PRIMARIA COMUNEI MIHAI-VITEAZU
RAPORTUL PRIMARULUI COM. MIHAI-VITEAZU
Privind activitatea desfasurata in anul 2008
Anul 2008 a fost un an cu alegeri locale si am
preluat in continuare mandatul de primar, hotarat sa reprezint
cat mai bine interesele si nevoile cetatenilor, sa transform
comuna Mihai-Viteazu intr-o comuna moderna, cu conditii de
trai ca la oras.
Comuna Mihai-Viteazu este o comuna mare din
jud. Cluj, cu o populatie de aprox. 7000 locuitori si cu un mare
potential economic. Nu am promis lucruri irealizabile si toata
activitatea mea va insemna continuarea drumului pe care l-am
parcurs, continuarea investitiilor, dar acest lucru nu se poate
realiza intr-un singur an. Pentru a duce la bun sfarsit ceea ce
ne-am propus sa realizam, avem nevoie de rabdare si realism
din partea tuturor, de o gandire obiectiva asupra marilor
probleme cu care se confrunta comunitatea.
In calitate de sef al Administratiei Publice
Locale, am impus ca intreaga activitate sa se desfasoare cu
respectarea prevederilor legale si toate cele 769 de dispozitii pe
care le-am emis in anul 2008 au primit viza de legalitate din
partea Institutiei Prefectului. Incerc sa desfiintez cuvantul
„EU” acesta urmand sa fie inlocuit cu „NOI”. Cred ca am
dovedit ca suntem o echipa in institutia primariei si am
colaborat foarte bine cu Consiliul Local, care a sustinut
politicile publice locale propuse pentru administrarea si
dezvoltarea comunitatii, indiferent de apartenenta politica a
consilierilor.
Principalul obiectiv al activitatii este acela de a
creea o administartie publica locala eficienta, in folosul
cetateanului, iar interesul comunitar sa fie tot timpul in centrul
atentiei.
Dezvoltarea comunei trebuie sa se faca in mod
echilibrat, conform „Strategiei de dezvoltare a comunei
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Mihai-Viteazu”. Banii sunt de o importanta covarsitoare
pentru realizarea unor investitii de anvergura, dar la fel de
importanta este si gestionarea eficienta a bugetului, a
granturilor U.E.
Acest raport nu va reflecta in intregime toate
activitatile desfasurate de Administartia Locala, ci va reliefa
principalele directii in care am actionat pentru punerea in
aplicare a atributiilor ce imi revin potrivit legii si totodata
dovada deschiderii si transparentei pe care o manifesta
institutia pe care o reprezint.
1. APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL SI
AL PRIMARIEI
- In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, in
Consiliul Local avem un numar de 15 consilieri locali
astfel
- Armean Rodica
- Gaja Nicu-Nicolae
- Kereki Paul
- Lovasz Pal
- Nagy Susana
- Nicoara Horea Viorel
- Petho Marta Agneta
- Popescu Marian
- Sasu Gligor
- Savan Maria
- Szekely Vicentiu-Alexandru
- Stirb Delia Florenta
- Tolomeiu Mircea
- Tranca Anton
- Turdean Mihail
- In organigrama aparatului propriu al primarului
avem :
 functionari publici – 17
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 angajati contractuali – 9
 politisti comunitari – 6
 asistenti personali – 28
 asistenti cu indemnizatie – 8
 salubrizare – 4
 biblioteca – camin – 2
 numar salariati total: 80
- Sunt create 14 compartimente care corespund
atributiilor sporite care revin Administratiei Publice
Locale.
O parte din atriburiile primarului le-am delegat
viceprimarului pentru eficientizarea activitatii si cresterea
raspunderii acestuia. Avand in vedere ca o pondere importanta
in cadrul serviciilor furnizate de primarie cetatenilor o are
activitatea de intocmire la cerere a unor autorizatii, avize,
acorduri, adeverinte si a altor acte din sfera de competenta a
autoritatii publice locale, am acordat atentie deosebita
informatizarii prin achizitionarea de elemente tehnice de calcul
si programe adecvate.
2. BUGETUL ANULUI 2008
In conditiile in care bugetul a fost unul de
austeritate si cum se prevede a fi si in anul 2009 Bucetul
Consiliului Local Mihai – Viteazu nu a putut satisface toate
cerintele existente la nivelul anului 2008.
In analiza elaborarii bugetului s-a cautat
satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de
cheltuieli, iar pe parcursul anului, prin rectificari ale
bugetului s-a acordat o mai mare atentie cheltuielilor din
domeniul gospodaririi comunale, invatamantului, protectiei
sociale si investitiilor. Obiectivul a fost si este in continuare
sa avem o comuna mai curata, mai bine iluminata, cu zone
intretinute, cu strazi bune (de ce nu – toate asfaltate), o
localitate in care cetatenii sa se simta bine si in siguranta.
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A. TAXE SI IMPOZITE
In ceea ce priveste nivelul impozitelor si taxelor
locale pe care cetatenii au trebuit sa le achite, au fost
suportabile, au ramas la acelasi nivel ca in anul 2006, nu au
fost majorate. Astfel de la persoanele fizice in anul 2008 s-a
incasat suma de 267.702 RON, un procent de 99% la
impozitele pe cladiri, 89% la impozitul pe teren si 92% la
impozitul pe mijloace de transport. Ramasite la amenzi pentru
anul 2008 sunt in suma de 220.000 RON, zilnic intrand 10 – 15
amenzi.
