RAPORTUL
PRIMARULUI COMUNEI ANDRID
privind activitatea pe anul 2009

Ca in anii precedenti,preocuparea mea in anul 2009 a fost gospodarirea eficienta
a comunei,a bugetului local,atragerea unor fonduri guvernamentale precum si fonduri
europene pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Andrid,intrucat veniturile proprii nu
permit realizarea unor investitii de mare anvergura,continuarea lucrarilor de investitii
incepute,obtinerea unor finantari pentru investitii noi ,asigurarea posibilitatilor de
recreere,asigurarea unui climat sanatos in scoli si gradinite prin continuarea
modernizarii si reabilitarii cladirilor,etc.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni,voi incerca sa sintetizez in
acest raport,principalele actiuni desfasurate pe anul 2009,pe domenii,dupa cum
urmeaza:
I.Administrarea domeniului public si privat:
1.Intretinerea si reparatii drumuri
-s-au executat lucrari de reparatii pe drumurile pietruite din com.Andrid,
achizitionand o cantitate de 500 tone piatra sparta
-au fost executate lucrari de intretinere si reparatii pe urmatoarele strazi:str.Pirului , str.spre gospodaria de apa si exista un stoc de 70 tone piatra sparta in
loc.Andrid,pe str. Piscoltului , str.Sacuri,Cart.Romilor in loc.Dindesti si exista un stoc de
80 tone piatra sparta in loc.Irina
-s-a continuat executia lucrarii de Reabilitare drum comunal DC124
Dindestiu Mic -Dindesti,cuprins pe HGR nr.577/1997,executandu-se fundatia , pietruirea
si balastarea pe toata lungimea drumului ,precum si amenajarea podurilor si a podetelor
pe strazile laterale;
-s-au executat lucrari de reparatii trotuare pe o lungime de 1707 ml,pe
urmatoarele strazi : str. Principala (Donca Gh.-fantana arteziana si spre str.Mihai
Eminescu) -177 ml ,pe str.Piscoltului (langa Rat Ioan)- 210 ml,str.Piscoltului langa Balog
Gh-Nilvan Danut,Gradinita nr.2 Andrid) -240 ml ,str.Noua (langa piata) – 83 ml,din
Andrid,strazile Scolii pe o lungime de 279 ml,str.Irina – 240 ml,str.Principala (langa AF
Brata )-112 ml,str.Deal – 30 ml in loc.Dindesti, strada Ujsor (langa statie autobuz) – 336
ml.in localitatea Irina
-s-a intocmit documentatia pentru accesarea unor fonduri europene
FEADR elaborand proiectul integrat « Modernizare strazi in comuna Andrid, Reabilitare
Camin Cultural in loc.Andrid si Construire Gradinita in loc.Irina » ,proiect depus in
sesiunea 15 iunie – 31 iulie 2009,in cadrul Masurii 322 din cadrul PNDR;
2.Lucrari de alimentare cu apa
-s-a finalizat reteaua stradala in toata comuna, s-a inceput amenajarea
gospodariei de apa,au fost instalate rezervoarele de apa ,urmand ca in aproximativ 2
luni de zile sa se finalizeze investitia ;
3.Lucrari de salubrizare si de mediu
-au fost inchise gropile de gunoi din localitatile Andrid si Dindesti conform

