ROMANIA
Judetul Bistrita-Nasaud
Primaria comunei Salva
Nr 503 din 10.03.2009

RAPORT
cu privire la starea economica, sociala si de mediu a
comunei Salva pentru anul 2008

Raportul privind starea economico-socială a comunei SALVA şi
activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale în anul
2008, publicat în fiecare an, reprezintă atât o obligaţie cât şi o
necesitate, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi
transparenţă a instituţiei primăriei.
Lucrarea prezintă succint Consiliului Local, date statistice şi informaţii
complexe care oglindesc, în ansamblu, preocuparea factorilor cu atribuţii
în domeniu pentru realizarea obiectivelor stabilite în plan teritorial.
Evidenţiind dinamica unor indicatori de bază ai localităţii pe anul 2008,
raportul oglindeşte de asemenea, implicarea Consiliului Local şi a
Primăriei Salva, prin angajatii acestora în evoluţia calitativă a
indicatorilor de baza.
Comuna Salva este situata in bazinul inferior al Vaii Salauta, in
partea de nord-vest a judetului si in imediata apropiere a orasului
Nasaud,atestata documentar din anul 1245.
Se gaseste la intersectia a doua drumuri respectiv DN 17 C
Nasaud Romuli care face legatura cu judetul Maramures si DN 17 D

Nasaud-Beclean, drum care leaga orasul Dej din judetul Cluj cu
localitatea Salva.
Comuna este un important nod de cale ferata, care asigura
legatura cu localitatile Viseu, Vatra Dornei si Dej.
Suprafata totala a comunei este de 5034,90 ha din care 2099,90 ha
paduri in extrateritoriul comunei situate in suprafata teritoriala a altor
comune dupa cum urmeaza:
 Maieru 1651 ha
 Sangeorz Bai 142,50 ha
 Dorna Candrenilor 306,40 ha
Dupa deducerea acestora rezulta

o suprafata administrativ-

teritoriala de 2935 ha din care :
Suprafata agricola 1892,0 ha, reprezinta 64% din suprafata teritoriala
Suprafata neagricola 1043,0 ha,reprezinta 36% din suprafata teritoriala

Din totalul suprafetelor agricole terenurile arabile totalizeaza 871ha,
(46%)fanete naturale 289 ha(15%) si livezi 12 ha,(0,01%) pasuni 720
ha(38%),iar din suprafata neagricola 593 ha reprezinta paduri si terenuri
cu vegetatie forestiera .
Suprafata totala ocupata de paduri si terenuri cu vegetatie forestiera
este de 2470,73 ha ceea ce reprezinta 49,07 % din suprafata totala a
comunei si care asigura prin exploatarea si valorificarea masei
lemnoase importante venituri la bugetul comunei.
Populatia comunei este de 3015 locuitori din care 601 pana la 18
ani si 626 peste 65 ani, organizata in 896 gospodarii.
Din totalul populatiei active se inregistreaza 342 salariati din care 84
in sectorul bugetar si 258 in sectorul privat. Aproape 200 dintre salariati
fac zilnic naveta in orasele Nasaud, Bistrita si Beclean la diverse locuri
de munca.
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Pe raza de competenta a comunei functioneaza un numar de 31
societati comerciale ( SRL-uri) si 43 asociatii familiale care isi
desfasoara activitatea intr-un numar mare de domenii de activitate
(constructii,artizanat, comert cu amanuntul, reparatii auto, prelucrare
mase plastice etc.) dar cu volum relativ redus, avand in vedere faptul ca
toate la un loc asigura circa 118 locuri de munca.
In aceste conditii principala ramura a economiei locale o reprezinta
agricultura unde isi desfasoara activitatea cea mai mare parte a
populatiei active si care asigura mijloacele de existenta si veniturile
acestei parti a populatiei.
Comuna fiind amplasata in zona colinara a Vaii Somesului Mare,
relieful fiind reprezentat de coline inalte de pana la 850 m, care se
preteaza foarte bine la cresterea animalelor, activitate care asigura cea
mai mare parte a veniturilor populatiei locale in conditiile in care
suprafata arabila este redusa. Astfel conform Registrului agricol in
comuna sunt inregistrate 594 capete bovine, 549 capete porcine, 3630
ovine, 490 capete caprine, 245 capete cabaline, 4910 pasari, 165 familii
de albine.
Primarul, viceprimarul si secretarul comunei, împreuna cu aparatul
propriu constituie