La persoanele juridice in anul 2008 s-a incasat
suma de 731.287,50 RON cu un procent de incasare de 137% la
impozite pe cladiri, 121% impozite pe teren, 169% impozite pe
mijloace de transport. Exista si societati care nu si-au achitat
obligatiile fiscale, astfel:
- S.C. CALZATURIFICIO REFLEXE S.R.L – datorie
57.547 RON
- INDCOOP - datorie 4.722 RON
- Societatea de Constrectii C.C.C.F S.A. Bucuresti –
datorie 11.375 RON
- S.C. CERCHIM S.R.L. – datorie 1.468 RON
- S.C. LAMAR S.R.L. – datorie 2.918 RON
- S.C. HAPOSEM S.A.
- RATAC F.L. – datorie 4.116 RON
B. CONTABILITATE SI
CHELTUIELI
In calitate de ordonator principal de credite am
urmarit in mod strict executia bugetara si in special am fost
interesat de realizarea veniturilor proprii, ce reprezinta
principala sursa din care se alimenteaza cheltuielile pentru
realizarea obiectivelor comunitatii, astfel:
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Bugetul local al anului 2008 a fost in suma de 7507020 lei.
La partea de cheltuieli, plătile efectuate din bugetul local
au fost
in sumă de 6239885,23 lei, rămanand un excedent de 820843,07
lei, la sfarsitul anului 2008.
Structurat pe titluri de cheltuieli, plătile s-au efectuat
după cum
urmează:
- cheltuieli de personal 3028338 lei
- bunuri si servicii 1590019,84 lei
- transferuri intre unităti 34715 lei
- ajutor social 235335,40 lei
- burse 1744 lei
- active nefinanciare (investitii) 1349732,99 lei
Detalierea functională pe capitole privind plătile efectuate
in anul 2008, din bugetul local, este următoarea:
- Autorităti executive 1555481,84 lei
- Alte servicii publice(alegeri) 39510,90 lei
- Transferuri 615 lei
- Politia comunitara 144716 lei
- Protectia civila 6912,46lei
- Invătămant 1905056,83 lei
- Sanatate 7640,35 lei
- Biblioteca 51366,61 lei
- Camin cultural 146568,48 lei
- Sport 100669,26 lei
- Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi 79021,71 lei
- Servicii religioase 34100 lei
- Asistentă socială in caz de boli si invalidităti( asistenti
personali) 320086lei
- Asistenta sociala pentru familie si copii 67625,36 lei
- Ajutorul social 76460 lei
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- Alte cheltuieli in domeniul social 27197,30 lei
- Alimentare cu apă 78816,45 lei
- Iluminat public 237780,15 lei
- Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor
si dezvoltării comunale 12175,45 lei
- Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturi 581,55
- Salubritate si gestiunea deseurilor 4478,17lei
- Canalizare 630098,27 lei
- Drumuri 712927,09 lei
Din fondul de rulment s-au realizat in anul 2008 investitii
in valoare de 966081,39 lei astfel:
- modernizare cladire primarie 99323,76 lei
- utilitati sala de sport 153563,01 lei
- alimentare cu apa 270161,47 lei
- electrificari 33792,81 lei
- colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor 56887,10
lei
- canalizare 52988,50 lei
- trotuare 299364,74 lei
3. PROGRAME SI PROIECTE CU FINANTARE
EXTERNA SI GUVERNAMENTALA
In contextul proceselor complexe de tranzitie si
cele de integrare europeana, cea mai delicata problema la nivel
local este insuficienta fondurilor de la bugetul local pentru a
realiza investitii de anvergura care sa raspunda pe de o parte
nevoilor acute ale cetatenilor, iar pe de alta parte tendintelor
de dezvoltare ale comunei. Accesarea fondurilor externe
nerambursabile ramane una din putinele solutii de
suplimentare a bugetului local pentru sustinerea investitiilor
propuse.
Proiectele si programele operationale de
finantare externa functioneaza cel mai bine si se acceseaza cel
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mai usor cand exista preocupare, un cadru corespunzator si o
coordonare locala.
Cel mai important proiect cu finantare externa
care se deruleaza este „PHARE CES 2005 „ in valoare de
39.450 Euro, privind „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor si reabilitatea siturilor contaminate in
microregiunea Mihai-Viteazu, incluzand statie de compostare,
punct de transfer, statie de sortare a deseurilor menajere
nepericuloase valorificabile, colectate selectiv”, fazele acestuia
fiind: studiu de fezabilitate, studii topo, studii geo, studii hidro,
analiza cost-beneficiu si evaluari ale impactului asupra
mediului.
In anul 2009 se continua proiectul „PHARE
CES 2006” in valoare de 737.383, 90 Euro care va dura 12 luni.
Sunt in curs de realizare proiectele „Extindere
retea apa”, „Extindere canalizare menajera”, „Asfaltare
drumuri pentru localitatile Mihai-Viteazu si Cornesti”.
