In anul 2018 au 6st eliberate 31 Certificate de urbanism gi avize in vederea obtinerii autorizatiilor de

constructie, pentru care s-a incasat suma de 1.061 lei ;i 21 Autoriza\ii de construire, pentru care s-a incasat suma
de 12.687lei, s-au efectuat un numar de 7 receptii si 18 vizite in teren pentru verificarea repectarii Legii 50.

S-au solutionat un numar de 15 solicitari de atestare a existentei constructiei in vederea intabularii.
Compartimentul functioneaza prin serviciu de consultanta de specialitate. In anul 2018 pentru acest

serviciu s-a achitat suma de 5,542lei

ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
Numar posturi ocupate 2 din care 1 vacant temporar

S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor si care s-

au incadrat in prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protectia copiilor cu probleme si a familiilor acestora, de prevenirea

abandonului familial, a abandonului scolar . Au fost elaborate planurile de servicii si s-a asigurat protectia
persoanelor cu dizabilitati . S-a raspuns in timp util la solicitarile judecatoriei, a organelor de politie, fiind
intocmite anchete sociale. Au fost indeplinite urmatoarele prestatii si servicii:

- ajutor social in medie - 111 familii si persoane singure
- alocatii de stat 4I
- alocatii complementare - 50
- indemnizatii nastere - 7

- indemniz. pers. cu handicap - 15

- subventii iiicalzire 1 19 dosare
- anchete so&\ple - 150

- consiliere primara $ monitoizare in cazurile in care au fost implicate mame minore - 10

\ COMPARTIMENT ACHIZITII
Numar posturi ocupaJe I

Prin acest compafiiment, aplicand platforma SICAP s-au derulat un numar de 279 de proceduri de

achizitii, dupa cum urrneaza'.
. proceduri simplificate on line 2
o procedui achizitii directe on line 190. din care 121 pentru poduse, 63 pentru servicii, 6 pentru lucrari. ,

o Achizitii directe desfasurate off line 87, din care 73 pentru produse, 13 pentru servcii si I pentru lucrari.
S-au initiat si derulat un numar de 3 proceduri de concesionare, incheiate cuZ contracte de concesionare
si 3 procedura de finantare nerambursabila in domeniul sport, incheiata cu contract de finantare.

INVATAMANT
Au fost executate lucrari de reparatii curente si intretinere la liceu si la centrala termica de la Scoala din

Dolheni, sala de sport in valoare de 28.730 lei



A fost alocata suma de 4.000lei pentru achrzitra unui PC
Au fost acordate elevilor premii in valoare 3.000 lei.
Au fost acordate pachete cadou de sarbatori elevilor si colindatorilor in valoare de 10.000 lei.
De mentionat ca drepturile de personal au foast asigurate in anul 201$ prin Inspectoratul Scolar Judetean,

cu exceptia decontarii transporlului profesorilor navestisti care au fost decontate de la bugetul local in suma de

15.674lei.

SANATATE
I post ocupat-asistent comunitar

In cadrul primariei functioneaza un asistent comunitar, platit de catre DSP Salaj, prin care se asigura

servicii de educare pentru sanatate, promovarea unui stil de viata sanatos, activitati de profilasxie primara,

secundara si tertiara, identificarea si monitoizarea familiilor ori persoanelor singure cu risc socio-medical,
identificarea si semnalarea cazuilor potentiale de abandon din familie, monitorizarea copiilor reintegrati in
familie, actiuni de sprijinire a medicului de familie pentru vaccinare copiilor, etc .