INSTITUTIA

PRIMARULUI COMUNEI

SALVA,

instituţie publica cu activitate permanenta, care duce la îndeplinire
prevederile Constituţiei si a legilor tarii, ale Decretelor Presedintelui
Romaniei, ale hotărârilor de Guvern si ale actelor si normelor emise de
ministere si alte autoritati ale administraţiei centrale si locale,
solutioneaza problemele curente ale colectivitatii.
Sediul Primariei Comunei Salva este in localitatea Salva nr, 154,
tel/fax. 361202, e-mail: primariasalva@yahoo.com.
Autonomia comunei Salva se intemeiaza pe principiul autonomiei
locale,

descentralizarii

serviciilor
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publice,

eligibilitatii

autoritatilor

administratiilor publice, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele
de interes deosebit.
Autoritatiile

administraţiei

publice

prin

care

se

realizează

autonomia locala sunt Consiliul Local ca si autoritate deliberativa si
Primarul ca si autoritate executiva, care se aleg in condiţiile legii.
Primarul, prin lege, are calitatea de ordonator principal de credite
bugetare si are obligaţia de a asigura elaborarea si fundamentarea
bugetului local astfel incat sa permită buna funcţionare a primăriei si a
instituţiilor locale subordonate ei.
Organigrama si numarul de personal din aparatul propriu al
primariei si din serviciile publice se aproba prin hotarari ale consiliului
local la propunerea primarului.
In cursul anului 2008 veniturile totale la bugetul local au fost de
4.345.138 lei in procent de 74% fata de un buget planificat de 5.841.000
lei care sunt constituite asa cum rezulta si din raportul de executie
bugetara din impozite si taxe locale,venituri din amenzi ,sume virate de
la O.S.Somes-Tibles, din concesiuni si inchirieri, cote defalcate din
impozitul pe venit si sume alocate de Consiliul Judetean din T.V.A. si
Guvernul Romaniei.
Nerealizarea veniturilor in procent de 100% s-a datorat faptului ca
nu s-a explatat masa lemnoasa preconizata pentru anul 2008.Desi avem
o mare cantitate(~ 300 mc ) de doboraturi de vant in zona de protectie
speciala a Parcului National Muntii Rodnei nu ne este permisa
exploatarea acestei cantitati, cat si reesalonarea unor cantitati de masa
lemnoasa contractate in anul 2008 pentru anul 2009 de la diferiti agenti
economici care din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile nu au
putut exploata intreaga cantitate de masa lemnoasa in cursul anului
2008.
Incasarile din taxe si impozite s-au realizat in procent de 106,65 % .
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Pe capitole de cheltuieli, bugetul anului 2008 a fost realizat dupa cum
urmeaza :
La Cap.51 Administratie

s-a cheltuit suma de 671.669 lei

reprezentand cheltuieli cu salariile si suma de 192.687 lei reprezentand
cheltuieli materiale si servicii ( materiale de curatenie, lemn de foc,
curent, apa, vidanjare, convorbiri telefonice, abonamente, programe de
calculator, sait primarie, licenta programe, deplasari, mobilier birouri ,
doua calculatoare, aspirator, aragaz etc.)
Pentru finalizarea sediului primariei s-a cheltuit suma de 181.356 lei.
La Cap.65 Invatamant

a fost cheltuita suma de 984.090 lei pentru

plata salariilor si a celorlalte obligatii catre bugetul statului, iar pentru
plata materialelor si serviciilor s-a suma de 182.030 lei care se compune
din cheltuieli cu lemn de foc, curent, apa, salubritate, telefon,
abonamente, birotica materiale pentru curatenie, diplome, cataloage,
carnete de elev, vizite medicale, cadouri sarbatori de iarna, premii, studii
geotehnice si ridicari topografice sala de sport, filtru pentru apa,
modificari deschidere la geamuri,frigider, corpuri etajere, stingatoare,
tichete cadou, deplasari, carti.
Tot in anul 2008 s-au achitat

