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RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei
Gurasada la finele anului 2008
Domnilor consilieri ,
În conformitate cu
prevederile art.63, alin.3, lit. ’’a” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, primarul prezintă Consiliului local, în primul trimestru din
anul în curs pentru anul anterior , un raport anual privind starea economica, sociala
si de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, raport care constituie momentul
bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a
gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi
patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei
locale.
În anul 2008 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei faţă anii precedenţi:
1.Populaţia Comunei :
Numărul locuitorilor din comuna Gurasada la sfârşitul anului 2008 este de
1568 locuitori;
Locuitori pe sate :
- Gurasada
-390;
- Gothatea
-237;
- Ulieş
- 76;
- Cîmpuri Surduc -371;
- Cîmpuri de Sus - 82;
- Vica
- 44;
- Runcşor
- 61;
- Boiu de Jos
- 44;
- Boiu de Sus
-104;
- Cărmăzăneşti -105;
- Dănuleşti
- 54;
Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din
păcate tendinţa este de scădere şi în perioada imediat următoare.
Cauze ale depopulării :
-Îmbătrânirea populaţiei
-Lipsa locurilor de muncă pentru tineri mai ales în satele aparţinătoare
din zona de deal , care să stabilizeze tineretul aici.
-Lipsa infrastructurii în aceste sate.
În structură populaţia se prezintă aproximativ astfel:
-Sex Masculin = 745
-Sex Feminin = 823
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2.Administraţie Publică
In anul 2008 s-au organizat 15 şedinţe ale Consiliului local Gurasada din
care 4 şedinţe extraordinare , în care s-au adoptat 47 de hotărâri de către Consiliul
local al comunei Gurasada,toate fiind legale,neprimind observaţii asupra
legalităţii acestora,ceia ce denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate şi
discutate în cadrul şedinţelor de consiliu .A fost revocată din oficiu o singură
hotărâre, adoptată în anul 2008 , şi revocată în luna ianuarie 2009 .
Hotărârile adoptate de Consiliul local au intrat în vigoare la data aducerii la
cunoştinţă publică sau comunicării în funcţie de caracterul normativ sau
individual, lucru ce s-a făcut fără excepţie.
Trecând la atribuţiile proprii,prima, prevăzută de lege dar şi cea mai
importantă, din care decurg şi celelalte ,este asigurarea respectării Constituţiei,
precum şi punerea în aplicare a legilor,a Decretelor Preşedintelor României,a
hotărârile şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi ale altor acte
normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor,ordine ale administraţiei publice
centrale,ale prefectului şi a hotărârilor consiliului judeţean) în condiţiile legii. In
acest sens,în perioada la care ne referim,s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi
publicare a actelor normative,să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în
aplicare a sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din
aparatul de specialitate al primarului a obligaţiilor ce revin pentru aducerea la
îndeplinire a acestora. Aparatul de specialitate al primarului a redactat proiecte de
dispoziţii şi hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora.
In cursul anului 2008 s-au emis de către primarul comunei Gurasada un nr.
de 129 de dispoziţii ,în scopul bunei desfăşurări a activităţii ,aceste dispoziţii au
fost emise în diferite domenii cum ar fi: convocarea în şedinţe a Consiliului local ,
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordarea,modificare şi încetarea
de ajutoare sociale , acordarea de trusouri, de alocaţii de naştere , acordarea
sprijinului la constituirea familiei, încadrarea ca asistent personali pentru persoane
cu handicap ,a indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap ,constituirea unor
comisii de licitaţii şi recepţie lucrări ,avansare în trepte de salarizare a
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului,dispoziţii
referitoare la desfăşurarea alegerilor locale şi generale din anul 2008 ,dispoziţii
emise în domeniul situaţiilor de urgenţă , a combaterii epizootiilor şi a bolilor
transmisibile la animale, precum şi alte domenii ,nefiind necesară revocarea ,
abrogarea sau refacerea acestora.
Au fost înregistrate în Registrul general un număr de 1574 acte , au fost
eliberat un număr de 527 de adeverinţe ,un număr de 11 sesizări-reclamaţii care au
vizat diferite domenii şi care au fost soluţionate prin deplasare organelor locale la
faţa locului şi prin răspuns în scris.
In anul 2008 s-au eliberat un număr de 17 Certificate de producător
necesare cetăţenilor comunei pentru valorificarea produselor agricole pe piaţă.
3