Din fonduri guvernamentale sunt in derulare urmatoarele
investitii:
- Extindere si reabilitare retea apa, retea canalizare
menajera in loc. Mihai-Viteazu si Cheia (Ordonanta
7/2006), proiect in valoare de 2.100.000 RON
- Reabilitare si extindere spatii verzi in com. MihaiViteazu, in valoare de 396.370 RON
- Modernizarea stadionului in com. Mihai-Viteazu, in
valoare de 510.270 RON
- Constructie sala de sport in valoare de 3.800.000 RON
- Plan de constructie gradinita cu program prelungit
4. PROGRAME DE INVESTITII
Investitiile publice reprezinta calea principala de
dezvoltare economica si sociala si singurul mod de utilizare a
fondurilor publice pentru obtinerea celei mai mari valori
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pentru fiecare leu investit. Astfel, la nivelul comunei, s-au
realizat urmatoarele investitii:
- Modernizare primarie
- Dotari cu tehnica de calcul
- Dotari cu mobilier adecvat
- Utilitati la sala de sport
- Alimentare cu apa
- Electrificari
- Trotuare
- Drumuri comunale si de hotar
- Alimentare cu gaze naturale
- Introducere incalzire centrala la Scoala Veche
- Dotari cu locuri de joaca pentru copii in satul Cheia
si la gradinite
- Reabilitare iluminat public
- Dotari protectie civila
- Modernizare la Scoala Noua
- Asfaltare drum - strada Morii
5. EMITERE AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII SI
ALTE ACTE
In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 una
din atributiile care imi revin in calitate de primar, este aceea
de a elibera autorizatii, avize si alte acte din sfera de
competenta a Primariei . Astfel:
A. URBANISM
1.Certificate de Urbanism eliberate=152
2.Autorizatii de Construire eliberate=112
3.Autorizatii de Desfiintare eliberate=5
4.Autorizatii de luare in folosinta=12
5.Procese verbale de receptie=36
6.Certificate de atestare a existentei constructiei=24
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7.Avize catre Consiliul Judetean=28
8.autorizatii de foraje =3
9.Rapoarte de specialitate avizare PUZ si PUD= 8
10.Verificat documentatii ,calculat,taxe aferente CU si AC=284
11.Calculat si aplicat taxa timbru de arhitectura =35
documentatii
12.Raportat situtie la Ordinul Arhitectilor=trimestrial
13.Rapoarte statistice la Institut Statistica
Cluj=lunar(12),trimestrial(4),annual
14.Adeverinte nr. de casa = 22
15.Somatii pentru regularizare taxa autorizatii construire=36
16.Regularizari taxe efectuate =36
17.Somatii pentru constructii incepute fara autorizatie de
construire=24
18.Amenzi aplicate= 2
19.Avize Comisie Urbanism=8
20.Accorduri Unice=12
21.Adrese documentatii incomplete=15
22.Raspunsuri la sesizari ale cetatenilor=18
23..Calculare si aplicare taxa bransament electric 16
24.Verificare in teren a documentatiei la faza CU =35
25.Calculat si aplicat taxa 0,1 % pentru Inspectoratul Jud.in
C-tii=35
26.Cereri catre CJC pentru avizare la faza CU si faza PAC =8
Alte participari la receptii investitii PMV,participare la
sedinte ale Comisiei de Urbanism si Consiliului Local pentru
avizari ,aprobari documentatii urbanistice.
B. STARE CIVILA
Registrele de stare civila, se pastreaza 100 ani in acest
compartiment, dupa care se predau Arhivelor Nationale.Aceste
registre oglindesc toate modificarile suferite de-a lungul
timpului, in statutul de stare civila a cetatenilor.
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S-a observat de-a lungul timpului ca, din lipsa
informatiilor, cetatenii nu au stiut unde si ce sa caute, asta
pentru ca nu prea aveau nevoie de acte. Acum, odata cu
miscarea privind deschiderea succesiunilor, a intabularilor dar
si a vanzarilor sau a cumpararilor de bunuri, s-a vazut ca
foarte multe certificate de stare civila sunt completate gresit.
Rectificarea acestor acte se face incepand din 2006 la nivel de
Primarie cu aprobarea Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Cluj.
In vederea solutionarii succesiunilor intocmesc sesizarile
pt. dezbaterile succesorale pt. fiecare defunct in parte care are
domiciliul pe raza noastra teritoriala.De asemenea intocmesc
raspunsurile pt. Judecatorii, eliberez extrase pt. uz oficial si
dovezi de nastere , casatorie si deces, necesare cetatenilor
pentru rezolvarea problemelor legate de mosteniri.
In cursul anului 2008 , la nivelul comunei am inregistrat
in Registrele de stare civila urmatoarele acte:
 Nasteri: - 6 acte transcrise ( unul din Italia, 3 din Spania
si 2 din Austria ). Acestor
transcrieri trebuie
acordata o atentie deosebita deoarece pentru a transcrie
un certificat provenit din strainatate trebuie aprobarea
I.N.E.P. Bucuresti , unde dosarele sunt verificate cu
atenti si apoi avizate.
Acesti copii sunt cetateni romani care s-au nascut in
strainatate si pentru a beneficia de drepturile care li
se cuvin in tara noastra trebuie sa posede certificat
de nastere romanesc.
 Casatorii: 33 acte de casatorie;
Din cele 33 de acte de casatorie intocmite pe raza
acestei comunei, 22 sunt intre cetateni de nationalitate
romana, 6 intre cetateni de nationalitate maghiara, 5
casatorii mixte, din care , una cu cetatean italian.
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 Decese: 57 acte de deces din care
-28 sunt femei-21 de nationalitate romana si 7 de
nat.maghiara
-29 sunt barbati-17 de nationalitate romana si 12 de
nat. maghiara
Aici mentionam doua cazuri de moarte violenta, prin
spanzurare. Cele mai multe decese datorandu-se accidentelor
vasculare sau infarctelor miocardice.
Persoanele care au decedat in aceasta perioada sunt : 10
cu varsta cuprinsa intre50 si 60 de ani, iar restul avand peste
60 de ani .Populatia este tot mai imbatranita si problemele de
zi cu zi apasa greu si uneori iremediabil pe umerii celor mai in
varsta.
O alta problema importanta in activitatea de stare civila,
este cea a mentiunilor, acestea referindu-se la statutul civil al
cetatenilor care s-au nascut,s-au casatorit ori au decedat pe
raza altei unitati administrativ teritoriale, de unde primim
mentiunile corespunzatoare.De asemenea se opereaza si
mentiunile privind divortul, schimbarea cetateniei, renuntarea
sau acordarea cetateniei , schimbarea sexului. La fel procedam
si noi cu cetatenii care s-au nascut in alta parte si se casatoresc
sau au decedat pe raza com. noastre.Aceste mentiuni sunt
deosebit de importante, la fel cum extrem de important este sa
fie operate le timp, intrucat situatiile in care se gasesc acesti
cetateni sunt foarte diverse, iar in cazul rectificarilor de acte
sunt chiar cruciale.
