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Doamnelor si domnilor consilieri locali,
Stimati locuitori ai Comunei Napradea,

In conformitate cu prevederile art. 63, alin.(3), lit.(a) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, va prezint Raportul
cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Napradea, raport
ce pune la dispozitia dumneavoastra si a cetatenilor date concrete despre
activitatea desfasurata de executivul primariei, modul cum au fost cheltuiti banii
publici,precum si modul in care au fost duse la indeplinit obiectivele propuse in
anul anterior si rezolvate problemele comunitatii.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2019 ale
compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului,
evidentiind cu precadere obiectivele de activitate specifica, modul de atingere a
acestor obiective, respectiv ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local
si a dispozitiilor emise de primar.
Acest material de analiza este unul din instrumentele prin care institutia
pe care o conduc si o reprezint, pune la dispozitia cetatenilor, in format scris si
pe cai media, modalitati pentru a se informa corect asupra activitatii si
rezultatelor muncii noastre.
Gospodarirea eficienta a bugetului local, promovarea unor proiecte si
programe de dezvoltare, continuarea planului local de actiune avand ca
principal scop bunastarea locuitorilor comunei Napradea au fost obiectivele
principale pe care le-am urmarit in decursul anului 2019.

Mai mult, promovarea cu fonduri europene pe care o facem prin
proiectele implementate si cele care se afla in implementare, va face ca intr-o
perspectiva imediata, comuna noastra sa aiba o alta infatisare.
Realismul, rabdarea si implicarea activa a fiecaruia dintre locuitorii
comunei vor dovedi inca o data ca, impreuna, intr-o echipa unita, vom ramane
la fel de echilibrati indiferent care vor fi greutatile anului care tocmai a inceput.
Gandirea unitara, pe termen lung, dorinta de a indeplini nevoile
comunitatii, cresterea calitatii mediului educational si a numarului
performantelor scolare si sportive ale tinerilor, stimularea investitiilor si crearea
de noi locuri de munca, toate acestea va vor da dreptul la o existenta decenta si
demna, iar mie, primarul comunei d-voastra, imi va reveni obligatia de a
indeplini obiectivele propuse in ciuda limitarilor financiare.
Prezentul raport este doar o sinteza a proiectelor realizate, surprinzand
doar o mica parte din volumul de munca pe care angajatii Primariei l-au
realizat de-a lungul unui an. Totusi, am incredere ca informatiile din prezentul
document va vor oferi o imagine a directiei ascendente pe care Comuna
Napradea se mentine, astfel incat fiecare cetatean sa beneficieze de servicii
publice eficiente.
Am deosebita onoare sa va fiu alaturi si sa va reprezint pe fiecare dintre
dumneavoastra, locuitorii Comunei Napradea, astfel incat va invit sa ma
sustineti in actiunea de dialog permanent, orice observatie, sugestie sau chiar
critica fiind binevenite.
In aceste conditii, am reusit ca in anul 2019 sa avem unele realizari
importante, care merita amintite in prezentul raport, in cele ce urmeaza.

FINANCIAR – CONTABIL
Bugetul local al Comunei Napradea pentru anul 2019 a fost in suma de
4.810.320 lei, din care venituri proprii in suma de 946.056 lei.
Cele mai importante surse de venituri proprii la bugetul local sunt
incasarile din taxe si impozite si veniturile din taxe administrative.
De asemenea au fost alocate sume din taxa pe valoarea adaugata, dupa cum
urmeaza:
- echilibrarea bugetelor locale
297.705 lei
- total sume alocate din taxa pe valoarea adaugata
1.837.209 lei
- cote alocate din impozitul pe venit
255.469lei
Cheltuielile efectuate in anul 2019 au fost in valoare de 5.736.851, din care:
- cheltuieli salarii
1.011.224 lei
- cheltuieli asistenta sociala
764.872 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii
1.050.449 lei
- cheltuieli investitii
2.910.306 lei