In domeniul urbanismului s-au eliberat 13 autorizaţii de construire sau
desfiinţare şi 13 Certificate de urbanism ,care s-au solicitat în diferite cazuri.
2.1. Activitatea de starea civilă, pe anul 2008 se prezintă astfel:
- Total acte înregistrate
29
- naştere
1
- căsătorie
4
- deces
24
- Total certificate eliberate - 55
- naştere
12
- căsătorie
10
- deces
33
- menţiuni
76
- livrete de familie emise
4
- dosare alocaţii copii 0-7 ani 10
- anexa 24 (succesiune)
31
Activitatea de stare civilă a fost verificată de Direcţia Publică Comunitară
de Evidenţă a Persoanei Deva în data de 15.10.2008 când s-a constatat că aceasta
s-a desfăşurat în condiţii corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în domeniu.
In concluzie,putem spune că activitatea în domeniul administraţiei publice
s-a desfăşurat în condiţii bune, neexistând probleme majore care să nu poată fi
rezolvate.
2.2.Bugetul local
In anul 2008 situaţia economico-financiară a comunei Gurasada s-a
prezentat astfel:
Plan
Realizat
mii lei
mii lei
1.Venituri total
4.769,61
4.738,69
din care:

a)Venituri fiscale
-impozite pe veniturile din transferul proprietăţii
imobiliare de capital de la persoane fizice
-impozit pe venit profit şi câştiguri din capital
-impozite şi taxe pe proprietate
-sume defalcate din TVA
-taxe pentru utilizarea bunurilor
-alte impozite şi taxe fiscale
b)venituri nefiscale
-venituri pe proprietate
-venituri din vânzări de bunuri şi servicii
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4.439,16

4.419,79

7,00
644,16
133,00
3.594,00
41,00
20,00
22,00
11,00
11,00

0,43
666,94
111,68
3.584,49
41,23
14,72
25,87
16,42
9,45

c)venituri din capital
d)subvenţii de la bugetul de stat
2.Cheltuieli total

1,00
307,45

0,27
293,06

4.769,61

4.629,72

1.504,45
803,90
428,80
5,00
251,75
15,00
3.265,16

1.436,86
779.03
393,43
3,98
264,84
13,58
3.192,86

din care:

I.Cheltuieli curente
a}cheltuieli de personal
b}bunuri şi servicii
c}transferuri
d)asistenţă socială
e)alte cheltuieli
II. Active nefinanciare
Cheltuieli pe capitole
1.Autorităţi publice şi acţiuni externe
2.Alte servicii publice generale
3.Transfer către bugetul asig. de sănătate
4.Protecţie civilă
5.Invăţământ
6.Sănătate şi alte activităţi şi acţiuni sanitare
7.Cultură,recreere şi religie
8.Asigurări şi asistenţă socială
9.Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică
10.Protecţia mediului
11.Acţiuni generale,economice şi de muncă
12.Agricultură,silvicultură
13.Transporturi

543,30
518,86
33,20
31,42
5,00
3,94
5,00
2,33
646,00
618,72
15,00
14,69
213,00
207,60
281,65
279,07
944,76
888,14
37,40
35,95
10,00
6,00
9,00
5,53
2.026,30
2.017,44

