RAPORT
al primarului privind activitatea pe anul 2007 in ceea ce priveşte dezvoltarea
economico-socială a comunei CHIEŞD si realizarile obţinute în perioada ianuariedecembrie 2007.

Stimaţi consilieri locali,stimaţi invitaţi,în perioada anului 2007
înca din luna ianuarie am avut în atenţie respectarea planului strategic de dezvoltare
socio-economică a comunei Chieşd pe termen mediu şi lung.
În acest sens am încercat sa gasesc surse de finanţare pe
programe pentru aceste priorităţi şi am trecut la realizarea si întocmirea studiilor de
fezabilitate dupa cum le voi prezenta in continuare.
In primul rînd am considerat că constructiile celor doua şcoli
din Chieşd şi Sighetu-Silvaniei au nevoie urgent de reabilitări si reparaţii capitale în
acest sens am depus doua SF pentru ambele şcoli la Inspectoratul şcolar Salaj pentru
finantare unde vreau sa vă amintesc că şcoala cu clasele I-VIII,este cuprinsă în
programul cu Bnca Mondiala BRIPS 2 iar şcoala cu clasele I-IV.va fi cuprinsă în
programul de finanţare a Ministerului Educatiei si Cercetarii,în acest sens am depus
deja necesarul conform SF.
În perioada august -septembrie 2007 am întocmit documentaţiile
pentru reabilitare cămine culturale din satele Chieşd şi Sighet prin programul
ANDZN ori FRDS,unde în acest moment pot să vă spun că ambele proiecte sunt
declarate eligibile pe saitul FRDS,căminul din Chieşd se afla pe locul 23 iar căminul
din Sighetu-Silvaniei se gaseşte ca şi punctaj pe locul 48,dintr-un numar de 65 de
proiecte aprobate la nivel naţional.
Tot prin ANDZN am mai obţinut o finanţare în baza unei
documentaţii depuse pentru construirea de tribune si amenajare gard împrejmuire la
terenul de fotbal din Chieşd in valoare de 20.000 Ron la care am mai contribuit şi noi
cu 20.000 Ron ,total 40.000 Ron,lucrarile sunt finalizate în acest moment.
Am mai depus un proiect cu totă documentaţia necesară
pentru construirea unui cămin cultural în satul Colonia-Sighet,printr-un program
finanţat de Ministerul Culturii si Cultelor la care aşteptăm să primim sursa de
finanţare,valoarea acestuia fiind de 300.000 Ron.Avem în derulare lucrarile pe
Ordonanta 7/2006 pentru construirea a 3 poduri pentru valea Chieşdului si valea
Sighetului in valoare de 685.193 Ron,alocîndu-se pîna acuma 291.000 Ron iar
diferenţa va fi alocată in perioada anului 2008.
Tot in perioada august 2007 am întocmit o documentaţie în
forma asociativă cu comuna Bocşa pentru obţinerea finanţării proiectului de