lucrarile de reabilitare a Scolii

Generale clasele1- 4 si gradinita in valoare de 175.000 lei, care s-au
finalizat in 2007.
Deasemenea s-a cheltuit suma de 8.768 lei la centrala termica a
scolii, lucrari constand din inlocuire a pompei de reciclare, suplimentara
cu doua radiatoare, robineti, fitinguri, coturi si inlocuit 2 geamuri si usa
cu usa de aluminiu la centrala termica.
S-a finalizat lucrarea de inchidere a terenului de handbal din curtea
scolii.Pentru corpul P+2 clasele V-VIII avem proiect de reabilitare care
va intra in executie in anul 2009.Deasemenea si centrul de documentare
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informare este in curs de finalizare in anul 2009.Am depus documentatia
la CNI cu numarul 6640/25.08.2008.
La cap.67 Cultura s-au platit subventii in suma de 111.899 lei care
constau

din

urmatoarele

activitatii :

salarii,energie

electrica,apa

deplasari cu ansamblul « Paunasii Salvei « S-a refacut in totalitate
camera frigorifica cu aparate performante.Deasemenea s-au cumparat 4
bucati oale de inox + capace, 2 buc de capacitate 70 litri si 2 buc de 50
litri,4 buc. cratite inox de 59 litri+capace si 2 buc de 25 litri, polonice 2 si
2 spumiere de inox.S-au mai cumparat rafturi din inox in numar de 2
buc. in lungime de 150 cm si 2 buc de 90 cm si 5 buc.in lungime de 190
cm.
Tot in anul 2008 am platit proiectul de reabilitare camin cultural care s-a
depus pentru finantare pe masura 322
Mentinam ca in anul 2008 parohia ortodoxa si parahia grecocatolica din Salva au beneficiat de 23.000 lei ,respectiv 38.000 lei pentru
a putea plati anumite lucrari pe care le-au efectuat
Deasemenea Asociatia Sportiva « Spicul Salva « a beneficiat de
39.578 lei pentru echipament sportiv, transport echipa in deplasare, taxe
de viza, taxa inscriere, arbitri, bancute in cele doua vestiare.
La cap.68 Asistenta sociala