In cursul anului 2018 in evidenta si monitorizarea asistentului comunitar s-au aflat un numar de;

- 620 depersoane catagrdfrate
- 14 gravide si 4 lauze, pentru care s-au efectuat un numar de 40 de vizite la domiciliu,
- 21 de persoane cu diferite grade de handicap
- 68 de persoane varstnice cu diferite afectiuni cronice
- 3 persoane singure pentru care s-a acordat servicii de consiliere
- 4 sugari, pentru care s-au efectuat un numar de 20 de vizite la domiciliu,
- 14 cazui de evidenta speciala -anemici, nascuti prematufi si TBC,
- 17 cazun sociale
- 111 persoane de etnie roma, carora li s-a acordat asistenta medicala comunitara.
- 14 situatii de acordare asistenta medicala pentru desfasurarea de activitati sportive,
- 350 de copii de la Liceul Ileanda pentru care s-a efectuat triajul semestrial
- 7 activitati de mobilizare si de vaccinare
- 5 activitati de informare si consiliere privind combaterea eventualelor focare de infectie.
- 17 de activitati de masurare a tensiunii arteriale si 27 de teste de glicemie
- 1 caz de persoana singura cu probleme de sanatate instrumentatpana la obtinerea Deciziei de incadrare in grad

de handicap si obtinerea drepturilor financiare.
Pentru desfasurafea in conditii optime a acestei activitati personalul de specialitate a beneficiat de

asigurarea suportului logistic necesar (autoturism pentru deplasare si aparatura si consumabile de specialitate)

Cetatenii comunei beneficiaza de un Dispensar medical cu medic de familie, un Centru de asistenta

medico-sociala, trei farmacii, 2 cabinete stomatologice, un cabinet de medician pediatrica. Starea de sanatate a

populatiei consideramlca se incadreazain standardele la nivel judetean.
.\r \
\\ CULTURA - CULTE -TURISM Si SPORT
\\, Numar posturi ocupate l-bibliotecar

-In anul 2018 in comuna nlastra s-a organizat
. Caravana colindelor editia a,III-a - 9.500 lei
o Activitati dedicate sarbatoririi CENTENARULUI-10.000 lei

. . Decernarea Titlului de Cetatean de onoare domnului doctor Mic Valer si a

Diplomei de execelenta doamnei doctor Mic Valeria -675 lei
o Program de finantare spoft - 39.996lei-echipa de fotbal seniori si juniori in

Liga a IV-a
Din cauze ce nu au tinut de primarie in anul2018 nu s-a mai organizat Editia a III-a a Targului de cafte.

Unitatile de cult sunt in numar de 18 in comuna noastra, din care una biserica Monument Istoric. In anul

2018 nu s-au alocat sume pentru unitatile de cult.
Biblioteca comunala Ileanda detine un numar de 12.683 de carti din care un numar de 10.362 de titluri,

avand un numar de 470 de cititori inscrisi.



Total vizite in anul 2018 la biblioteca si biblionet 5.702 din care 7.859 de carti si publicatii imprumutate
la domiciliu si I 1.255 accesari intemet.

Biblioteca functioneaza in 3 Sali din cadrul Caminul Cultural lleanda care necesita modemizari.

PROTECTIA CIVILA SI PSI.PROTECTIA MUNCII
0 posturi, atributii delegate bibliotecarului

La nivelul comunei functioneaza un serviciu specializat de pompieri Garda 2 ISU Ileanda si un seliciu
de voluntari format din 11 membrii constituit pe grupe de prevenire si interventie, seliciul beneficiind de o
dotare minimala. De mentionat este faptul toti membrii voluntari sunt angajati ai primariei.

S-au inregistrat un numar de 6 interventii a serviciului de voluntari in general pentru stingerea incendiilor
de vegetatie useata, 3 actiuni de informare si prevenire a pestei porcine.

Sume alocate si cheltuite pe anul2018
, -3.000 lei pentru relocarea sirenei de alarmare.

- 318 lei pentru verificarea periodica la scadenta a unui numar de 20 de stingatoare.
Conform prevederilor legale in vigoare, prin dispozitia primarului, atributiile privind instructajul periodic

de protectia muncii au fost delegate sefului SVSU.

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
11 consilieri in functie

In anul 2018 s-a inregistrat o imbunatatire in acest domeniu.
Au fost convocate un numar de 16 sedinte ale Consiliului local (12 ordinare,2 extraordinare qi 2 gedinle

de indatd) cu respectarea proceduiiprevantte de lege.

Consiliul local a adoptat un numar de 62 hotarari din totalul de 63 de proiecte. Toate proiectele de

hotarare au ar.'ut ca initiator, Primarul.
Sedintele au fost publice la acestea participand cetateni precum si salariati din aparatul Primariei.

