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RAPORT
asupra stării economice, sociale şi de mediu a comunei Hărău în anul 2018
In exercitarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul local, in calitate de
Primar, am obligatia de a prezenta in primul trimestru un raport anual privind starea
economico-sociala si de mediu, aceasta obligatie fiind prevazuta expres in art.63 alin. (3) din
Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicata cu completarile si
modificarile ulterioare.
Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar in cele mai importante domenii
si avand permanent in vedere necesitatea dezvoltarii durabile a localitatii, toate masurile
stabilite in 2018 concretizate in Hotararile Consiliului si in Dispozitiile cu caracter normativ
emise de Primar, au vizat implementarea unui sitem organizat cu prezentarea lucrurilor in
mod real scopul fiind acela de a valorifica oportunitatile in vederea rezolvarii problemelor cu
care se confrunta comuna noastra.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa
guverneze administratia publica locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul
2018 pe domenii de activitate:
IMPOZITE SI TAXE :
Contul de executie a bugetului pe anul 2018 a cuprins venituri totale de 4.911.475,44
lei iar la partea de cheltuieli de 4.554.219,09 lei.
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:
- 274.724,69 lei impozite si taxe pe proprietate
din care:
- impozit cladiri persoane fizice 64.949 lei
- impozit cladiri pers.juridice 18.596 lei.
- impozite pe terenuri 183.668 lei
Din impozitele pe mijloace de transport s-au incasat 76.529 lei din care 63.316 lei de
la pers. fizice şi 13.213 lei de la pers. juridice.
- Venituri din concesiuni : 60.969,66 lei
- Venituri din amenzi si alte sanctiuni 29.399 lei
- Alte impozite şi taxe 12.782 lei
- Alte venituri 119.262,21 lei.
Procentul de incasare a impozitelor si taxelor locale :
- persoane juridice 96 %
- persoane fizice 94 %
Cheltuieli cu salarizarea :
In anul 2018 s-a cheltuit din bugetul local suma totala de 1.761.009 lei repartizata
astfel:
- cheltuieli cu pers. din adm. publica : 768.684 lei
- cheltuieli cu pers. din cultură - biblioteca 52.985 lei
- cheltuieli cu personalul din invatamant : - lei
- cheltuieli cu personalul asistenţa socială: 717.615 lei
din care:
- asistenţi personali – 450.574 lei

- indemnizaţii persoane cu handicap – 254.902 lei
- ajutoare sociale – 12.255 lei
- cheltuieli de pers. din gospodaria comunala : 221.609 lei.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
- iluminatul public – 57.066,52 lei – consum energie electrica, materiale si manopera
lucrari de intretinere.
- salubritate – 1.018,96 lei – Contravaloarea serviciilor de salubritate pentru primărie şi
şcoala generală conform contractului
- investitii – 1.717.120,08 lei – Achizitie teren
- 63.648,14 lei – decontarea lucrarilor proiectului „Modernizare Dispensar
Banpotoc “
- 249.998,42 lei - decontare lucrari pentru investitia „ Modernizare Drumuri“
- 23.000 lei - decontare lucrari pentru investitia „ Amenajare Parcuri “
- 35.043,39 lei – Cofinantare Camin Harau.
- studii si proiecte – 44.480 lei – DALI Camin Chimindia
- SF Dispensar Chimindia
- valorificarea unor bunuri – 7.010 lei – din vanzare Tractor UTB U650
- 14.513,95 lei pentru concesionarea suprafetei 64.24 ha de
pasune in Birsau pentru pasunat, pe durata de 1 an.
STAREA CIVILA
In anul 2017 au fost inregistrate : 21 acte deces
16 acte casatorie
16 cereri ptr. inceperea procedurilor succesorale
In urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele indreptatite nu au fost
semnalate deficiente.
COMPARTIMENTUL AGRICOL
In anul 2018 au fost eliberate un nr. de 959 adeverinte care au avut la baza
inregistrarile din Registrul agricol.
Au fost eliberate 10 certificate de producator.
URBANISM
In anul 2018 au fost eliberate 34 Certificate de urbanism şi avize in vederea obtinerii
autorizatiilor de constructie şi 12 Autorizaţii de construire.
ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor si care s-au incadrat in prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protectia copiilor cu probleme si a familiilor
acestora, de prevenirea abandonului familial, a abandonului scolar . Au fost elaborate
planurile de servicii si s-a asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati . S-a raspuns in timp
util la solicitarile judecatoriei, a organelor de politie, fiind intocmite anchete sociale. Au fost
indeplinite urmatoarele prestatii si servicii:
- ajutor social
- 30 familii si persoane singure