Odata cu intrarea in vigoare a L 369/2006, privind
acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei am
preluat si intocmirea dosarelor pentru acest sprijin de 200
euro, urmand ca fiecare borderou pt. fiecare saptamana in
parte sa il transmit la Directia Muncii Cluj.Avand in vedere
atributiile de stare civila , la fiecare sfarsit de luna intocmesc:
sitiatiile statistice(nastere, casatorie, deces), anexe 22 ,
comunicarile de nastere, comunicarile catre Directia Muncii,
modificarile in statutul civil al persoanelor, sentintele de
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divort, pe care le raportez la S.P.C.L.E.P. Turda si anexa 23
pe care o raportam la Central Militar Cluj.
In fiecare an este control pe linie de stare civila de la
compartimentul de specialitate din cadrul CJ Cluj si in acest
an controlul care s-a efectuat a evidentiat faptul ca activitatea
de stare civila se desfasoara in limitele si spiritul legii.
O atentie deosebita a trebuit acordata faptului ca la nivel
de compartiment - stare civila s-a implementat program
informatic, astfel ca certificatele se elibereaza dactilografiate
pe calculator.Tot aici mentionez faptul ca am trecut la
inregistrarea opisurilor pentru fiecare registru de stare civila
in parte din toata arhiva starii civile a comunei noastre.
C. REGISTRATURA SI RELATII CU
PUBLICUL
In anul 2008 s-a făcut 7735 de înregistrări
- cereri, reclamaţii, sesizări - 1586 buc
- citaţii
- 542 buc
- adrese din oficiu
- 1148 buc.
- procese verbale, amenzi
- 828 buc
- cereri pt pământuri,înscrieri-radieri -352 buc
- adeverinţe(diverse)
- 1374 buc
- adrese (Prefectură, Consiliul Judeţean
Situatii de Urgenta) – 938 buc
- corespondenţă prin Poştă
- 1000 buc
(sc. 220 cu Confirmare de Primire, 510 recomandate, 270
simple )
Reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul
2008 în baza L.544/2001 nu au fost
D. CADASTRU SI REGISTRUL AGRICOL
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Pe parcursul anului 2008 serviciul de Cadastru si
Agricultura
si Registrul agricol din cadrul Primariei Mihai Viteazu a
desfasurat urmatoarele activitati:
- s-au eliberat 44 titluri de proprietate la L247 si restante de
la L18/ 1991 si L1/ 2000
- se intocmesc Anexele 46,22,,23,37 la L247/ 2005
- s-au intocmit 65 procese verbale de punere in posesie
aferente
anexelor validate
- s-au facut 36 identificari in teren pentru intabulari
- s-au eliberat 162 copii dupa planurile cadastrale pentru
intabulari
- s-au efectuat 21 constatari de pagube la cererea
proprietarilor
- s-au efectuat 12 remasurari la solicitarea proprietarilor de
teren
- s-au reidentificat prin masuratori tarlale cu probleme de la
Cornesti : Bodog – 47, Nagyfold- 42, Cheia – Piatra Taiata si
Szekeydomb - 71
- s-au intocmit 402 procese verbale pentru certificatele de
producator
- s-au tinut sedinte de fond funciar in functie de situatiile
aparute
- s-a dat raspuns la contestatiile depuse la L247/ 2005 si la
cererile depuse de cetateni
- s-au eliberat actele necesare solicitate de compartimentul
juridic,la dosare aflate pe rol la Judecatoria Turda
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- s-au preluat, verificat si inregistrat contractele de arendare
ale
societatilor si persoanelor fizice necesare obtinerii de
subventii
in agricultura
- s-a acordat sprijinul necesar comisiei de expropriere pentru
Au
tostrada Brasov – Bors
- au fost inregistrate un numar de 402 cereri pentru
eliberarea certificatelor de producator si s-au eliberat tot atatea
certificate de producator care s-au vizat trimestrial
- s-au eliberat 1000 adeverinte privind: domiciliul,situatia
materiala,terenurile detinute la solicitarea cetatenilor,fiindu-le
necesare la obtinerea actelor de identitate, bransamente apa,
proiecte pentru gaz, lumina, obtinere burse, obtinere subventii,
abonamente telefonice, precum si la notari si avocati pentru
solutionarea unor dosare civile
- s-au eliberat bilete de adeverire a proprietatii animalelor la
:
bovine,ovine,cabaline
- s-au completat cele 70 de volume apartinand registrului
agricol
cu modificarile aparute in cursul anului 2008 atat la
gospodariile din localitate cat si la persoane fizice din alte localitati
care
detin terenuri sau animale pe raza comunei Mihai Viteazu,
pre-cum si persoane juridice care au punct de lucru in
comuna noastra.
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6. ASISTENTA SOCIALA
In domeniul asistentei si protectiei sociale s-a
manifestat o mare deschidere, o reforma structurala, o
evaluare mai buna a nevoilor sociale si cunoastere a
persoanelor aflate in situatii de risc.
Datorita fenomenului de saracie, accesul
persoanelor defavorizate la asistenta sociala capata proportiile
unui sprijin indispensabil. La nivelul Primariei Mihai-Viteazu,
compartimentul de asistenta sociala a efectuat urmatoarele
activitati in anul 2008, dupa cum urmeaza :
a. Intocmirea dosarelor de ajutor social acordat conform
Legii 416/2001 (40 dosare in anul 2008):
- preluarea cererilor de acordare a ajutorului social,
precum si a actelor doveditoare privind veniturile si
componenta familiei
- efectuarea anchetelor sociale pentru dosarele
preluate
- intocmirea fisei de calcul, cuprinzand cuantumul
ajutorului social acordat, precum si a numarului de
ore de munca ce trebuie prestate in folosul
comunitatii
- intocmirea (lunara) a statului de plata pentru
beneficiarii de ajutor social
- urmarirea modificarilor care survin in dosarele de
ajutor social
- introducerea datelor privind cuantumul ajutorului
social, precum si a beneficiarilor de ajutor social in
programul pentru Finante, in vederea platii lunare a
acestora.
