RAPORTUL
PRIMARULUI COMUNEI ANDRID
privind activitatea pe anul 2011

Anul 2011,pentru Comuna Andrid a reprezentat un pas important in privinta dezvoltarii
infrastructurii de baza ,datorita faptului ca s-a inceput executia efectiva a derularii proiectului
de Reabilitare infrastructura in comuna Andrid, finantare in cadrul masurii 322, FEADR,
constand din reabilitarea si modernizarea a 9,7 km strazi in cele trei localitati , reabilitarea
Caminului cultural din loc.Andrid si Construirea unei gradinite in loc.Irina ,precum si a
finalizarii in proportie de 100% a Alimentarii cu apa a localitatilor Andrid,Dindesti si Irina.
De asemenea,consider ca a fost un pas important prin continuarea atragerii unor fonduri
guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Andrid cum ar fi baza sportiva
multifunctionala in loc.Dindesti , Amenajarea peisagistica a centrului loc.Andrid,proiect
finantat prin Administratia Fondului de Mediu, in vederea asigurarii posibilitatilor de recreere a
cetatenilor,reabilitare a drumurilor comunale,etc. Totodata s-au alocat fonduri in vederea
asigurarii unui climat sanatos in scoli si gradinite prin continuarea modernizarii si reabilitarii
cladirilor.
Intrucat veniturile proprii nu permit realizarea unor investitii de mare anvergura,singura sansa
pentru Comuna Andrid este atragerea de fonduri prin proiecte cu finantare nerambursabila
guvernamentale sau de la alte institutii europene sau mondiale. Toate aceste proiecte cu

finantari nationale sau europene sunt menite a dezvolta infrastructura comunei, în
condiţiile unei crize economice care se perpetuează la nivel naţional.
Autoritatile din administratia publica trebuie sa dea dovada de profesionalism si
etica la cele mai ridicate standarde, sa aiba transparenta in actul administrativ, sa fie
flexibil si adaptabil conform cerintelor individualizate ale cetatenilor, precum si
responsabilitate fata de cetateni si comunitatea locala.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni,voi incerca sa sintetizez in acest
raport,principalele actiuni desfasurate pe anul 2011,pe domenii,dupa cum urmeaza:
I.Administrarea domeniului public si privat:
1.Intretinerea si reparatii drumuri
-s-au executat lucrari de reparatii pe unele drumuri din com.Andrid,
achizitionand o cantitate de 160 tone piatra sparta, pe urmatoarele strazi:-str.Deal Andrid,
Cart.Romilor Andrid si str.Pirului in loc.Andrid;
-s-a inceput executia proiectului pe Masura 322,in cadrul Programului FEADR,
prin asfaltarea a 4,3 km.strazi in localitatea Andrid,dupa cum urmeaza:
-str.Noua -str.Cimitirului -str.Mihai Eminescu-str.Horea –
-str.Florilor –
-str.Pirului –
De asemenea,pe langa unele din aceste strazi au fost executate si santurile de

