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RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economica şi sociala a localităţii Cerbal
la finele anului 2008
Dragi cetăţeni ai comunei Cerbal,
In conformitate cu prevederile legii 215/2001, republicata vă prezint Raportul cu privire
la starea economico-socială a localităţii, 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 de anul 2007:

Populatia Localitatii
Populaţia localităţii la sfârşitul anului = 530 locuitori
-

Decese = 17

-

Naşteri = 0

Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate tendinţa este
de scădere şi în perioada imediat următoare. Depopularea este un termen care va avea urmări
grave asupra dezvoltării în localitatea noastră.
Cauze ale depopulării :
¾ Îmbătrânirea populaţiei
¾ Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să
stabilizeze tineretul aici.
¾ Lipsa infrastructurii în localitate.
În structură populaţia se prezintă astfel:
¾ Sex Masculin = 260
¾ Sex Feminin = 270
Functie de ocupatii:
¾ Angajaţi

= 30
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¾ Agricultori = 300

Asistenţă socială
În

cursul anului 2008, au beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind venitul minim

garantat un număr de 17 persoane singure şi familii, ajutor de încălzire cu lemne conform
Ordonantei 107/2009 au beneficiat in total un numar de 234 persoane singure si familii.
Sumele cheltuite cu aceasta destinatie sunt următoarele :
-

pentru ajutor de încălzire : 4.930 lei

-

pentru ajutor social

: 20.227 lei

- pentru ajutor inmormantare: 500 lei
Un numar de 10 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă ,dintre
acestia un nr. de 8 au beneficiat de serviciile asistentilor personali, iar 2 persoane au beneficiat
de indemnizaţie conform Ordinului 774/ 2003.
- suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistentilor personali si
indemnizatia persoanelor cu handicap în anul 2009 este de 75.148 lei.
In anul 2008 s-au acordat:
-

un nr. de 3 indemnizatii de naştere in suma de 630 lei.

- sprijin financiar la constituirea familiei, 0 beneficiari in suma de 0 lei
- trusou nou-nascuti,3 beneficiari in suma de 450,00 lei.
Pentru acordarea unui sprijin real privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au
fost angajate în baza Legii nr. 76/ 2002 la sectorul edilitar gospodaresc :
-

in perioada ian -martie 2009 un numar de 4 persoane

Sănătate
La fel ca in anii trecuti,in comuna Cerbal nu mai exista nici macar un asistent medical.

Învăţământ
În comuna Cerbal a funcţionat o singura scoala pana la 01 septembrie 2008,scoala cu cls I-IV
din satul Poiana Rachitelii iar incepand cu anul scolar 2008-2009 functioneaza si scoala cu
clasele primare I-IV din satul resedinta de comuna Cerbal.
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Cele doua institutii de învăţământ au funcţionat cu un nr. de 4 salariaţi din care: 2 cadre cu
studii medii, 2 angajati pentru intretinere si gospodarire.
Scoala primara din satul Poiana Rachitelii a functionat cu un nr.de 2 salariati:1 cadru cu
studii medii si un angajat pentru intretinere si gospodarire.

Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale administraţia locală a făcut in anul 2008
eforturi deosebite:
-

s-a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili
solizi, (lemne)pentru sezonul rece 2008- 2009,

Sume alocate in anul 2008:
-

plata combustibili : 800,03 lei

- plata energie electrica :

167,72 lei

-

carti pentru premiere: 100,00 lei

-

transport elevi:

-

burse

1.320,00 lei
420,00 lei

- transport cadre didactice 812,00 lei
- R.K Sc Primara cl.I-IV Poiana Rachitelii = 10.000 lei

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că şi cu bani puţini, atunci cînd
este pricepere şi voinţă se pot face lucruri deosebite.

Biblioteca comunală
În anul 2008, biblioteca comunală a funcţionat

ca o adevărată bibliotecă, dotări.

Actualmente există un fond de carte diversificat, acesta se îmbogateste de la an la an cu noi
volume. Activitatea se desfasoara in condiţii bune, intr-un spaţiucorespunzător, igienizat şi bine
încălzit.

Căminul Cultural
La sfârşitul anului 2008 din cele opt Cămine Culturale doar 5 se prezintă bine, din punct de
vedere fizic.
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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, iar cele 5 din 8 locaţii merită firmele cu inscripţia "Cămin Cultural."
Activitatea culturala nu a putut ţine pasul cu înnoirile ce au avut loc . Cauzele le ştim cu toţii.
Există alte tentaţii pentru tineri şi pentru celelate categorii de cetăţeni din localitate. Trăim epoca
manelelor, epoca kitch-ului, bine promovate prin presa scrisa, prin televiziunile private, prin
comereţ, chiar şi prin politică se duce o campanie împotriva culturii noastre, împotriva credinţei
noastre, împotriva la tot ceea ce înseamnă tradiţie şi mai ales "român".
Cu toate acestea am reuşit ca în cadrul Căminului cultural să existe o formaţie de dans care sa evidenţiat atât pe plan local cât şi la alte manifestări din judeţ si tara.
Pentru sustinerea activitatii culturale au fost cheltuite importante sume din bugetul local
astfel:
-

salarii camin cultural

11.379 lei

-

modernizare Cămin Cultural Cerbal 25.983,10 lei

- modernizare Camin Cultural Poiana Rachitelii 14.016 lei
-

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800,00 lei

Serviciul public
- cheltuieli salarii 11.552 lei
- carburanti

7.110,00 lei

Activitatea sanitar-veterinară
Activitatea sanitar - veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul
cabinetului veterinar, condus de Dr. Neamtu Toma şi tehnician veterinar Gornic Trandafir.
Activitatea

cabinetului veterinar trebuie imbunatatita la nivelul comunei si stabilit un

program saptamanal.