- Introducerea persoanelor beneficiare de ajutor
social in programul pentru Casa de Asigurari de
Sanatate a jud. Cluj si transmiterea lunara a acestor
date
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b.

c.

d.
e.

- Intocmirea raportului statistic (lunar) privind
ajutoarele sociale, precum si a situatiei privind
persoanele marginalizate de pe raza comunei, in
vederea transmiterii acestora catre Directia de
Munca si Protectie Sociala Cluj.
Preluarea cererilor privind acordarea alocatiei de stat
pentru copii, acordata conform Legii 61/1993 cu
modificarile si completarile ulterioare ( 60 de dosare in
anul 2008) si transmiterea acestora pe baza de borderou
catre Directia de Munca si Protectie Sociala Cluj.
Preluarea dosarelor privind acordarea alocatiilor
familiale complementare si de sustinere pentru familia
monoparentala acordate conform O.U.G 105/2003,
modificata si completata prin Legea 236/2008:
- preluarea cererilor si a actelor doveditoare privind
componenta si veniturile familiei
- efectuarea anchetelor sociale pentru dosarele preluate
(precum si reinnoirea anchetelor sociale la aceste
dosare din 6 in 6 luni)
- monitorizarea din 3 in 3 luni a adeverintelor de
scolarizare pentru copiii care frecventeaza scoala
(aceasta fiind una dintre conditiile de baza pentru
acordarea alocatiilor familiale complementare si de
sustinere )
- transmiterea (lunar) pe baza de borderou a
dispozitiilor de acordare, modificare, incetare a platii
sau suspendare a platii pentru aceste dosare de
alocatie, catre Directia de Munca si Protectie Sociala
Cluj
Preluarea dosarelor privind alocatia pentru nou-nascuti
conform Legii 416/2001 – (47 dosare in anul 2008)
Preluarea cererilor privind acordarea „trusoului pentru
nou-nascut” conform Legii 482/2006 (art. 2) – 47 dosare
in anul 2008 si transmiterea saptamanala a acestora catre
Directia de Munca si Protectie Sociala Cluj
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f. Preluarea dosarelor de asistent personal sau indemnizatie
pentru persoanele cu handicap grav, conform Legii
448/2006 (35 dosare in anul 2008)
g. Efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu
handicap, necesare la Comisia de Expertiza a persoanelor
cu handicap (107 anchete sociale pentru persoanele care
nu au certificat permanent)
h. Intocmirea planurilor de servicii si a anchetelor sociale
pentru copiii aflati in situatii de risc (abandon, abuz)
conform Legii 272/ 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, monitorizarea acestor cazuri,
intocmirea trimestriala a fiselor de monitorizare in
vedere transmiterii acestora catre Directia de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Cluj.
i. Intocmirea rapoartelor de evaluare initiala pentru copiii
ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.
j. Efectuarea anchetelor sociale solicitate de catre Instantele
Judecatoresti privind incredintarea minorilor in cazurile
de divort (14 cazuri in 2008).
k. Preluarea cererilor privind acordarea indemnizatiilor
pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani,
conform O.G. 148/2005 si transmiterea acestora pe baza
de borderou (lunar) catre Directia de Munca si Protectie
Sociala Cluj (32 dosare in anul 2008).
l. Preluarea cererilor si a actelor doveditoare privind
componenta si veniturile familiei in vederea acordarii
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze natuarale
si lemne pentru sezonul rece 2008-2009 (conform O.U.G.
57/2006 si O.U.G. 107/2006 cu modificarile ulterioare):
- in anul 2008 au fost preluate 935 de cereri pentru
acordarea ajutoarelor la incalzirea cu gaze naturale si
182 de cereri pentru acordarea ajutoarelor la
incalzirea cu lemne
- s-au intocmit lunar situatiile centralizatoare
cuprinzand acesti beneficiari de ajutoare pentru
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incalzire, situatii ce au fost transmise catre Directia de
Munca si Protectie Sociala Cluj, precum si catre S.C.
E-ON GAZ.
- S-au intocmit rapoartele statistice privind situatia
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
si lemne si s-au transmis Directiei de Munca Cluj, in
vederea acordarii platilor acestor ajutoare.
m. Participarea la incheierea contractelor de intretinere
intre persoanele varstnice si apartinatorii legali (conform
Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor
varstnice) – 2 cazuri in 2008
n. Au fost completate chestionarele privind imbunatatirea
situatiei romilor si transmise Institutiei Prefectului jud.
Cluj
o. S-a dat raspuns adreselor provenite de la diferite
institutii: Directia Muncii Cluj, Directia de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Cluj, Institutia Prefectului
jud. Cluj
7. SERVICIUL JURIDIC
In perioada 2008 s-a urmarit ducerea la indeplinire cu
respectarea prevederilor legale a solicitarilor persoanelor
fizice si juridice, s-a sigurat punerea in aplicarea a tuturor
actelor normative care reglementeaza activitatea desfasurata
in cadrul administratie publice.
Activitatea de instanţă
Serviciul Juridic a reprezentat Consiliul Local al
com.Mihai Viteazu, Primăria Mihai Viteazu, Primarul
com.Mihai Viteazu şi Comisia Locala de Fond Funciar în faţa
instanţelor judecătoreşti la toate nivelurile (judecătorie,
tribunal, Curte de Apel şi Înalta Curte de Casaţie) pe fond şi
în căile de atac (apel, recurs, în anulare, revizuire).