programului stabilit de catre Garda de Mediu ;
-s-a continuat implementarea, impreuna cu 11 consilii locale din
Microregiunea Campia Careiului si Ierului a proiectului castigat in cadrul programului
PHARE cu privire la Gestionarea selectiva a deseurilor in Microregiunea Campia
Careiului si Ierului , proiect aflat in derulare,stadiul de colectare selectiva a PET –urilor
si cartoanelor,s-au achizitionat doua autogunoiere ,urmand ca in scurt timp sa se
treaca si in com.Andrid la colectarea deseurilor cu autogunoiere;
-s-a continuat distribuirea pubelelor,
-s-au executat lucrari de taiere a vegetatiei pe langa drumul judetean DJ
108 M si DJ 196 C,precum si colectarea si transportul deseurilor si resturilor vegetale
depozitate necontrolat
-s-a executat lucrarea de taiere a plopilor in loc.Irina –langa cimitir,arbori
care prezentau pericol pentru siguranta traficului si a locuitorilor;
-prin HGR.nr.1588/2009,a fost aprobat proiectul de « Amenajare
peisagistica a centrului localitatii Andrid »,proiect depus in luna ianuarie 2008,la
Ministerul Mediului,urmand ca in anul 2010 sa primim o finantare nerambursabila de
488.000 lei.
4.Iluminatul public
- a fost intretinut si mentinut iluminatul public pe tot parcursul anului
5.Lucrari de investitii la scoli si gradinite
-s-au finalizat lucrarile de reabilitare a interioarelor la Scoala cu clasele IVIII Irina
-au fost amenajate interioarele la Gradinita nr.1 Andrid
6.Lucrari de modernizare Primarie,
-s-a continuat lucrarea de amenajare interioara a salii de sedinte ;
7.Cultura,culte si sport,
-a fost realizata investitia de Amenajare Grup sanitar la Caminul cultural
din loc.Dindesti,precum si inlocuirea geamurilor si usilor de lemn cu geamuri si usi
termopan ;
-s-a intocmit documentatia pentru accesarea unor fonduri europene
FEADR pentru « Reabilitare camin cultural » in localitatea Andrid
-au fost sprijinite cu fonduri cultele religioase din comuna ;
-s-a inceput executia investitiei « Baza sportiva multifunctionala in
localitatea Dindesti », proiect castigat in cadrul Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive in mediul rural,si s-a realizat in proportie de 40%;
-am sprijinit sustinerea echipei de fotbal AS Real Andrid;
Activitatile culturale organizate in anul 2009,au fost urmatoarele:
-Festivalul Berzei
-asigurarea participarii la activitatile culturale organizate in
localitatea infratita Egyhazasdengeleg din Ungaria
8.Sanatate
-s-a realizat inlocuirea geamurilor de lemn cu geamuri termopan in sala
de tratament , sala de asteptare si cabinetul medical din loc.Andrid;
-s-a montat gresie in sala de tratament si arhiva din cadrul Cabinetului
medical din loc.Dindesti;
9. Situatii de urgenta

- a fost organizat concursul de pompieri-faza zonala ;
- s-a organizat un exercitiu de evacuare in loc.Andrid,in vederea
pregatirii populatiei si a SVSU Andrid asupra unor masuri in caz de inundatii;
II.Dispozitii si hotarari
- au fost emise un numar de 483 dispozitii
- am initiat un numar de 53 proiecte de hotarare
IIIAvize si autorizatii
-Autorizatii de construire
-certificate de urbanism -10
-autorizatii de construire - 4
-autorizatii de desfiintare - 1
-autorizatii de bransament - 6
IV Asistenta sociala
-Au fost achitate integral ajutoarele sociale ,salariile asistentilor
personali,precum si ajutoarele de incalzire stabilite beneficiarilor de ajutor social
conform legii,neavand restante de plata.
-s-au distribuit ajutoarele comunitare ,constand in faina si
zahar,beneficiarilor stabiliti;
V Agricultura
-am acordat sprijin fermierilor in vederea identificarii parcelelor pentru
obtinerea de subventii, activitati de informare cu privire la noutatile legislative in
domeniu si posibilitatile de accesare a fondurilor europene ;
VI.Fond funciar :-In anul 2009 s-au emis un numar de 26 titluri de proprietate.
VII.Relatia cu consiliul local
-consider ca intre primar si consiliu local este o colaborare buna,acest lucru
rezultan din faptul ca toate proiectele de hotarare initiate de primar au fost adoptate in
sedintele Consiliului local.
Pentru realizarea acestor obiective am avut sprijinul si concursul angajatilor din
aparatul propriu de specialitate,conducerii scolii,precum si a membrilor Consiliului local.
In incheiere ,vreau sa multumesc tuturor pentru intelegerea si sprijinul acordat
si sunt convins ca si in continuare ma veti sprijini in actiunile mele pentru realizarea
proiectelor de dezvoltare a comunei noastre.

Cu respect ,Primarul comunei Andrid
PAPP TIBOR