Am încercat să prezint cât mai detaliat dar pe scurt cele două capitole de
venituri şi cheltuieli ale bugetului local,având în vedere complexitatea activităţilor
desfăşurate şi pentru o apreciere mai aproape de realitate a activităţii desfăşurate.
După cum s-a putut observa din prezentarea datelor de mai sus,în cursul
anului 2008 s-a încercat şi putem spune că s-a reuşit încasarea taxelor şi
impozitelor de la contribuabili acestea realizându-se într-un procent acceptabil.
O contribuţie importantă în realizarea acestui lucru o constituie schimbarea
opticii privind achitarea datoriilor ce le revin majorităţii contribuabililor persoane
fizice şi juridice ,cu toate că în multe cazuri situaţia economico-financiară a
cetăţenilor nu este dintre cea mai bună.
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Consider că şi în anul 2009 o să avem o bună colaborare cu toţi
contribuabili pentru a-şi achita toate datoriile şi contribuţiile la plata impozitelor
şi taxelor locale stabilite conform legii.
După cum cunoaşte în anul 2008 aţi aprobat vânzarea prin negociere directă
a terenurilor din domeniul privat al comunei Gurasada în suprafaţă totală de
78.467 mp către proprietarul construcţiilor edificate pe acest teren care este S.C.
Bega Minerale Industriale SA, vânzare perfectată prin Contract de vânzare cumpărare încheiat la Notarul Public în luna februarie 2009.
Sperăm ca în anul 2009 să se realizeze încasarea tuturor veniturilor
prognozate în buget pentru a putea să ne rezolvăm toate investiţiile pe care le-am
prevăzut pentru anul 2009 în proiectul de buget.
2.3.Ordine Publică şi siguranţa cetăţenilor
Conform datelor primite de la Postul de Poliţie Gurasada rezultă
următoarele:
In cursul anului 2008 Postul de Poliţie Gurasada şi-a desfăşurat activitatea
specifică,aceasta fiind încadrat cu 2 poliţişti. Datorită întinderii mari a comunei
Gurasada, precum şi dispersarea mare a satelor componente,au fost întâmpinate
numeroase greutăţi în exercitarea activităţilor specifice ,pe perioada concediilor de
odihnă ,precum şi în alte situaţii în care au fost necesare cercetări la faţa locului în
alte localităţi ,situaţii în care activităţile specifice de pe raza comunei au fost
desfăşurate de către un singur poliţist pentru toate cele 11 sate ale comunei,de
multe ori ivindu-se situaţii care implicau prezenţa poliţiştilor în acelaşi timp dar în
locuri diferite(rezolvarea unor accidente rutiere,diferite sesizări ale cetăţenilor,etc.)
Cu toate acestea ,s-a reuşit ca în anul 2008 numărul infracţiunilor grave să
înregistreze o scădere semnificativă în special a infracţiunilor îndreptate împotriva
vieţii şi integrităţii persoanelor,fiind înregistrat 34 infracţiuni ,în care autorii au
fost identificaţi(neidentificaţi) până în prezent ,cercetările în aceste cauze
continuând. Nu au fost înregistrate alte infracţiuni,în care autorii faptelor
respective să nu fie identificaţi şi deferiţi justiţiei. În cursul anului 2008 au fost
instrumentate un număr de 32 dosare penale,fiind constatate un număr de 34
infracţiuni ,din care:
-furturi
10
-regim silvic 3
-circulaţie
10
-alte infracţiuni judiciare 8
-alte infracţiuni economice 3
De asemenea au fost constatate un număr de 116 contravenţii ,valoarea
amenzilor aplicate fiind de 12.935 lei,sume de bani ce s-au făcut venit la bugetul
local. Preponderenţa contravenţiilor constatate o reprezintă contravenţiile la
regimul circulaţiei pe drumurile publice O.U. G. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare ,la Legea
nr.61/1991 privind asigurarea ordinii şi liniştii publice , republicată ,cu
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modificările şi completările ulterioare ,la Legea nr.105/1996 privind evidenţa
populaţiei şi cartea de identitate,cu modificările şi completările ulterioare şi altele.
Au fost primite un număr de 38 sesizări ale cetăţenilor,din care 20 au
reprezentat plângeri cu caracter penal, iar 18 de altă natură, fiind soluţionate 32
şi 6 în curs de soluţionare .
Au fost întocmite acte pentru obţinerea sau schimbarea B.I./C.I. atât pentru
tinerii care au împlinit 14 ani cât şi pentru persoanele ale căror acte de identitate
au expirat sau au dorit schimbarea B.I. în C.I. pentru un număr de 48 persoane
şi au fost aplicate un număr de 39 vize de reşedinţă.
In cursul anului 2008 pe raza comunei Gurasada au avut loc un număr de 54
accidente rutiere din care 3 accidente grave ,soldate cu 2 morţi şi 3 răniţi şi
51 accidente uşoare ,soldate doar cu pagube materiale.
Pentru prevenirea şi descoperirea unor abateri de la normele legale au fost
executate un număr de 216 patrulări de zi şi de noapte pe raza localităţii
Gurasada,precum şi în satele Cîmpuri-Surduc şi Gothatea. De asemenea au fost
desfăşurate un număr de 175 controale pe linia circulaţiei pe drumurile publice ,
43 controale pe linia armelor şi muniţiilor , 62 pe linia respectării regimului de
evidenţă a populaţiei, 28 pe linia protecţiei consumatorului împotriva unor
activităţi comerciale ilicite, 48 pe linia prostituţiei,proxenetism şi violenţă, 36 pe
linia de valori monetare, 89 pe linia combaterii infracţiunilor silvice şi CML şi
147 în alte domenii de activitate(combaterea vagabondajului,piscicultură şi
pescuit,furturi de pe câmp,etc.)
Conducerea şi colaborarea cu Primăria şi Consiliul local precum şi cu
celelalte instituţii şi agenţi economici din comună au fost foarte bune.
In viitor ,lucrătorii Postului de Poliţie Gurasada vor întreprinde toate
eforturile pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică
corespunzător,creşterea siguranţei civice a cetăţenilor,scăderea infracţiunilor
îndreptate împotriva vieţii şi integrităţii corporale ale persoanelor ,apărării avutului
public şi privat, desfăşurând în principal activităţi preventive,bazându-se pe
principiul că este mai uşor să previi, decât să fi pus în faţa faptului împlinit,atunci
când de multe ori nu mai pot fi luate măsuri reparatorii.
3. Asistenţă socială
În cursul anului 2008, au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001,
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare un
număr de 53 familii şi persoane singure, ajutor de încălzire cu lemne conform
Ordonanţei 107/2007 au beneficiat în total un număr de 453 familii.
Sumele cheltuite cu aceasta destinaţie sunt următoarele :
pentru ajutor de încălzire : 102.135 lei din care 87.055 lei; pentru beneficiari ai
Ordonanţei 107/2007 si 15.080 lei; beneficiari ai Legii nr. 416/2001;
sume plătite pentru ajutoare sociale în anul 2008 - 71.962 lei;
- pentru ajutor înmormântare: 2 persoane cu 900 lei;
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Un număr de 19 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de
asistenţă ,dintre aceştia un nr. de 7 au beneficiat de serviciile asistenţilor personali,
iar 12 persoane au beneficiat de indemnizaţie pentru persoană cu handicap
conform Legii nr.448/2006 .
- suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistenţilor personali
în anul 2008 este de 52.478 lei ,iar pentru indemnizaţia lunară a persoanelor cu
handicap suma de 49.704 lei .
In anul 2008 s-au acordat:
un nr. de 5 indemnizaţii de naştere în suma de 1056 lei.
- sprijin financiar la constituirea familiei,3 beneficiari în suma
de 2.237 lei
- trusou nou - născuţi, 7 beneficiari in suma de 1050 lei.
4.Sănătate
DISPENSAR UMAN