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Pe rolul instantei de judecata sunt inregistrate un numar
de 140 de procese din care ramase in curs de solutionare un
numar de 97 de dosare, din care:
- Divorturi +incredintare minor+pensie intretinere ________30
dosare,
- Fond funciar ____________________________________56
dosare,
- Contestatii la executare ____________________________1
dosar,
- Succesiune+ prestatie tabulara______________________42
dosare,
- Expropiere ______________________________________ 7
dosare,
- Lg.10/2001______________________________________
4
dosare,

Activitatea în baza Legii nr.10/2001
In baza prevederior Legii nr.10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de către stat în
perioada 06.03.1945-22.12.1989, au fost depuse 4 notificari
privind retrocedarea bunurilor imobile din care s-au
solutionat 2 notificari - cu respectarea Sentintei civile dispuse
de instanat de judecata privind retrocedarea cladirii cu
destinatia de Dispensar Veterinar si a imobilului cu destinatia
de Dispensar Medical Uman.
In curs de solutionare se afla pe rolul instantei de
judecata retrocedarea imobilului cu destinataia de Camin
Cultural si a imobilului care a avut destinatia de moara.
Activitatea de avizare şi consultanţă juridică
1.
au fost avizate de legalitate toate contractele
încheiate de instituţia noastră pe perioada anului
2008
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au fost rezolvate solicitările celorlalte
compartimente prin care s-a solicitat consiliere
juridică din punct de vedere al legalităţii
3. au fost verificate sub aspectul legalităţii toate
referatele ce au stat la baza hotărârilor Consiliului
Local respectiv a dispoziţiilor emise de Primarul
com.Mihai Viteazu,
4. zilnic s-a acordat consilier juridică unui număr
mediu de 5-10 cetăţeni
5. de asemenea, s-a procedat la întocmirea unui nr.10
de contracte de inchiriere, vânzare –cumpărare .
2.

Activitatea de soluţionare a cererilor, petiţiilor
- la nivelul anului 2008 s-au soluţionat de către Serviciul
Juridic-Contencios un nr. 54 de cereri / petiţii adresate
autorităţilor administraţiei publice locale de către persoane
fizice şi juridice.

8. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA
A. DISPENSARUL UMAN
La nivelul comunei Mihai-Viteazu exista 4 cabinete medicale
umane si anume :
a. Cabinetul medical Dr. Heller Adrian a avut
urmatoarele activitati
- Total bolnavi inscrisi pe liste 2.415
- Total consultatii in trim. I – 1.684
- Total consultatii in trim. II – 1.874
- Total consultatii in trim. III – 1.496
- Total consultatii in trim. IV – 1.916
- TOTAL
- 6.970
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Din totalul de bolnavi consultati au fost trimisi catre medicii
specialisti din Policlinici (Turda si Cluj) dupa cum urmeaza :
- trim. I - 258
- trim. II – 308
- trim. III – 288
- trim. IV – 433
- TOTAL – 1287
Catre medicii specialisti din Spital (Turda si Cluj)
- trim. I – 43
- trim. II- 39
- trim. III – 25
- trim. IV – 37
- TOTAL – 144
Catre laborator si imagistica:
- trim. I – 130
- trim. II- 121
- trim. III – 117
- trim IV – 149
- TOTAL – 517
Din totalul de bolnavi trimisi pentru stabilirea
diagnosticului si tratament s-au intors cu recomandare de
tratament un numar de 705 bolnavi din Policlinica si 157
bolnavi din Spital.
La nivelul dispensarului, in anul 2008, s-au
efectuat un numar de 1009 tratamente (injectii in caz de
urgenta, pansamente, sutura plagilor, spalaturi auriculare).
In lunile noiembrie – decembrie 2008 s-au vaccinat
antigripal gratuit 125 de persoane.
In anul 2008 s-au efectuat 152 de consultatii la domiciliu, la
bolnavii care nu s-au putut deplasa la cabinet.
Dupa cum se stie, din luna iulie 2007 pana in luna
decembrie 2008 s-a derulat „Programul de Evaluare a Starii de
Sanatate a Populatiei” initiat de Guvernul Romaniei, la care sau prezentat un numar de 1470 de persoane (din totalul de
2415) ceea ce reprezinta 60,8%. Prezenta a fost mai scazuta din
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partea persoanelor din satul Cornesti ale caror plicuri cu
talonul de analize de la Guvern au ajuns in satul Cornesti din
Gherla si a celor din satul Cheia ale caror plicuri de la Guvern
nu au ajuns la destinatie din cauza factorului postal din
perioada respectiva. In urma acestei evaluari s-au depistat 324
de persoane cu dislipidemii (colesterol crescut ) adica 22.04%
si 15 persoane cu diabet zaharat, adica 1.02% din totalul de
1470. Aceasta inseamna ca populatia din comuna MihaiViteazu se alimenteaza necorespunzator – exces de grasimi de
origine animala si zaharuri. Asa se explica faptul ca pe primul
loc se afla bolile cardio-vasculare, care exista in evidenta
cabinetului, adica: infarct miocardic – 35 de cazuri, boala
ischemica a inimii – 205 cazuri, accidente vasculare cerebrale
(paralizii) – 34 cazuri, hipertensiune arteriala esentiala – 242
cazuri, valvulopatii (alte boli ale inimii) – 35 cazuri, total boli
cardiovasculare – 551.
Alte boli cronice aflate in evidenta cabinetului
medical: tuberculoza pulmonara – 15, tumori maligne (cancer)
-43, diabet zaharat – 150, boli psihice – 23, epilepsie – 14, boli
pulmonare cronice obstructive – 34, boala ulceroasa – 103,
ciroza hepatica + hapatita cronica – 64, insuficienta renala
cronica – 14 – din care 5 bolnavi dializati, glaucom (boala
ochiului) – 7.