- alocatii de stat
- 13
- alocatii complementare
- 40
- indemnizatii nastere
- 13
- indemniz. pers. cu handicap
- 16
- subventii incalzire
- 7 familii
- anchete sociale
- 200
- consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori - 2
INVATAMANT
Au fost executate lucrari de reparatii curente si intretinere la Scoala din Hărău, elevii
beneficiind de conditii corespunzatoare in procesul de invatamant.
SANATATE
Cetatenii comunei beneficiaza de un Dispensar medical şi trei puncte sanitare. Starea
de sanatate a populatiei consideram ca se incadreaza in standardele la nivel judetean.
CULTURA – CULTE -TURISM si SPORT
-In anul 2018 in comuna noastra s-a organizat nedeea traditională Nedeea de Ziua Comunei –
22.950 lei; Concert de colinde – 8.000 lei
Unitatile de cult sunt in numar de 9 in comuna noastra, suma cheltuită pentru unităţile de
cult este de 50.000 lei.
PROTECTIA CIVILA SI PSI
La nivelul comunei functioneaza un serviciu de voluntari format din 11 membrii
constituit pe grupe de prevenire si interventie. Nu s-au inregistrat incendii de proportii sau
alte evenimente care sa necesite interventia grupelor speciale din cadrul ISU Hunedoara.
RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
In anul 2018 s-a inregistrat o imbunatatire in acest domeniu.
Au fost convocate un nr. de 17 sedinte ale Consiliului local (12 ordinare şi 5 şedinţe de
îndată) cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Consiliul local a adoptat un nr. de 80 hotarari. Toate proiectele de hotarare au avut ca
initiator, Primarul.
Sedintele au fost publice la acestea participand cetateni precum si salariati din
aparatul Primariei. Prezenta consilierilor la sedinte a fost foarte buna.
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA.
In anul 2018 au fost primite spre solutionare un nr. 0 de petiţii din partea cetatenilor,
in afara solicitarilor de adeverinte. La toate solicitarile s-a dat raspuns in termen legal,
neexistand reclamatii.
Au fost emise un numar de 152 Dispoziţii ale Primarului, marea majoritate cu
caracter individual ( stabiliri si aprobari de ajutoare sociale)
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si a Hotararile
Consiliului local au fost afisate la punctul de afisaj din curtea Primariei și pe site.

Referitor la audiente, putem afirma ca acestea s-au desfasurat conform orarului afişat
la sediul primăriei. În anul 2018 primarul comunei Hărău a avut un număr mare audienţe
majoritatea vizând problemele de fond funciar şi asistenţă socială.
Consideram ca dotarile Primariei (acces la internet, fax, telefon) permit institutiei sa
raspunda exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta.
Aceasta este prezentarea succinta a starii economico-sociale a comunei Hărău.
Nu putem fi multumiti in totalitate de conditiile pe care le ofera comuna mai ales daca
ne raportam la standardele europene.
Speram ca implementarea proiectelor castigate cu finantare extrabugetara,
valorificarea potentialului natural si uman, va conduce la inscrierea localitatii noastre in
randul comunelor europene in adevaratul sens al cuvantului cu implicatii directe in primul
rand in determinarea tinerilor sa ramana sa traiasca in satul lor natal.
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