Prezenta consilierilor la sedinte a fost foarte buna, neexistand situatii in care sedintele sa nu aiba loc din lipsa de

cvorum.

MEDIU
Numar posturi ocupate 2

In anul20l8, salubizarea comunei s-arealizatprin serviciu cu delegare de gestiune unui operator
autonzat.

S-au colectat un total de 96,66 tone de deseuri municipale, 10,78 tone de deseuri din plastic, 0,24 tone de

hartie si cafton atingand un procent de colectare selectiva de 24,8Yo din targhetul de 35o/o , cu toate acestea la

nivelul mentalitatii colective suntem deficitari in ce priveste mentinerea unui climat curat si a responsabilitatii ce

ne revine fiecaruia dlntre noi, de,a intretine si mentine ordinea si curatenia atat pe calitatea mediului cat si a

achitarii taxei de sal{lrizare.
S-au executat\crari de toaletare a pomilor, de taiere a vegetatiei ierboase si lemnoase si colectare a

acestora de pe domeniq\public precum si de-a lungul drumurilor comunale si partial de pe strazi.

S-au executat tai\ri de copaci cu risc de cadere pe DN lC, DJ 110C, DJ 109 E. S-au efectuat un numar de

4 colectari si transport de\cadavre animale mari pentru neutralizare la firme autonzate.
S-au efectuat lucrari de igienizare si intretinere a Monuinetului Eroilor, Monumentului Foamei,

Monumentul Eroilor din Rastoci,Baza Sportiva, Piata Agroalimentara, Scolile fara proces de invatamant si

Camine Culturale.
Cu personalul de la ajutor social s-au efectuat periodic lucrari de colectare si igienizare a domeniului

public, s-au decolmatat santuii si podete si s-au eliminat depozitele necontrolate de deseuri, depozite,care din
nefericire reapar in aceleasi locuri ori in altele.

S-au continuat lucrarile de introducere a retelei de canalizare si statie de apa menajera tzata in localitatile
Ileanda si Bizusa-Bai.

In parteneriat cu SGA Salaj s-au inceput lucrarile de decolmatare a Vaii Ileanda realizandu-se 1710 ml in
ultima parte a anului trecut iar la aceasta ora lucrarile continua.

Prin actiune de voluntariat s-au plantat 100 de brazi pe un teren predispus alunecarilor.

,t \



RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
Secretarul comunei-l post ocupat .

Consilierul primarului-1 post ocupat.
In anul 20 1 8 au fost primite spre solutionare un nr. 26 de petilii din partea cetatenilor, rn afan solicitarilor

de adeverinte. La toate solicitarile s-a dat raspuns in tetmen legal, neexistand reclamatii.
Totalul documentelor inregistrate, atat de la persoane frzice cat si de la persoane juridice, in anul 2018 a

fost de 6.313 documente.
Au fost emise un numar de 246 de Dispozilii ale Primarului, marea majoritate cu caracter individual (

stabiliri si aprobari de ajutoare sociale)
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si a Hotararile Consiliului local au fost

afisate la punctul de afisaj din curtea Primariei.
Referitor la audiente, putem afirma ca acestea s-au desfasurat conform orarului afiqat la sediul primdriei.

in anul 2018 primarul comunei Ileanda a avut un numir 17 audienle majoritatea vizdnd problemele de fond
funciar qi asisten{d socialS si probleme de fond locativ.

S-au efectuat ur1 numar' de 12 sedinte de lucru cu toti angajatii primariei, 5 sedinte de lucru cu

reprezentantul sindical a angajatilor si 2 sedinte disciplinare in urma carora s-au aplicat sanctiuni.
Gestionam un numar de 41 de dosare pe rol in instanta, din care pentru un dosar s-a angajat o firma de

avocatura, pentru un numar de 12 dosare beneficiem de serviciile juristilor de la Consiliul Judetean iar 28 de

dosare sunt gestionate de secretarul comunei si primar. Temele dosarelor aflate in instanta sunt in general litigii
pe fond funciar, recuperare debite si mentiuni de stare civila.

Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor se face prin cele 8 camere

video in stare de functionare si prin politistii Postului de politie Ileanda. Pentru cresterea eficientei si respectarea

prevederilor legale atribuite in sarcina primarului, in acest an voi propune consiliului local aprobarea achizitiei
unui serviciu specializat ori marirea numarului de camera video. Asigurarea pazei liceului se face prin personalul
propriu al liceului, angajat in acest scop, liceul si subunitatile exterioare avand imprejmuiri si sistem propriu de

supraveghere interior exterior in stare de functionare.
Prin consilierul primarului s-a asigurat toata activitatea de secretariat, activitatea de aprovizionare a

institutiei, gestionarea audientelor, a agendei de lucru a primarului,'precum si alte activitati precum reparatii la
statiile de autobus, reparatii si zugraveli in sala de consiliu si dispensar uman, reparatii de zidaie la Scoala din
Perii Vadului interior si exterior, activitati de sudura la gardul de la Baza Ssportiva si podul peste Somes,

activitati in sprijinul viceprimarului prin participarea la lucrari a persoanelor beneficiare de ajutor social.
Consideram ca dotarile Primariei (acces la internet, fax, telefon) permit institutiei sa raspunda exigentelor

privind relatia cu cetatenii si transparenta.
Pentru a asigura o mai buna transparenta -functioneaza pagina web oficiala a primariei

Aceasta este p{ezentarea succinta a starii economico-sociale a comunei Ileanda.
Nu putem fi rjr\rltumiti in totalitate de conditiile pe care le ofera comuna, nici macar la minimele

standarde europene. \
Speram ca vom riilrsi in acest an, implementarea proiectelor castigate cu finantare extrabugetara, din care

putem aminti Contractullde finantare pentru Modernizare DC 31 in valoare de 4.693.117 lei, Contractul de

finantare Modernizare Strada Garii in valoare de 232.925lei, Contractul de finatare pentru Alimentare cu apa

localitatea Dabiceni, in valoare de 188.325 lei, ca proiecte noi. La proiecte in derulare Contractul de finantare
pentru Introducere retele de cinalizare din care a mai ramas de tras suma de 2.912.000 lei.

Tot la capitolul proiecte noi in anul 2019, vor incepe lucrarile;
-de construire a2 blocuri cu 18 aparlamente cu finantare prin ANL.
-de cadastrare gratuita, ANCPI a incheind in acest sens in 26 septembrie 2018, contractul de finanlare a

Proiectului major cu Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administraliei Publice (MDRAP) pentru 6 comune din
judetul Salaj printre care si comuna noastra, in acest moment fiind in faza procedurilor de atribuirea contractelor de

lucrari.
Toate acestea vor conduce la cresterea calitatii vietii cetatenilor comunei si a increderii in administratia

publica locala.



Stiu ca suntem deficitari la mai multe capitole, dintre care cel mai stringent este asigurarea apei potabile
in toate localitatile, asigurarea infrastructurii rutiere si reabilitarea imobilelor apartinand domeniului public al

comunei cum ar fi liceul, caminele culturale, scolile si dispensarul. Un alt domeniu unde se inregistreaza

intarziei este cel de fond funciar, din cauza lipsei planurilor parcelare in cele mai multe situatii aceasta fiind
cauzaprincipala dar si din cauza deselor iesiri in teren pentru remasurarea suprafetelor.

Ne asteapta un an plin de provocari, de la asigurarea resurselor financiare pentru sustinerea proiectelor de

investitii noi si in continuare pana la implemntarea cu succes a acestor proiecte. Cred ca impreuna cu

dumneavoastra, cu cetatenii comunei noastre, cu rabdare si intelegere vom reusi sa realtzam ceea ce ne-am
propus in toate domeniile cu scopul cresterii calitatii vietii si mediului inconjurator in care traim.

ILEANDA LA 31 .01.2019
PRIMAR

LAR CORNEL DOREL

Nota autor;-prezefitul raport a fost prezentat in sedinta consiliului local din 3l. 01 2OIg.
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