Pentru toate aceste persoane s-au scris 3305 retete
compensate in anul 2008.
Din punct de vedere demografic in anul 2008 am
avut 21 de gravide, 19 nasteri, 2 avorturi. S-au inregistrat 46
de decese de unde rezulta un spor natural negativ.
Primaria comunei Mihai-Viteazu a sprijinit Dispensarul
Uman, dotandu-l cu birotica necesara.
b. Cabinet medical Dr. Platon Daniel
- Total pacienti – 950
- Total consultatii – 2943
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- Total pacienti bolnavi cronici – 753, din care cu:
B.P.O.C. – 17, AVC – 24, CICr- 121, HTAE – 185,
diabet zaharat – 45, epilepsie – 7, boli endocrine –
31, glaucom – 8, ciroze si hepatite cronice – 21,
tumori maligne – 14, boli psihice – 18, boala
ulceroasa – 29, restul – alte boli cronice.
- Nr. gravide in evidenta – 12
- Nr. tratamente medicale efectuate – 301
- Vaccinuri antigripale administrate – 14
Pacientii cu boli cronice si gravidele au fost dispensarizati si
trimisi pentru evaluare sau reevaluare catre medicii specialisti.
De asemenea s-a facut evaluarea tuturor pacientilor care s-au
prezentat in cadrul „Programului de Evaluare a Starii de
Sanatate a Populatiei” pe baza taloanelor primite de la
Guvern.
Datorita colaborarii si sprijinului acordat de catre
Primaria com. Mihai-Viteazu, in vederea modernizarii
cabinetelor medicale, activitatea a fost imbunatatita.
c. Cabinet medical Dr. Trif Smaranda
Nr. consultatii – 2536
Nr. tratamente – 100
Bolnavi cronici – 52
Sugari – 32
Gravide – 6
Profilaxia rahitismului la gravide si sugari si
profilaxia anemiei la sugari a fost facuta periodic. Cazurile de
boli cronice au fost trimise la medicul specialist pentru
reevaluare. Controlul periodic al elevilor a fost facut la
inceputul semestrelor scolare, cazurile de pediculoza fiind in
scadere. Imunizarile la grupele de varsta 0 – 15 luni si la elevii
cls. I, III, VIII s-au efectuat conform graficului.
-

d. Cabinet medical de stomatologie Dr. Kassai Agneta
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In anul 2008 au fost consultati 2160 pacienti, din
care 1440 adulti si 720 copii. Pentru adulti s-au efectuat 73
lucrari fixe si 52 de proteze mobilizabile. Tot pentru adulti s-au
efectuat 210 extractii si 180 tratamente stomatologice. Pentru
copii s-au facut 350 de obturatii si 175 extractii. Copiii pana la
varsta de 18 ani au gratuitate la toate manoperele, iar
pensionarii beneficiaza de reduceri de 40-60% la anumite
manopere.
B. DISPENSARUL VETERINAR
Activitatea Dispensarului Veterinar din com. MihaiViteazu, cuprinde in programul strategic: actiunile sanitar
veterinare obligatorii, tratamentele, consultanta, identificarea
– inregistrarea si miscarea animalelor este deservita din anul
2004 de catre firma S.C. AGRO MEDIA S.R.L in baza
contractului de concesionare incheiat cu Agentia Domeniilor
Statului – Bucuresti.
In primavara anului 2008 cladirea Dispensarului
Veterinar a fost complet renovata si modernizata, utilata cu
aparatura si instrumentar, valoarea investitiei ridicandu-se la
aprox. 40.000 Euro si a fost facuta din fonduri proprii.
In prezent activitatea Dispensarului Veterinar este
deservita de un nr. de 4 angajati: 2 medici veterinari si 2
tehnicieni veterinari.
In luna ianuarie 2008 au aparut 3 focare de rabie,
unul in satul Cheia si 2 in satul Cornesti, epizootie care a fost
stinsa in data de 30.05.2008, dupa eutanasierea cainilor
nevaccinati si efectuarea dezinfectiilor.
In luna martie 2008, in urma efectuarii examenului
trichineloscopic au fost depistate 2 focare de trichineloza la
porci, unul in Cornesti si unul in Mihai-Viteazu, intreaga
cantitate de carne fiind confiscata si distrusa.
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In luna mai 2008, in urma recoltarii de sange la
cabaline au fost depistate 2 cabaline pozitive la Anemie
Infectioasa, unul in Cornesti si unul in Mihai-Viteazu, acestea
fiind puse sub observatie si urmand a fi scoase din efectiv.
In luna septembrie 2008, in urma recoltarii de
sange de la berbeci au fost depistati 2 berbeci pozitivi la
Bruceloza Ovina, declarandu-se Epizootia de Orhiepididimita
Infectioasa Ovina, acestia fiind castrati si scosi din efectiv.
Amintim pe scurt o parte din activitatile sanitarveterinare obligatorii cuprinse in programul strategic efectuate
in anul 2008 si care se vor efectua si in anul 2009:
- vaccinarea pasarilor se efectueaza de trei ori pe
an, in trei campanii, plus completari
- vaccinarea porcilor se efectueaza de doua ori pe an
- vaccinarea si deparazitarea cainilor si pisicilor se
efectueaza o data pe an
- vaccinarea si deparazitarea oilor se efectueaza o
data pe an
- vaccinarea , tuberculinarea, deparazitarea si
recoltarea de sange la bovine se efectueaza de doua
ori pe an
- vaccinarea, deparazitarea si recoltarea de sange la
cabaline se efectueaza de doua ori pe an
La sfarsitul anului 2008 in com. Mihai-Viteazu erau
urmatoarele efective de animale: 281 capete bovine, 144
cabaline, 5024 ovine, 1337 porcine 14.158 pasari, 1146 caini si
pisici.
