PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU
Nr._________din_______________2012
RAPORT
Privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Jibou pe anul 2011
In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a întocmit raportul privind starea economică,
socială şi de mediu a oraşului Jibou pe anul 2011.
Primarul oraşului Jibou ca activitate executivă a administraţiei publice locale,
precum şi Consiliul Local ca autoritate deliberativă, administrează şi dispun de resursele
financiare şi de bunurile proprietate publică sau privată a oraşului în conformitate cu
principiul autonomiei locale.
Conform ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, populaţia oraşului
Jibou este de 10137 locuitori iar numărul de gospodării este de 3458.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2011
În anul 2011 s-au realizat venituri în sumă de 17.632.015 lei , din care:
-

venituri proprii din impozite şi taxe, vărsăminte, valorificarea bunurilor,

amenzi: 4.403.004 lei ,
-

sume defalcate din TVA 7.810.616 lei,

-

cote defalcate din impozitul pe venit

-

sume alocate de Consiliul Judeţean: 358.368 lei

-

subvenţii, fonduri europene: 1.339.168 lei.

2.747.170 lei

Cheltuielile totale efectuate în cursul anului 2011 au fost de 15.658.148 lei.
Structura lor pe activităţi este următoarea:
- autorităţi publice
- alte servicii publice generale
- transferuri (sănătate,benef.aj.social)

1.156.664 lei
79.763 lei
1.147 lei

- Ordine publică şi siguranţă naţ.

213.040 lei

- Invăţământ

6.307.879 lei
189.480 lei

- sănătate
- Cultură, recreere şi religie

859.868 lei

- Asigurare şi asistenţă socială

1.060.366 lei

- Servicii şi dezv.publică

1.854.122 lei

- Protecţia mediului

238.669 lei

- Transporturi,străzi

2.574.678 lei

- Ambulatoriu

1.122.481 lei

Comparând în mărime absolută veniturile realizate cu cheltuielile efectuate rezultă un
excedent de 1.973.866 lei
Achiziţii realizate şi lucrări executate în anul 2011
1.

Vestiare Stadion

135.000 lei(contribuţie proprie 75000)

2.

Bază sportivă Rona

490.000 lei

3.

Canalizare pluvială-rigolă acoperită Cuceu

57.944,92 lei

4.

Reabilitare iluminat public (A.Iancu)

43.252,50 lei

5.

Iluminat public centru, Libertăţii,1 Mai, T.Vladimriescu,blocuri 228.184 lei

6. Reabilitare blocuri

906.620 lei

7. Ambulatoriu Spital

1.152.070 lei

8. Spaţii verzi
9. Lucrări asfaltare
10. Pietruire

158.553,56 lei
1.796.242 lei
150.730 lei

Proiecte contractate şi aflate în derulare:

-

Crearea bazei sportive în satul Rona

-

Reabilitare blocuri

In domeniul Protecţiei mediului s-a urmărit:
respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru serviciul de salubrizare
urmărindu-se: verificarea agenţilor economici în vederea încheierii de contracte;
asigurarea selectării colective la nivel de oraş şi instituţii publice; încheierea de contracte
pentru preluarea deşeurilor reciclabile cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi;
-

organizarea de acţiuni de voluntariat pentru curăţirea malului Râului Someş

implementarem proiect în parteneriat cu unităţile de învăţământ în vederea
salubrizării oraşului şi organizarea zilei mobilităţii europene
verificarea agenţilor economici şi a persoanelor fizice privind salubrizarea şi
identificarea activităţilor generatoare de discomfort şi poluare
în colaborare cu serviciul de gospdoărie comunală s-a realizat igienizarea
cursurilor de apă conform planului
Serviciul public de gospodărie comunală a desfăşurat în anul 2011 numeroase activităţi
atât în oraş cât şi în satele aparţinătoare:
-

reparaţii şi întreţinere străzi şi trotuare

-

reparaţii curente Sediu Primărie şi clădire sediu Serviciu gospodărie comunală

-

realizarea de marcaje rutiere şi pietonale

întreţinere spaţii şi zone verzi, măturat stradal, curăţat rigole şi acostamente,
igienizare cursuri de apă
-

lucrări de vidanjare, colectare şi transport gunoi menajer

-

transport local elevi

In cursul anului 2011 unităţilor de învăţământ din oraş şi Satele aparţinătoare s-au
alocat sume pentru cheltuieli materiale în valoare de 812.569 lei
In domeniul social s-au instrumentat un număr de 84 dosare de ajutor social, 700
dosare de subvenţie la încălzire, iar suma totală plătită pentru ajutor social şi subvenţie la
încălzire a fost de 23.200 lei.

De asemenea s-au mai instrumentat dosare de acordare de alocaţie familială
complementară şi de alocaţie de susţinere pentru familii monoparentale, la 31 decembrie
fiind înregistrate un număr de 198 beneficiari de alocaţie familială complementară 80
beneficiari de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală.
In ceea ce priveşte prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap gr.I au beneficiat
la 31.12.2011 de drepturi salariale un număr de 56 de asistenţi personali, acordându-se şi
un număr de 52 indemnizaţii.
In ceea ce priveşte serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului s-au emis un număr de
101 certificate de urbanism, 50 autorizaţii de construire şi 5 autorizaţie de demolare.
Referitor la activitatea de executare silită , în anul 2011 s-au emis
1187 somaţii însoţite de titlu executoriu din care 102 pentru persoane juridice şi 1085
pentru persoane fizice, numărul de popriri fiind de 80 la persoane juridice şi 209 la
persoane fizice. Suma încasată din executare silită a fost de 654.989,99 lei.
In cadrul serviciului administraţie publică, secretariat, relaţii cu
publicul, s-au înregistrat:
12.423 acte în registrul de intrare-ieşire
114 solicitări de informaţii de interes public în conformitate cu Legea nr.
544/2001
rezolvate favorabil în totalitate, din care adresate în scris un număr de 3, în format
electronic 6, iar 105 înregistrate verbal (adresate). Nu am avut plângeri în instanţă privind
liberul acces la informaţiile de interes public.
S-au înregistrat un număr de 26 petiţii în sensul de reclamaţii şi nemulţumiri din
care 23 adresate de persoane fizice şi 3 de persoane juridice.
Audientele înregistrate în cursul anului 2011, ţinute după programul dat
publicităţii, au fost de 377 la Primar, 196 la viceprimar şi 46 la secretarul oraşului.
In cursul anului 2011, autoritatea executivă-Primarul, în exercitarea
atribuţiilor, a emis un număr de 1059 dispoziţii, iar autoritatea deliberativă-Consiliul
Local a adoptat un număr de 111 hotărâri.
PRIMAR,
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