Salariile asistentilor personali si ajutorul

pentru tineri la prima casatorie sunt in suma de 58.823 lei.Ajutoarele
acordate la Legea 416 sunt in suma de 40.103 lei plus ajutorul de
incalzire la aceasta lege in suma de 24.360 lei.
Ajutorul pentru incalzire cu lemne este in suma de 124.504 lei de
care au beneficiat peste 90% de familii.
Ajutorul de urgenta s-a acordat la un numar de 24 pesoane in
suma de 22.200 lei, din care cea mai mare suma (3000 lei) a fost
acordata lui Brandusa Ioan pentru preteza la picior in rest sume
cuprinse intre 400 lei si 1000 lei pentru diferite cazuri cum ar fi : ajutor
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de inmormantare la cei care au beneficiat de Legea 416, reparatii la
acoperisuri, pagube cu animalele,ajutor pentru acoperirea cheltuielilor
de spitalizare in urma unor accidente s.a.
La cap.70 – Dezvoltare publica
Pentru extinderea iluminatului public s-a cheltuit suma de 134.934
lei din care s-a platit contravaloarea consumului de curent,
inlocuirea unor corpuri de iluminat cu corpuri de 36 wati cat si
plata iluminatului ornamental pentru sarbatorile de iarna.
Tot la acest capitol va informez caci am depus un proiect la Agentia de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit- masura 322 cu titlu
« Amenajare strazi, reabilitare si modernizare camin Salva ,conducta de
inalta presiune si SRM gaz, extindere alimentare cu energie electrica la
93 de locuinte din extravilanul localitatii Salva si infiintare centru de
ingrijire copii « .Valoarea totala a proiectului este de 9.093.168 lei din
care contributia noastra este de 1.618.298 lei.
Pentru a putea promova un asemenea proiect pe fonduri
europene a fost necesara incheierea unui contract cu o firma autorizata
de consultanta la care valoarea contractului este de 35.000 lei ,care
reprezinta 0,0038% din valoarea proiectului.
Tot la acest proiect a fost necesara plata ,,analizei cost-beneficiu,,
in suma de 15.449 lei. Studiile geotehnice 6.100 lei verificator proiect
357 lei, proiect electrificare 70.000 lei, reactualizare proiect gaz 17.850
lei,proiect centru de ingrijire copii -23.800 lei si cheltuieli cu alte avize.
Mentionez ca in cazul in care acest proiect va fi declarat eligibil si
va intra pe finantare toate cheltuielile de proiectare, avize, consultanta
vor fi recuperate considerandu-se cheltuieli eligibile.
La cap 84 Strazi
Cea mai importanta lucrare executata in 2008 la acest capitol este
,,Amenajarea centrului civic,, lucrare care consta din pavaje, canalizarea
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apelor pluviale din zona caminului cultural si a santului din fata primariei
in valoare de 376.658 lei din care s-au decontat in 2008 suma de
261.659 lei. Tot in centru s-au facut lucrari de amenajare peisagistica in
valoare de 11.900 lei constand din plantarea unui numar total de 67 buc.
tuia din care 2 bucati de 300 cm, 40 buc.de 80-100 cm, 15 buc de 100
-125 cm,10 buc. de 125 – 150 cm ; ienupar 15 buc., trandafiri in numar
de 50, Abies concolor de 175 – 200 cm in numar de 2 buc si 5 ghivece
flori de interior. De la SC Practiker s-au cumparat un numar de 37 plante
de tuia cu dimensiuni mai mici in valoare totala de 4.389 lei.
Tot in anul trecut s-au continuat lucrarile pe Strada Manastirii,
lucrari de profilare si asfaltare in lungime de 1.415 m.
S-a decontat suma de 400.000 lei din total valoare de 483.000 lei
valoare facturata si executata.
Pentru anul 2009 a mai ramas de executat santul de scurgere si un zid
de sprijin in valoare de 200.000 lei si inca 83.000 lei din anul trecut.
Deasemenea s-au reprofilat si balastat o mare parte a drumurilor
de hotar, dupa cum urmeaza :
 Drumul - la troita lui Tanase Tudoran
 Drumul - de la cimitir la Manastire
 Drumul - la ungiurele
 Drumul - la ples
 Drumul - langa vale
 Drumul – de la strada concenilor la terenul de fotbal la Somes
 Drum – racitele
 Drum - rastoaca – balastiera
 Drum – pe balta
 Drum - rampa la Onitanu – Salauta – Somes
 Drum – rampa la Onitanu pe langa linia ferata spre Nasaud
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Pentru amenajarea acestor drumuri s-a cheltuit suma de 120.828 lei dar
mai sunt lucrari efectuate si nedecontate de 132.000 lei .
Mai avem in lucrare drumul de hotar pe Bolotau pana in dealul Belei si
varianta pe Cicera care nu este finalizat urmand a se pietruii.Oparte din
cantitatea de piatra necesara este adusa, urmand a se asterne pe drum
cand timpul va permite acest lucru.Tot pentru acest drum s-au procurat
15 buc. tuburi si profile in forma de – U - pe care le vom amplasa la
trecerea peste santuri si parauri.
Proiectul de modernizare a strazilor Conceni,Butaceni si Zagreni este
depus pe masura 322.
Pentru regularizarea raului Salauta in intravilanul localitatii avem
Studiu de Fezabilitate pe care l-am dat firmei CREDACORD pentru
reactualizare si extinderea digului de protectie de la podul CFR pana la
confluenta cu raul Somes pentru a proteja terenul de fotbal si viitoarea
statie de epurare.
Pentru lucrarile cu buldoexcavatorul s-a cheltuit suma de 18.710
lei pentru reparatii la grup, motorina,ulei si altele.

Data

Primar
Ing.Onul Gheorghe
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