9. INVATAMANT
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10. CULTURA SI SPORT
Caminul Cultural – actiuni in anul 2008
- activitati organizatorice – 36
- activitati administrative - 50
- activitati de pregatire a formatiilor artistice – 80
- activitati de concepere a actiunilo – 29
- competitii sportive de sala – 25
- spectacole la sediu – 13
- spectacole afara – 12
- actiuni cu cetatenii – 3
- activitati ale partidelor politice – 13
- colaborari cu alte institutii – 3
- spectacole ale gradinitelor – 6
- activitati cu scoala – 1
- majoarate – 3
- participari la festivaluri interjudetene – 8 – Turda –
Cluj, Iernut – Mures, Ludus-Mures, Satulung –
Maramures, Salaj, Campia Turzii – Cluj, Goicea –
Dolj, Petrestii de Jos – Cluj.
- Participari internationale – 2 : Ungaria si Franta
11.
PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE
URGENTA
Dintre principalele activităţi pe anul 2008 a Compartimentului
de Protecţie Civilă
-Situatii de Urgenta , reprezentat prin Bica Traian-Ilie in
calitate de insp.de specialitate , amintim:
1. Pe linia de interventie:
- s-a intervenit la stingerea incendiilor de vegetatie uscata
in perioada de primavara-vara in satele Cheia si Cornesti – 4
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interventii cu raport de interventie intocmit si transmis ISU
Cluj
- s-a participat atat singuri cat si impreuna cu formatia
de pompieri Turda la stingerea incendiilor:
- de la goapa de gunoi din Mihai Viteazu ,mai multe
interventii in cursul anului 2008
- incendiul din data de 17.01.2008 din Str.Turzii ,
FN (autocamion Svaiem – proprietar D-ul Bucur Dorin);
- incendiul de pe Str.Ariesului, Nr.367, proprietar
Duma Liviu
- s-a amenajat terenul pentru amplasarea locuintelor
modulare pentru caz de evacuare a persoanelor afectate de
alunecarile de teren din satul Cheia si cu sprijinul formatiei de
pompieri Turda s-au montat aceste module pe amplasamentul
actual;
- s-au efectuat controale pe linia prevenirii incendiilor la
institutiile din subordinera Primariei , sectiile de votare cu
ocazia alegerilor locale si parlamentare, partial la gospodariile
populatiei.
- s-a dispus masuri la nivel local de asigurare a
permanentei ca urmare a avertizarilor meteo si/sau hido
primite de la ISU Cluj
2. Pe linia de documente s-au actualizat toate planurile
solicitate de ISU AVRAM IANCU Cluj , respectiv:
- Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si
financiare pentru situatii de urgenta, pt.anul 2008,
-Planul de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei
Mihai Viteazu, pentru anul 2008
-Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si
poluarilor accidentale , pentru anul 2008
-Planul de aparare in cazul producerii situatiilor de
urgenta specifice provocate de cutremure, alunecari sau
pabusiri de teren, pt. anul 2008;
-Planul de evacuarea pentru anul 2008;
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-Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
pentru anul 2008
S-au intocmit si inaintat institutiilor superioare adrese si
documente pentru a ne sprijini in rezolvarea problemelor din
satul Cheia ca urmare a fenomenului alunecarilor de teren;
S-au intocmit documente, s-a participat si realizat activitatile
solicitate de Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, DSVSA
Cluj, OMEPTA Cluj, Cosiliul Judetean, Prefectura
S-au intocmit si afisat diferite anunturi cu privirea la
constituirea SVSU a Comunei Mihai Viteazu, anunturi privind
masuri de protectie impotriva incendiilor, masuri ce trebuie
intreprise de cetateni pe timpul caniculei, sezonului rece,
masuri privind protectia mediului, masuri pentru cazuri de
inundatii, semnificatia codurilor de culori, alte anunturi.
S-a participat la cursurile de pregatire initiate de ISU Cluj si la
Centrul National de pregatire in domeniul situatiilor de
urgenta Ciolpani (Bucuresti)
3. Pe linia Achizitiilor Publice
S-au intocmit documentatiile de atribuire si realizat licitatiile
publice pentru urmatoarele achizitii mai importante:
- Achizitie privind alimentatrea cu apa in Cartierul Ciga
- Achizitie privind reabilitarea grupului sanitar Sc.Mihai
Voda(sc.Veche)
- Achizitie privind Proiectul Tehnic pt extinderea si
inlocuirea conducteleor de alimentare cu apa in satul Cornesti,
- Achizitie privind executia Lucrarilor de extindere si
inlocuire a conductelor de alimentare cu apa in satul Cornesti,
- Achizitie privind dirigintele de santie pt. Lucrarile de
extindere si inlocuire conductele de alimentare cu ap in satul
Cornesti,
- Achizitie privind executia fosei septice pt Sala de Sport,
-Achizitie privind imprejmuirea salii de sport,
- Achizitie privind Lucrarile de izolatie exterior Primaria
Mihai Viteazu,
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- Sprijin pentru o parte din achizitiile derulate de
Sc.Mihai Voda,
- Alte achizitii directe.
S-a participat la receptia lucrarilor de reabilitare trotuare si
alte lucrari finalizate
Analizarea si intocmirea demersurilor pentru rezolvarea unor
sesizari depuse de cetateni comunei
Alte activitati

In incheiere vreau sa va subliniez ca misiunea
Primariei Mihai-Viteazu si a Consiliului Local este sa
asigure cetatenilor comunei Mihai-Viteazu servicii de
calitate, contribuind astfel la asigurarea prosperitatii,
demnitatii si mandriei acestora de a locui pe aceste
meleaguri.
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