Conform datelor primite de la Cabinetul medical individual Gurasada,rezultă
următoarele:
In comuna Gurasada îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical individual
dr. Cerbiceanu Mihaela care este deservit de ,medicul de familie şi o asistentă
medicală calificată .De asemenea în cadrul aceiaşi clădiri funcţionează o farmacie
care este aprovizionată cu majoritatea medicamentelor prescrise de medicul de
familie pentru pacienţi.
La medicul de familie sunt înscrise 1109 persoane ,majoritatea fiind
persoane în vârstă. În cursul anului 2008 s-au efectuat un număr de 3360
consultaţii dintre care 1910 adulţi şi 450 la copii.
Din cauza populaţiei îmbătrânite a comunei ,bolile cronice primează în
raport cu bolile acute.
Sporul natural este în continuă scădere,dovadă fiind numărul naşterilor de 4 în
comparaţie cu numărul deceselor care este de 20
Personalul îşi desfăşoară activităţi practice,curative şi de suport.
Dintre bolile cronice preponderente,sunt:
hipertensiune arterială 84
boli ulceroase
19
diabet zaharat
28
cardiopatie ischemice 15
tumori maligne
12
ciroze hepatice cronice 9
5.Activitatea sanitar –veterinară pe anul 2008
Conform datelor primite de la Cabinetul
veterinar al comunei
Gurasada,rezultă următoarele:
Activitatea desfăşurată de cabinetul veterinar Gurasada este asigurată de
medicul veterinar Pădurean Oprişa Corneliu Liviu care îşi desfăşoară activitatea
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la sediul din satul Gurasada pe baza unui program cifric întocmit împreună cu
Direcţia Sanitar–veterinară Hunedoara şi avizat de Ministerul Agriculturii,
program care se întocmeşte la începutul fiecărui an .
Acest program cuprinde :
1.Acţiuni de supraveghere sanitar-veterinară ,care constau în:
- recoltare de probe de sânge de la animale;
- recoltare de probe coprologice
- examene anatomopatologice
- teste de tuberculinare
- examene de trichină
- altele acţiuni
- probe de apă
Toate aceste acţiuni sunt făcute cu scopul de-a depista unele boli cu
transmitere de la animale la om.
Aceste teste se efectuează la laboratorul sanitar-veterinar Deva şi sunt
subvenţionate de către stat.
2. Acţiuni de profilaxie(vaccinări) obligatorii:
Plan
Realizat
- vaccin rabie câini
600
553
- vaccin antrax bovine
640
506
- vaccin antrax cabaline
97
74
- vaccin pestă porcine
1700
1092
- vaccin ovine
1100
800
- vaccin păsări
25.000
26.426
Aceste acţiuni sunt suportate de către proprietarii de animale în totalitate,fapt
pentru care unii deţinători de animale refuză aceste acţiuni motivând situaţia
financiară precară sau faptul că nu au luat la cunoştinţă de executarea acestor
acţiuni de către medicul veterinar.
Nerealizarea acestor acţiuni ,atât de supraveghere,cât şi de vaccinare,pot
duce la apariţia unor boli grave,ajungându-se la pierderi economice însemnate.
6.Învăţământ
Activitatea de învăţământ în comuna Gurasada s-a desfăşurat în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Activitatea instructiv-educativă în cadrul comunei Gurasada s-a desfăşurat
pe parcursul anului 2008 în două şcoli ,Şcoala cu cls I-VIII Gurasada şi Şcoala cu
cls. I-IV Cîmpuri –Surduc şi două grădiniţe în satul Gurasada şi CîmpuriSurduc.
Cele 2 instituţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un număr de 16
cadre didactice calificate ,1 personal didactic auxiliar şi 4 personal nedidactic ,
angajaţi pentru întreţinere si gospodărire.
In şcoala Cîmpuri –Surduc sunt înregistraţi 8 elevi şi 11 grădinaşi ,iar la
Scoala Gurasada 74 elevi şi 16 grădinaşi.
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Munca depusă de către cadrele didactice ale celor două şcoli s-a văzut în
obţinerea rezultatelor de către elevi la examenele pe care le-au susţinut şi mai
ales la examenul de repartizare la liceu a elevilor care au terminat clasa a VIII-a .
In cadrul şcolii Gurasada funcţionează un micro cabinet de informatică cu
11 calculatoare AEL, unde elevi au acces la internet ,de asemenea în satul
Cîmpuri- Surduc şcoala este dotată cu 5 calculatoare AEL. Tot în satul CîmpuriSurduc avem amenajat în Telecentru în urma unui contract de gestionare
încheiat între comuna Gurasada, ANRCTI şi S.C. Vodafone Romania –S.A. unde
urmează să funcţioneze servicii de comunicaţii electronice ( 3 calculatoare ,fax ) în
cadrul telecentrului la preţuri modice .
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale administraţia locală a făcut
în anul 2008 eforturi deosebite:
Cheltuieli pentru învăţământ Total 618.725 lei
din care:

-cheltuieli personal
343.152 lei ;
-bunuri şi servicii
38.398 lei;
-asistenţă socială (tichete cadou) 19.145 lei;
-alte cheltuieli(burse)
13.585 lei;
-cheltuieli de capital
204.445 lei;
- s-a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili
solizi, (lemne)pentru sezonul rece 2007- 2008.
In anul 2008 au continuat şi s-au finalizat unele lucrări începute în anul
2007 de modernizare a şcolii din satul Cîmpuri Surduc ,de asemenea s-a finalizat
lucrarea de montare a centralei termice la Şcoala Gurasada ,Şcoala Cîmpuri
Surduc . S-a executat împrejmuirea la Scoala Generală Gurasada şi s-a amenajat
teren de tenis la şcoala Cîmpuri-Surduc.
Cu ajutorul dumneavoastră prin alocarea unei sume din bugetul local pentru
sărbătorile de iarnă ,precum şi prin bunăvoinţa unor sponsorilor ( operatori
economici din comună şi alte persoane cu nobleţe sufletească ) care au contribuit
cu sume de bani pentru achiziţionarea pachetelor (constând în dulciuri şi sucuri)
destul de consistente ce au fost acordate tuturor copiilor din comună la
organizarea serbării cu ocazia sărbătorilor de iarnă .
Ţin să mulţumesc pe această cale tuturor celor care au fost aproape de noi în
acele momente şi să încercăm să menţinem şi să îmbunătăţim această activitate.
Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că şi cu bani
puţini, atunci când este pricepere şi voinţă se pot face lucruri deosebite.
7.Biblioteca comunală
In comuna Gurasada funcţionează o singură bibliotecă deservită de o
singură persoană angajată pe post de bibliotecar şi de director de cămin. In anul
2008 biblioteca a funcţionat în condiţii foarte bune ,avem un spaţiu adecvat bine
întreţinut. Actualmente există un fond de carte diversificat, acesta se îmbogăţeşte
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de la an la an cu noi volume. Activitatea se desfăşoară în condiţii bune, în spaţii
corespunzătoare, igienizate şi bine încălzite.
Biblioteca Gurasada are un număr de 10.474 volume ,din care în anul 2008
au fost achiziţionate un număr de 93 de volume . De asemenea biblioteca este
dotată cu calculator performant ,clădirea este asigurată cu alarmă montată în anul
2008 ,tot în anul 2008 a fost finalizată instalaţia de încălzire centrală la sediul
bibliotecii, care funcţionează foarte bine .
Cheltuieli pentru bibliotecă total 24. 597 lei;
din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

19.527 lei;
5.070 lei;

8.Cultură şi Religie
8.1.Cămine Culturale
La sfârşitul anului 2008 din cele zece Cămine Culturale doar 2 (Gurasada şi
Boiu de Jos ) sunt în stare bună ,celelalte necesită renovare în următorii ani.
Cu siguranţă mai este foarte mult de lucru la cele 8 localuri, putem spune ca
suntem în continuare pe un drum bun la acest capitol, căruia i-am acordat atenţia
cuvenită, atenţie pe care o vom acorda în continuare.
In anul 2008 s-a reuşit renovarea Căminului Cultural din Gurasada pentru
care s-a plătit suma de 140.773 lei .Aşa după cum aţi observat sediul Căminului
Cultural a fost renovat la standarde moderne ,o detaliere a acestor lucrări va fi
cuprinsă la capitolul Infrastructură locală din acest raport.
În anul 2008 au fost achiziţionate un nr. de 5 mase de tenis care au fost
repartizate la Căminele Cultural din satele comunei.
Au fost organizate unele manifestări artistice în satele comunei cu
preponderenţă nedei şi discoteci ,în funcţie de cerinţele tinerilor din satele
comunei.
In fiecare an de ziua eroilor se ridică parastas la „Monumentul Eroilor „ din
satul Gurasada. De asemenea în ultima duminică din luna iulie s-a organizat şi anul
trecut manifestarea cultural-sportivă care s-a desfăşurat în Parcul Gurasada ,
constând în întreceri sportive şi spectacol folcloric la care au participat numeroşi
artişti consacraţi.
Pentru susţinerea activităţii culturale au fost cheltuite importante sume din
bugetul local astfel:
Cheltuieli Cămine Culturale Total 168.094 lei;
din care:

