RAPORTUL
PRIMARULUI COMUNEI ANDRID
privind activitatea pe anul 2015

Anul 2015,pentru Comuna Andrid, a reprezentat o perioada de pregatire pentru
participarea comunei la noua sesiune de depunere de proiecte,planificate pentru perioada
2015-2020,dar si participarea la selectia de proiecte lansate prin Programul National de
Dezvoltare Locala,finantate prin MDRAP, executarea unor proiecte cu o valoare mai mica
finantata din bugetul local,precum si efectuarea renovarii unor cladiri apartinand comunei
Andrid.
In anul 2015,au fost reactualizate documentatii pentru Reabilitarea drumului comunal
DC 43 Andrid-Salacea,Reabilitarea drumului comunal DC 45 Andrid-Dindestiu Mic sau
Canalizare si statie de epurare in loc.Andrid, in vederea accesarii de fonduri prin Programul
National de Dezvoltare Locala.Aceste proiecte au fost depuse la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice,pentru a fi cuprinse in PNDL,avand ca rezultat semnarea
Contractului de finantare pentru obiectivul “Canalizare si statie de epurare in loc.Andrid”.
De asemenea s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Locala pentru 2015-2020,pentru
comuna Andrid,necesara stabilirii directiei de dezvoltare a comunei.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni,voi incerca sa sintetizez in acest
raport,principalele actiuni desfasurate pe anul 2015,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 120 tone piatra sparta, pe urmatoarele strazi:- str.Pirului in
loc.Andrid,precum si in loc.Dindesti,cart.Romilor si zona centrala langa CBA.
-au fost intretinute si curatate santurile strazilor laterale,precum si
acostamentele intre localitati;
-s-au depus proiectele de “ Reabilitare drum comunal Andrid-Salacea”si
Reabilitarea drumului comunal DC 45 Andrid-Dindestiu Mic, la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice,pentru a fi cuprins in cadrul Programului National de
Dezvoltare Locala,proiecte pentru care inca nu s-au semnat contracte de finantare.
-s-a intocmit studiul de fezabilitate precum si cererea de finantare impreuna cu
documentele solicitate de catre CRFIR,in cadrul Masurii 7.2,program FEADR,pentru
proiectul de “Modernizare strazi in comuna Andrid”,constand in reabilitarea a 3,157 km strazi
din comuna Andrid,cu santuri si trotuare,proiect care a fost depus in termenul stabilit prin
ghidul de finantare.
2.Lucrari de alimentare cu apa
-au fost racordati la sistemul de alimentare cu apa un numar de 50 de
gospodarii din comuna;

-a fost intretinuta si mentinuta in stare buna de functionare intreg sistemul;
3.Lucrari de salubrizare si de mediu
- colectarea si transportul deseurilor au fost asigurate 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 si
hartia.De asemenea,in cursul anului au fost efectuate periodic activitati de colectare a sticlei .
-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 semnat contractul de finantare pentru proiectul de Canalizare si statie de
epurare in loc.Andrid, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice , s-a
executat proiectul tehnic,s-au obtinut toate avizele si autorizatiile necesare,iar in momentul
actual achizitia publica pentru executia lucrarii este in stadiul de evaluare a ofertelor.
4.Iluminatul public
- a fost intretinut si mentinut iluminatul public pe tot parcursul anului
5.Lucrari de investitii la scoli si gradinite
-s-au executat lucrarile de reabilitare a exteriorului scolii cu clasele I-VIII Irina;
6.Cultura,culte si sport,recreere
-s-au finalizat lucrarile de executie la “ Reabilitare camin cultural in
localitatea Dindesti” ;
-au fost achizitionate mese si banci ,precum si vesela pentru caminele culturale;
-au fost sprijinite cu fonduri cultele religioase din comuna ;
-s-a sprijinit sustinerea echipei de fotbal AS Real Andrid;
-s-a executat igienizarea unei parti din lacul de pescuit al comunei,precum si
popularea cu peste a lacului;
Activitatile culturale organizate in anul 2015,au fost urmatoarele:
-Festivalul Berzei
-asigurarea participarii la activitatile culturale organizate in localitatea
infratita Egyhazasdengeleg din Ungaria
-participarea la Ziua Judetului Satu Mare;
- participarea la “Zilele LEADER”
7.Sanatate
-s-au sprijinit cabinetele medicale cu lemne de foc pentru sezonul rece;
-s-au executat lucrari de reparatii constand in zugravit si gresiat la cladirea in

care functioneaza Cabinetului medical din loc.Andrid;
-s-a finalizat executia garajelor pentru utilaje si camara de lemne la
primarie,asigurand un garaj si pentru Cabinetul Medical din localitatea Andrid.
8.Transport
- s-a montat o statie de autobuz in localitatea Andrid;
9. Situatii de urgenta
- a fost asigurata participarea formatiei civile de pompieri la concursul de
pompieri-faza zonala ;
10.Piete
-a fost reparat gardul imprejmuitor si podetul de intrare in piata de alimente
din centrul comunei;
11.Cladirea primariei
-au fost efectuate lucrari de reparatii interioare la cladirea primariei,constand
din tencuieli,zugraveli,tavane,gresie,parchet laminat,vopsitorii,etc.
- a fost pusa in functiune biblioteca comunala;
II.Dispozitii si hotarari
-

au fost emise un numar de 285 dispozitii
am initiat un numar de 38 proiecte de hotarare

III.Avize si autorizatii
-Autorizatii de construire - 1
-certificate de urbanism

-5

-autorizatii de desfiintare - 2
-autorizatii de bransament - 3
-s-a prelungit valabilitatea 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.
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 ,intocmirea documentatiei pentru accesarea
sprijinului de plata pe suprafata agricola;

-s-a inceput intocmirea amenajamentelor pastorale prin realizarea studiilor
pedologice si agrochimice necesare ;
VI.Fond funciar :-In anul 2015 s-au intocmit 8 titluri de proprietate.
VII.Relatia cu consiliul local
-intre primar si consiliu local este o colaborare buna,acest lucru rezultand din faptul
ca proiectele de hotarare initiate de primar au fost adoptate in sedintele Consiliului local.
Cu privire la starea economica a comunei este imbucurator faptul ca incepem anul
2016 cu un excedent bugetar de 350.000 lei ramas la sfarsitul anului bugetar 2015. Comuna
nu are datorii fata de terte persoane,s-au achitat salariile ,ajutoarele de incalzire ,precum si
bunurile, serviciile si lucrarile contractate si executate.
In incheiere ,vreau sa multumesc consiliului local si angajatilor primariei pentru
intelegerea si sprijinul acordat pentru realizarea acestor obiective 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