TAXE SI IMPOZITE
In anul 2019 activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale s-a
desfasurat in cadrul compartimentului de taxe si impozite locale care are sarcina

de a stabili si incasa impozitele si taxele locale, incasarea amenzilor ce sunt venit
al administratiei locale prevazute in Codul Fiscal si legislatia in vigoare,
asigurarea prelucrarii datelor cu aplicatie de informatica de gestionare a
impozitelor si taxelor locale, precum si verificarea respectarii prevederilor legale
din domeniu.
La solicitarea contribuabililor, atat persoane juridice cat si fizice, au fost
eliberate un numar de 542 certificate de atestare fiscala.
S-au primit si verificat un numar de 34 dosare depuse de persoane fizice
care au solicitat scutire de la plata impozitului, persoane care se afla in
urmatoarele situatii:
- persoane cu handicap grav;
- persoane cu handicap accentuat;
- persoane cu invaliditate gradul I;
Lista de ramasite la data de 31.12.2019 pentru persoanele juridice a fost
in suma de 43772,20 lei. Pentru debitul ramas la contribuabilii persoane
juridice s-au emis titluri executorii, astfel ca restantele pe care acestea le datorau
au fost reduse.
Lista de ramasite pentru contribuabilii persoane fizice a fost la sfarsitul
anului de 1.059.620,52 lei. Din totalul de 2746 de pozitii, 920 de contribuabili,
persoane fizice au ramas restantieri.Pentru contribuabilii, persoane fizice care
au ramas restantieri, s-au emis somatii si titluri executorii, popriri la Casa de
Pensii, societati comerciale, etc.
Gradul de incasare a taxelor si impozitelor de la populatie a fost realizat
in proportie de 128,37 %( din cat s-a prevazut si cat s-a incasat).

RESURSE UMANE
Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ – teritoriale si
aparatul propriu de specialitate constituie Primaria, institutie publica cu
activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local
Napradea, legile, hotararile si solutioneaza problemele curente ale comunei.
Primaria Comunei Napradea este organizata pe compartimente, conform
organigramei aprobate de Consiliul Local.
Intreaga activitate a Primariei este organizata si condusa de catre primar,
compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau viceprimarului si
secretarului comunei, care asigura si raspund de realizarea atributiilor ce revin
acestora, in conditii de legalitate si eficienta.
Prin bugetul Primariei se asigura plata drepturilor pentru asistenta
sociala, respectiv salarii pentru un numar de 13 asistenti personali ai
persoanelor cu handicap si indemnizatii pentru un numar de 25 persoane
incadrate in gradul de handicap grav.

REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR

Pe total in comuna Napradea avem 1511 pozitii , din care: CHEUD – 435,
NAPRADEA – 442, TRANIS – 230, SOMES-GURUSLAU – 315 si VADURELE
– 89.
Pe parcursul anului 2019 s-au eliberat un numar 450 adeverinte pentru
APIA. Subventiile primite de agricultori au facilitat aprovizionarea cu samanta
certificata, procurarea ingrasamintelor chimice si a ierbicidelor necesare
obtinerii unor productii bune.
Au fost eliberate un numar de 122 atestate de producator si 123 carnete de
comercializare.
A fost completat Registrul Electronic cu 1506 pozitii.
S-au primit un numar de 137 cereri fond funciar, la Legea nr. 231/2018, a
fost intocmita documentatia pentru obtinerea Ordinului Prefectului pentru
pasunile comunale, respective, pentru o suprafata de 488,34 ha.
S-au intocmit, deasemenea, procesele verbale de punere in posesie pentru
terenuri cu vegetatie forestiera.
Au fost eliberate 7 Titluri de Proprietate pentru terenuri cu vegetatie
forestiera si 2 Titluri de Proprietate pentru terenuri.
S-au eliberat un numar de 130 adeverinte in cadrul proiectului “Traisarel
Demno Anda Cheud – Servicii integrate pentru o viata demna” si s-a contribuit
la completarea dosarelor pentru obtinerea CF-urilor, pentru un numar de 32 de
persoane.