Infrastructura locală
Prin demersurile pe care le-am făcut, prin proiecte şi intervenţii, am reuşit să obţinem câte ceva
la fiecare rectificare de buget şi printr-o bună gospodărire a acestora să refacem ceea ce a distrus
natura şi alte lucrări importante în plus:
- proiect SF si PT „Modernizare DC 115 B Socet-Poiana Rachitelii:km 5+600-km
7+600”=24.990 lei (cu TVA)
5

- proiect SF si PT „Modernizare DC 115 B Socet-Poiana Rachitelii:Km 0+000- km
5+600” = 44.734,27 lei (cu TVA)
- executie „Alimentare cu apa satele Socet si Feregi”

= 236.588 lei (cu TVA)

- executie „Pietruire DC 115 A-Ulm si DC 121A-Aranies

= 320.300 lei (cu TVA)

- executie „Modernizare DC 115 B Socet-Poiana Rachitelii:km 7+000-km 7+600”
= 134.394,94 lei (cu TVA)
- plata buldoexcavator HOLLAND LB

=

- reparatii curente biserica Cerbal

12.625,00 lei
3.953,17 lei

- intretinere drumuri comunale si vicinale

4.780,00 lei

Transport
Transportul locuitorilor pe ruta Cerbal-Hunedoara a fost realizata de SC
„Dasler”SRL cu mentiunea ca doar in zilele de marti si vineri ale saptamanii
cursa s-a efectuat pana in satul Cerbal .
Pentru prima data s-a efectuat si transportul locuitorilor pana in satul Feregi,pe ruta
Deva-Vetel –Muncelu Mic-Poienita Tomii-Feregi .

Paza localitatii
In anul 2008 paza localitatii nu a fost organizat asa cum este prevazut in Legea
nr.333/2003

Agricultura
Din punct de vedere al categoriei de folosinta terenurile agricole din localitate se prezinta
astfel:
- teren arabil

793 ha

- pasuni

1.588 ha

- fanete

2.431 ha

- livezi
- suprafete impadurite
- curti si cladiri

= _____ha
7.875 ha
66 ha

Efectivele de animale la finele anului 2009 se prezentau astfel:
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-

Bovine

= 640

-

Cai

= 205

-

Ovine

= 480

-

Caprine

= 12

-

Porci

= 240

-

Pasari aprox = 2.650

-

Fam.albine = 145

Productia vegetala a fost in anul 2008 mai buna decat in anul 2007. Pentru agricultura
comunei Cerbal anul 2008 a fost un an destul de slab si inca o data s-a dovedit ca la Cerbal nu se
poate trai din agricultura. Detinatorii de terenuri din Cerbal se confrunta cu lipsa fortei de munca
pentru ca populatia este imbatranita, lipsa pietei de desfacere si in special la animale , iar unde
aceastea exista destul de vaga, preturile sunt descurajante pentru producatori.
Alaturi de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo, poluarea
atmosferica, lipsa mijloacelor financiare si nu in ultimul rand mentalitatea detinatorilor, au fost
alti factori care au dus la obtinerea unor rezultate slabe in agricultura comunei Cerbal.
Referitor la sprijinul financiar la specia bovina si ovina in conformitate cu OM 295/2007
cu modificarile si completarile ulterioare pentru beneficiarii cu domiciliul in comuna Cerbal au
fost aprobate 97 cereri pentru bovine cu un nr.de 329 capete in suma totala (transa I+transa II)
de 162.855 lei.
Pentru specia ovina au fost aprobate 4 cereri cu un nr.de 249 capete in suma totala de (transa
I+transa II) 10.956 lei.
In cadrul programului”FERMIERUL”au fost depuse un numar de 171 cereri.

pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare a activitatii din
agricultura=25.681,07 lei (taxa de administrare,taxa anunt publicitar,traduceri,copii xerox.)

Iluminatul public
In decursul anului 2008 s-au mai montat lampi in satele Cerbal si
Rachitelii.
Cheltuieli: - materiale = 6.239,08 lei
- energie

= 11.260,92 lei
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Poiana

Organigrama Primariei

2009

Ticula Miron

- primar

Padurean Ioan

– viceprimar

Lutchi Aurel

- secretar

Ciurus Alexandra

- referent contabil

Macovei Elisabeta

- inspector de specialitate

Lascus Cornel

- referent- agent fiscal

Lascus Marinela

- referent –agent agricol

Gornic Trandafir Paulin-referent –specialist agricol
Golesie Liliana

- guard

Valach Dorin Petru

-paznic paduri comunale

Muntean Dorel

-muncitor calificat treapta I

Popa Roman

- referent -camin cultural

Consiliul local
1. Padurean Ioan
2. Rados Viorel
3. Costa Samson
4. Ciuculescu Traian
5. Muntean Miron
6. Popovici Gheorghe
7. Gornic Trandafir
8. Ciuculescu Vasile
9. Chenderes Tiberiu-Ioan

PRIMAR,
TICULA MIRON

8