alimentare cu apă si canalizare a comunei Chieşd si canalizare comuna
Bocşa,valoarea investiţiei este de 4,5 milioane euro din care comuna Chieşd are
aproximativ 2,5 milioane euro.
Proiectul a fost aprobat aflîndu-se in faza de proiect tehnic
de execuţie,licitaţia urmînd să aibă loc in data de 29.02.2008,după care vom începe
execuţia lucrarilor propriu zise.
Un alt proiect pe care l-am depus şi la care s-a aprobat
finantarea este proiectul cu drumuri , asfaltare drum comunal D.C.3.Chieşd-SighetuSilvaniei 3,8 Km în valoarea de 14 miliarde lei vechi la care am alocat contributia
locală de 10% în două conturi diferite deschise la BCR Zalău, 8 % APL,2%
contribuţia comunitaţii,lucrarile la acest proiect urmînd să înceapă în primavara sau
vara acestui an.
Am obţinut aprobarea sumei de 15 miliarde lei vechi de la
Consiliul judeţean pentru asfaltarea drumului judetean 108 F pe o lungime de 3,8
Km,pînă la limita cu judeţul Satu-Mare,lucrările au început şi vor continua în
primăvară cu asfaltarea acestui drum ,cu două straturi de asfalt.
Avem întocmit proiectul în faza de de SF împreună cu
comuna Bocşa pentru asfaltarea drumului comuna DC.2,care aşa după cum ştiţi
porneşte de la DJ.108 F.şi se termină la ieşirea din satul Sălăjeni făcînd legătura cu
drumul European 1.F,lungimea acestui drum este de 6.650 m iar valoarea investiţiei
este de 58.620 milioane lei vechi.
Proiectul va fi depus în luna martie sau aprilie a acestuia an
pe programul de finanţare Portaderare şi sperăm ca să fie si aprobat spre finanţare şi
execuţie. Avem depus proiectul privind construirea unei săli de sport în satul Chieşd
prin programul de investitii finanţat de Ministerul Lucrărilor publice şi amenajarea
teritoriului prin Agenţia Naţională de Investiţii,proiectul este declarat eligibil
urmînd să se primească si surse de finanţare.
Avem întocmit proiectul în faza de SF pentru
modernizarea curţii grădiniţei cu program normal din satul Chieşd şi dotarea curţii cu
aparate de joacă pentru copii,îl vom depune sau pe fondurile de finanţare prin
programul Postaderare sau prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Rurale.
V-am prezentat în referatul meu doar proiectele care au
deja sursa de finanţare şi proiectele depuse care sunt aproape de finanţare avînd pe
lîngă acestea si alte proiecte întocmite care vor fi depuse la timpul potrivit respectînd
prin acestea graficul din planul strategic de dezvoltare locală,aprobat prin Hotarîrea
Consiliului local în luna octombrie 2006 şi care este actualizat la începutul fiecărui
an în raport de priorităţile noi apărute şi de programele de finanţare.
In ceea ce priveşte funcţionarea instituţiei Primăriei şi
instituţiilor subordonate nouă în speţă şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei vreau
să vă informez că am reuşit să asigurăm finanţarea funcţionării acesteia în condiţiile
normale ba mai mult am reuşit să facem şi căteva dotări la şcoli şi grădiniţă cu
mobilier,calculatoare în clasele I-IV şi la grădiniţă xerox,internet în plus în
localitatea Sighetu-Silvaniei a luat fiinţă printr-un program îniţiat de noi un
telecentru dotat cu calculatoare şi internet pentru copii şi tineret dornici de a muncii.

Am asigurat aprovizionarea acestora cu meterial lemnos
pentru perioada de iarnă,am realizat împrejmuirea curţilor atît la şcoala din Chieşd
cît şi la şcoala din Sighet iar la şcoala din Sighetu-Silvaniei,datorită faptului că la
începutul lunii decembrie 2007,am primit suma de 500 milioane lei vechi printr-o
Hotărîre de Guvern am reuşit să introducem sistemul de încălzire centrală în toată
şcoala la care am mai contribuit şi noi cu diferenţa pînă la acoperirea investiţiei
totale.
Am asigurat fondurile necesare pentru plata salariilor din
administraţia publică şi învăţămînt,totodată am alocat sumele necesare pentru
beneficiarii Legii 416 şi a asistenţilor personali.
Eu în calitate de primar nu consider că aceste eforturi
sunt a unui om în speţă a primarului,aceste succese sunt efortul tuturor,atît a
colegilor mei din Primărie cît şi a consilierilor locali care au fost de acord întotdeauna
cu propunerea noastră prin vot ceea ce a dus la rezultate pozitive şi realizări pentru
care însă mulţumesc şi consider că şi în continuare vom colabora la fel de bine
pentru că avem acelaşi scop cu toţii şi anume căutarea de soluţii privind dezvoltarea
economică şi socială a comunei pe care cu toţii o respectăm şi suntem responsabili
pentru tot ceea ce facem
Consider ca am prezentat toate lucrurile bune pe care
împreună am reuşit să le realizăm,lucruri rele pe care să le facem nu ne stau în
caracter să le facem iar în continuare aşa cum am spus si înainte vom căuta şi cred că
vom reuşi să realizăm ceea ce ne-am propus.
Eu vă mulţumesc pentru înţelegerea şi colaborarea de
care aţi dat dovadă,pînă acum dorindu-vă un an bun în anul 2008 plin de succese şi
realizări atît în plan politic cît şi în plan administrativ.
Vă mulţumesc.
Primar,
CATANA IOAN