evacuare a apelor.
-s-a continuat reabilitarea drumului comunal Dindestiu Mic – Dindesti,prin
asfaltarea a 1,1 km din acest drum in intravilanul loc.Dindesti,proiect finantat prin programul
HGR.nr.577/1997,cu modificarile si completarile ulterioare;
-s-au depus totodata 2 proiecte la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului,pentru a fi cuprinse in cadrul Programului National de Dezvoltare a
Infrastructurii,cele doua proiecte se refera la Reabilitarea drumurilor comunale AndridSalacea,respectiv Andrid-Dindestiu Mic;
-s-a depus un proiect in cadrul masurii 125a,program FEADR,pentru pietruirea
drumurilor agricole din extravilan, proiect declarat eligibil asteptand afisarea listei proiectelor
castigatoare;
2.Lucrari de alimentare cu apa
-s-a finalizat si predat investitia de Alimentare cu apa a localitatilor
Andrid,Dindesti si Irina,proiect finantat pe programul guvernamental HGR.nr.577/1997, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-au fost racordati la sistemul de alimentare cu apa un numar de 300 de
gospodarii din comuna;
3.Lucrari de salubrizare si de mediu
- colectarea si transportul deseurilor se asigura cu autogunoierele societatii
infiintate de catre cele 11 consilii locale din Microregiunea Campia Careiului si Ierului,
asigurand astfel un serviciu modern,conform cerintelor Uniunii Europene cu privire la protectia
mediului.Totodata se asigura si colectarea selectiva a deseurilor cum ar fi PET-ul ,hartia si
sticla .
-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 ;
-a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul Crearea unui Centru de
informare si protectia Naturii si Mediului,in cadrul programului de cooperare transfrontaliera,
care prevede Reabilitarea si extinderea cladirii Posta veche,precum si expunerea unor
materiale specifice zonei Valea Ierului ;
-prin HGR.nr.1588/2009,a fost aprobat proiectul de « Amenajare peisagistica a
centrului localitatii Andrid »,proiect depus in luna ianuarie 2008, cu finantare de la
Administratia Fondului de Mediu , care s-a executat in primavara acestui an,realizandu-se in
acest fel o reinnoire a peisajului invechit al centrului comunei;
-s-a depus un proiect pentru Canalizare si statie de epurare in loc.Andrid, la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,pentru a fi cuprins in cadrul Programului
National de Dezvoltare a Infrastructurii;
4.Iluminatul public
- a fost intretinut si mentinut iluminatul public pe tot parcursul anului
5.Lucrari de investitii la scoli si gradinite
-s-a reabilitat acoperisul Gradinitei nr.1 Andrid ;
-au fost amenajate spatii de joaca pentru copii la gradinitele din localitatea
Andrid si Scoala cu clasele I-VIII Dindesti;
6.Cultura,culte si sport,
-s-a finalizat proiectul tehnic pentru « Reabilitare camin cultural » in localitatea
Andrid,urmand ca anul acesta sa se inceapa lucrarile de executie;
-s-a finalizat proiectul tehnic pentru « Reabilitare camin cultural » in localitatea
Dindesti ,urmand ca anul acesta sa se cuprinda in buget fonduri pentru inceperea lucrarilor de
executie;

-au fost sprijinite cu fonduri cultele religioase din comuna ;
-s-a finalizat si predat investitia « Baza sportiva multifunctionala in localitatea
Dindesti », proiect castigat in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze
sportive in mediul rural,asigurandu-se in acest fel doritorilor o posibilitate de practicare a
sportului;
-s-a amenajat un vestiar pentru echipa de fotbal in loc.Andrid;
-s-a sprijinit sustinerea echipei de fotbal AS Real Andrid;
Activitatile culturale organizate in anul 2011,au fost urmatoarele:
-Festivalul Berzei
-asigurarea participarii la activitatile culturale organizate in localitatea
infratita Egyhazasdengeleg din Ungaria
7.Sanatate
-s-au sprijinit cabinetele medicale cu lemne de foc pentru sezonul rece;
-s-au montat lambriuri in sala de asteptare din cadrul Cabinetului medical din
loc.Dindesti;
8.Transport
- s-au montat cele 3 buc.statii de autobuz,cate una in fiecare localitate,statii
achizitionate in anul 2010 ;
9. Situatii de urgenta
- a fost asigurata participarea formatiei civile de pompieri l
a concursul de pompieri-faza zonala din loc.Cauas,respectiv faza judeteana in mun.Satu
Mare ;
10.Dotari
-s-au achizitionat urmatoarele utilaje:
-un tractor Belarus
-remorca
-cupa
-furci pentru paleti
-lama de deszapezire
-tocatoare buruieni margini de drum
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
-s-a inceput rectualizarea Planului Urbanistic General al comunei;
IV Asistenta sociala
-Au fost achitate integral salariile asistentilor personali, neavand restante de
plata,iar ajutoarele de incalzire stabilite beneficiarilor de ajutor social conform legii,au fost
achitate partial.
-s-au distribuit ajutoarele comunitare ,constand in faina, orez, biscuiti,
macaroane, lapte praf,etc. 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 2011 s-au emis un numar de 26 titluri de proprietate.
VII.Relatia cu consiliul local
-intre primar si consiliu local este o colaborare buna,acest lucru rezultand 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, voi gasi sprijin in actiunile mele, pentru realizarea proiectelor de
dezvoltare a comunei noastre.

Cu respect ,Primarul comunei Andrid
PAPP TIBOR