ASISTENTA SOCIALA
Activitatea in cadrul compartimentului de asistenta sociala in anul 2019, sa desfasurat dupa cum urmeaza:
- Primire cereri – acte doveditoare privind acordarea ajutorului de incalzire
pentru perioada sezonului rece (noiembrie – martie), intocmirea
referatelor, centralizatoarelor si a statelor de plata, efectuarea de anchete
sociale - 34 ;
- Efectuarea de anchete sociale , conform cererilor inregistrate in registrul de
intrare – iesire ( pentru acordare de burse, bani de liceu, pentru comisia de
handicap, pentru incredintare minori in urma divorturilor, acordare
tichete pentru gradinita, anchete sociale pentru calculatoare, etc);
- Monitorizarea celor 13 persoane incadrate in gradul de handicap prin
vizite la domiciliul lor, in vederea stabilirii modului de ingrijire de catre
familie sau asistent personal;
- Efectuarea de anchete sociale ,preluare cereri pentru alocatii de sustinere a
familiei si a ajutoarelor sociale, in vederea stabilirii la fata locului daca se
mai incadreaza sau nu sa primeasca in continuare aceste drepturi.
- Intocmirea situatiilor trimestriale solicitate de DGASPC;
- Intocmirea si actualizarea contractelor de munca si a actelor aditionale
pentru asistentii personali si urmarirea lor pentru un numar de 13
persoane;

- S-au intocmit 184 anchete sociale, din care 86 pentru adulti si 98 pentru
copii ;
- Intocmirea lunara a situatiilor privind ajutorul social, ajutorul de incalzire,
alocatiile de sustinere a familiei, a raportului statistic privind ajutorul
social si inaintarea lor la AJPIS Salaj;
- Intocmirea de dosare privind indemnizatia de crestere a copilului pana la 2
ani, stimulent de crestere a copilului 28, indemnizatii lunare pentru
persoanele cu handicap ;
- S-au intocmit un numar de 44 de dosare pentru alocatii de stat;
- Au fost monitorizate mamele minore.

STARE CIVILA
Pe parcursul anului 2019 au fost inregistrate acte in registrele de stare
civila ale comunei, dupa cum urmeaza:
- Acte nastere intocmite – 9, din care transcrise - 9
- acte deces – 23;
- acte casatorie – 17;
Deasemenea, s-au eliberat un numar total de 81 certificate de stare civila, si
anume:
- certificate de nastere – 29;
- certificate de deces – 33;
- certificate de casatorie – 19.
S-au operat in registrele de stare civila ale comunei peste 200 de mentiuni
corespunzatoare si s-au inaintat la Consiliul Judetean Salaj si altor primarii.
S-au intocmit, comunicat extrase pentru uzul organelor de stat, de pe actele de
nastere, casatorie si deces, in toate situatiile de solicitare.
Ca urmare a deceselor inregistrate s-a operat radierea persoanelor decedate
din listele electorale permanente ale comunei de catre persoanele responsabile.
Au fost radiater 23 de persoane, s-au inregistrat 7 contracte de arendare si au
fost intocmite un numar de 27 sesizari pentru deschiderea procedurilor
succesorale.

ACTIVITATEA SERVICIULUI COMUNITAR DE
ASISTENTA MEDICALA

Serviciul a fost infiintat in luna octombrie 2019, desfăşoară activităţi de
asistenţă medicală comunitară în cadrul Primăriei Napradea şi este finanţat de
Ministerul Sănătăţii. În anul 2019 s-au monitorizat un nr. de 1022 beneficiari,
cum ar fi:
-monitorizarea pacienților externați din spital;