-bunuri şi servicii total
27.321 lei;
-reparaţii curente
20.059 lei;
-Cheltuieli capital pentru
reparaţii Cămin Cultural Gurasada 140.773 lei;
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Sperăm că în anul 2009 să putem aloca fonduri pentru repararea Căminelor
Culturale şi să continuăm bunele intenţii din anul trecut prin îmbunătăţirea
activităţii în acest domeniu .
8.2.Religie
In anul 2008 datorită unor intervenţii în Parlamentul României a domnului
fost deputat Cosmin Nicula actualmente senator s-au alocat comunei Gurasada prin
legea bugetului de stat pe anul 2008 suma de 550 mii lei pentru Biserica ortodoxă
Gothatea şi suma de 250 mii lei pentru Biserica Ortodoxă din satul Vica . Datorită
alocării acestor sume construcţia celor două biserici a avansat foarte mult şi este în
stadiul de finalizare .
De asemenea în anul 2008 datorită faptului că s-a alocat o anumită sumă din
bugetul local pentru biserici ,am reuşit să contribuim şi noi la achiziţionarea
diferitelor materiale pentru bisericile din cadrul comunei,pentru care s-a cheltuit
pentru biserici (reparaţii curente) suma de 14.908 lei;
9.Infrastructura locală
In anul 2008 ;
9.1.S-a realizat în proporţie de 80 % investiţia Alimentare cu apă a satelor
Gurasada, Gothatea şi Cîmpuri Surduc,investiţie ce se realizează pe Ordonanţa
nr.7/1996 , de către S.C. TELECERNA SRL care are calitatea de executant a
acestei investiţii în urma câştigării licitaţiei,urmând ca în anul 2009 să se finalizeze
lucrarea ,am plătit în anul 2008 pentru această investiţie suma de 739.401 lei ,sume
alocate prin Hotărâri ale Guvernului conform Ordonanţei nr.7/2006;
9.2.S-au realizat lucrări de modernizare sistemului de Iluminat public în
toate satele comunei , de către S.C ELECTRICA SERV AISE DEVA care a
câştigat licitaţia de execuţie a lucrări, de asemenea contractul de execuţie prevede
şi întreţinerea lucrării de către aceiaşi societate care a câştigat licitaţia de execuţie
a lucrării, unde s-a cheltuit suma de 99.171 lei;
9.3.S-au executat lucrări de modernizare a tuturor străzilor (prin asfaltare)
din satele : Gurasada, Cîmpuri Surduc, Gothatea şi Ulieş prin S.C. DRUPO S.R.L
DEVA care a câştigat licitaţie pentru execuţia lucrărilor,pentru care s-a cheltuit
suma de 1.929.359 lei atât pentru străzi cât şi pentru drumuri comunale;
9.4.S-au executat lucrări de modernizare(asfaltate ) a drumurilor comunale
de către aceiaşi societate şi anume :
-DC 156 din DJ 707 G –Boiu de Sus ,s-a asfaltat 1,2 Km ;
-DC 159 din DN 7 –Cîmpuri de Sus ,s-a asfaltat 1 km;
Pentru cele două drumuri comunale sper să putem continua asfaltarea
acestora şi în anul 2009.
9.5.A fost achiziţionat un microbuz marca VOLKSWAGEN CRATFER de
către Primăria comunei Gurasada cu sume din bugetul local care este folosit pentru
transportul elevilor la şcoală , menţionez că şi această investiţie a fost realizată
conform legislaţiei achiziţiilor publice prin licitaţie ,aceasta fiind câştigată de S.C.
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NURVIL SRL Râmnicu Vâlcea care ne-a livrat microbuzul respectiv, cu suma de
155.000 lei .
9.6.Au fost executate lucrări de reparaţii capitale la Căminul Cultural
Gurasada ,care după cum aţi văzut au constat în înlocuirea tâmplăriei şi a
pardoseli,zugrăveli interioare ,realizarea unei terase la intrare în cămin,instalaţie
interioară de alimentare cu apă ,instalaţie electrică ,draperii şi alte lucrări pe care
toţi le-am observat, cu suma de 140.772 lei .
9.7. In anul 2008 au continuat şi s-au finalizat unele lucrări începute în anul
2007 de modernizare a şcolii din satul Cîmpuri Surduc ,de asemenea s-a finalizat
lucrarea de montare a centralei termice la Scoala Gurasada ,Scoala Cîmpuri
Surduc şi la sediul Primăriei comunei Gurasada.
9.8. In zona terenului de fotbal din satul Gurasada s-a făcut instalaţii de
iluminat public ,s-a montat un panou electric ,venind astfel în ajutorul
manifestărilor cultural-sportive care se organizează în fiecare am în Parcul din
Gurasada .
9.9.A fost întocmit Studiu fezabilitate pentru investiţia „ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII PRIN ÎNFIINŢAREA DE REŢELE DE APĂ ,
CANALIZARE
ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE LEGĂTURĂ CU
DRUMURI JUDEŢENE ŞI TRANSPORT FEROVIAR „,documentaţie care este
în faza de avizare urmând să fie depusă pentru obţinerea finanţării prin Măsura
322 Renovarea şi Dezvoltarea Satelor PNDR.
9.10.In luna decembrie 2008 a fost organizată licitaţia pentru modernizarea
Scolii din Gurasada prin Programul finanţat de Banca Mondială,urmând ca în anul
2009 să înceapă executarea investiţiei .
9.11. In urma intervenţiilor noastre ,cu sprijinul Inspectoratului Şcolar
Hunedoara a fost alocat Scolii Gurasada un microbuz marca Ford pentru
transportul elevilor.
9.12.Au fost înfiinţate conform legii prin Hotărâri ale consiliului local
servicii de:
- Alimentare cu apă şi canalizare;
- Iluminat public;
- Salubrizare ;
Aceste servicii urmând a fi concesionate unor operatori economici la
finalizarea investiţiilor.
9.13.Au fost achiziţionate la sfârşitul anului 2008 două panouri iluminate
moderne care vor fi montate la intrarea şi ieşirea din comuna Gurasada pe DN 7
,de asemenea s-au achiziţionat patru staţii de autobuz care au fost montate în satele
cele mai populate,bănci şi coşuri de gunoi care vor fi montate unde este necesar ,
unele deja au fost montate ,la toate instituţiile publice,cămine culturale,şcoli,
biserici din toate satele ,parc şi alte locuri des frecventate de cetăţeni, de asemenea
aşa după cum aţi văzut a fost achiziţionat un panou electric modern care a fost
montat în faţa sediului Primăriei Gurasada
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In domeniul protecţiei mediului sau realizat următoarele:
- S-a încheiat contract cu S.C. Salubritate S.A. Deva pentru ridicarea
gunoiului menajer din comună .
- S-au făcut demersurile necesare pentru închiderea şi ecologizarea
depozitului de deşeuri menajere din satul Gurasada, lucrare care trebuie finalizată
până la 16 iulie 2009.
S-au realizat lucrări de curăţire a albiilor apelor curgătoare din comună.
In domeniul situaţiilor de urgenţă au fost achiziţionate stingătoare noi
pentru incendii pentru toate instituţiile (sediu primărie,scoli,comine culturale, etc)
au fost emise actele de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă ,au fost
întocmite Planul de Evacuare în caz de dezastre, a fost actualizat Planul de Analiză
şi Acoperire a Riscurilor ,de asemenea Planul de apărare Împotriva Inundaţiilor ,au
fost întocmite fişele obiectivelor precum şi alte documente. De asemenea în luna
octombrie 2008 am avut Exerciţiu de Alarmare Publică care s-a desfăşurat conform
programului stabilit în condiţii bune.
Nu ne-am confruntat în anul 2008 cu probleme de dezastre naturale
importante doar ceva inundaţii nesemnificative la terenuri agricole ,precum şi
inundarea unor curţi şi a unor fântâni în satul Ulieş .Faţă de alţi ani nu am avut
înregistrate incendii la bunuri mobile sau imobile precum nici incendii mari la
păşuni şi alte resturi vegetale de pe terenuri agricole.
10.Transport
In comuna Gurasada aşa după cum cunoaşteţi nu avem transport în comun,
singurele mijloace de transport care circulă prin comună sunt cele două microbuze
care transportă elevi la şi de la scoală .Aceste microbuze au un program de
transport bine stabilit în aşa fel încât am cuprins toate satele comunei şi nu numai
acestea mergând până la Ilia unde duc elevi care frecventează cursuri la Liceul
Teoretic „ Silviu Dragomir” ,iar la întoarcere unul din microbuze merge până la
Burjuc pentru a duce elevi care se întorc de la liceul Ilia şi care dimineaţa merg cu
autobuzul de pe ruta Almaş –Sălişte-Deva .De asemenea microbuzele circulă pe
DJ 707 G către satele Cărmăzăneşti ,Boiu de Jos ,Boiu de Sus , Vica şi Runcşor
de unde preiau elevi şi îi aduc la şcoala din Gurasada . Cu microbuzul primăriei
mai circulă şi cetăţenii comunei din satele mai sus arătate întrucât nu avem un alt
mijloc de transport .
11.Agricultura
In comuna Gurasada sunt înregistrate 701 gospodării a căror persoane au
domiciliul în comună şi
455 străinaşi care deţin suprafeţe de teren şi/sau
construcţii pe raza comunei Gurasada, dar au domiciliul în altă localitate.
Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din comună se
prezintă astfel:
-teren agricol total 3411
ha
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Din care:

- teren arabil 1740
ha;
- păşuni
925
ha;
- fâneţe
715
ha;
- vii/ livezi
4
ha;
- suprafeţe forestiere 4848
ha;
ha;
- curţi si clădiri
212
ha;
- alte terenuri
824
Efectivele de animale la finele anului 2008 se prezentau astfel:
Bovine
=
517
Ovine
= 847
Caprine =
70
Porcine
= 427
Cabaline =
82
Iepuri
= 426
Păsări
= 7200
Familii de albine = 600
Din aceste date se observă o scădere a numărului de animale deoarece din
vânzarea acestora unii producători îşi asigură existenţa ,iar alţii nu mai au
posibilitatea şi forţa de muncă de a creşte animale şi aceasta datorită vârstei
înaintate a crescătorilor de animale .
Producţia vegetala a fost acceptabilă în anul 2008. Însă deţinătorii de
terenuri din satele aparţinătoare comunei Gurasada mai ales din satele situate în
zona de deal se confrunta cu lipsa forţei de muncă pentru ca populaţia este
îmbătrânita, lipsa pieţei de desfacere si în special la animale , preturile sunt
descurajante pentru producători.
Alături de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo,
poluarea atmosferică, lipsa mijloacelor financiare şi nu în ultimul rând mentalitatea
deţinătorilor, au fost alţi factori care au dus la obţinerea unor rezultate sub aşteptări
în agricultura comunei Gurasada cu precădere în satele din zona de deal .
Singurele subvenţii care au venit la comuna Gurasada au fost cele pentru
programul”FERMIERUL”
( 167 cereri) din care: subvenţii pentru bovine ( 162 cereri) si culturi de grâu de
toamna( 5 cereri).
12.Iluminatul public
In anul 2008 .aşa după cum cunoaşteţi s-au realizat lucrări de
modernizare sistemului de Iluminat public în toate satele comunei , de către S.C
ELECTRICA SERV AISE DEVA care a câştigat licitaţia de execuţie a lucrări,
de asemenea contractul de execuţie prevede şi întreţinerea lucrării de către aceiaşi
societate care a câştigat licitaţia de execuţie a lucrării;
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S-au făcut eforturi financiare deosebite pentru buna funcţionare si pentru
modernizarea iluminatului public,montându-se aproximativ 545 corpuri iluminat
în toate satele comunei.
Cheltuieli pentru iluminatul public Total 148.743 lei;
din care:

- plată energie electrică 49.572 lei;
- modernizare iluminat public 99.171 lei
Din ceea ce am prezentat în acest raport am făcut un pas important în
dezvoltarea şi modernizarea comunei, putem sa tragem concluzia ca ne aflam pe un
drum bun ,sperăm să continuăm ceia ce am început şi anume să creăm un nivel de
trai mai bun pentru cei care ne-au dat votul pentru a ocupa aceste funcţii.
Aşadar există motive întemeiate să abordăm anul 2009 cu încredere si speranţă
într-un trai mai bun pentru toţi locuitorii comunei Gurasada.
13.Organigrama Primăriei
Nan Silviu
- primar
Mariş Daniel-Viorel - viceprimar
Bistrian Samuil
- secretar
Morariu Dorin
- insp.specialitate ing.agricol
Lupşa Corina
- inspector casier
Luch Victoria
- referent contabil
Naghi Victoria
- referent ag.agricol
Bujoran Iosif
- referent urbanism
Vasiu Marinela
- referent
Leucean Mircea
- referent cadastru
Chifor Aura Mioara - bibliotecar
Juravle Doina
- guard
Medre Emil
- Muncitor
14.Consiliul local
Mariş Daniel Viorel
Naghi Ioan
Burza Mircea
Andrica Doinel
Coste Petrişor
Firoanda Ionel-Marinel
Iacob Mircea-Ionel
Andrica Ion
Sorinca Sorin- Nicolae
Lupşa Nicolae -Ioan
Popa Nicolae
PRIMAR,
Ing. SILVIU NAN
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