-monitorizarea gravidelor și a nou născuților;
-efectuare triaj epidemologic periodic în școlile comunei;
-efectuarea educației sanitare privind prevenire epidemiilor, respectarea
igienei corporale la copii;
-administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de
tratament de la med. de familie sau specialist, în cazul categoriilor vulnerabile;
-colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii
rețetelor;
-programarea pacienților la diferite consultații de specialitate și laborator;
-recoltarea probelor biologice, inclusiv sânge la domiciliu, pacienților
imobilizați la pat;
-toaleta locală ale plăgilor, extirparea firelor de sutură și pansament;
-acordarea de prim ajutor, solicitarea ambulanței atunci când a fost cazul;
-îngrijire paleativă-completarea cererilor pentru obținerea unor beneficii
de la primărie.În cele 3 luni de cand functioneaza acest serviciu, au beneficiat de
asistență medicală la domiciliu un număr de 362 de persoane, din care 94 în
localitatea Napradea, 50 in Cheud, 116 in Tranis, 87 in Vădurele, 15 în Somes
Guruslau. Au fost monitorizate 6 gravide, 4 nou născuţi.
ACTIVITATEA SERVICIULUI SOCIAL DIN CADRUL
PROIECTULUI “CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR
COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI
EXCLUZIUNII SOCIALE”

Activitati derulate cu si pentru persoanele vulnerabile din comunitate:
- Intocmire anchete sociale 5;
- Informare si consiliere familii vulnerabile din punct de vedere social;
- Intocmire fise de evaluare initiala pentru persoane varstnice care se
confrunta cu problem de sanatate si singuratate si pentru prevenirea
depresiei cauzate de pierderea unei persoane apropiate;
- Informare si consiliere, elaborarea planului de interventie pentru o
familie cu 2 copii minori, care se confrunta cu problem de comportament si,
respectiv,
abandon scolar;
- Intalnire si vizita in teren cu asistentul medical comunitar, la persoanele
cu handicap din comuna;
-Intocmire fise de observatie pentru un numar de 10 persoane in urma
diagnozei sociale a comunitatii in vederea identificarii persoanelor vulnerabile;
- Elaborarea unui set de instrumente de lucru necesare in prestarea
serviciilor social-comunitare;
- Vizite in teren impreuna cu asistentul medical comunitar pentru
efectuarea triajului epidemiologic la pediculoza, la elevii de la scoala “Traian
Cretu”Napradea;

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
In anul 2019 au fost convocate un numar de 18 sedinte ale Consiliului
Local Napradea, din care: 12 sedinte ordinare si 5 sedinte extraordinare si una
de indata.
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost aduse la cunostinta
publica, prin afisare la sediul Primariei.
Au fost adoptate un numar de 72 de hotarari. 72 de proiecte de hotarare
au fost initiate de catre primar, sedintele au fost publice, la ele au putut
participa atat cetatenii, cat si salariatii aparatului de specialitate al primarului,
atunci cand situatia a impus-o.
Hotararile Consiliului Local cu caracter individual, au fost aduse la
cunostinta persoanelor respective.
Prezenta consilierilor la sedinta a fost de cele mai multe ori foarte buna,
existand colaborare si intelegere intre Consiliul Local si primar, in promovarea
intereselor comunei.

ACTELE EMISE DE PRIMAR
Dispozitiile emise de primar in anul 2019 au fost in numar de 176, marea
majoritate fiind cu caracter individual, care au fost aduse la cunostinta
persoanelor.
Acestea au vizat dreptul la alocatia de sustinere, dreptul la ajutor social,
dreptul la ajutorul de incalzire pentru perioada sezonului rece, etc.

GOSPODARIRE COMUNALA SI DE MEDIU
In cursul anului 2019 s-au efectuat controale de catre Garda de Mediu
care au dispus ca masura mentinerea curateniei pe raza comunei.
Pe parcursul anului au avut loc la nivelul comunei actiuni de igienizare
locale, prin care au fost curatate cursurile de apa, zona adiacenta drumului
judetean, zona de picnic din localitatea Somes Guruslau si alte locuri publice.
Pentru lucrarile de dezapezire a DJ108 E Consiliul Judetean Salaj a
incheiat contract cu o firma specializata, sumele necesare acestor lucrari fiind
suportate de catre Consiliul Judetean Salaj, iar pentru dezapezirea strazilor si
ulitelor din satele comunei avem incheiata o conventie civila cu o persoana
fizica pentru satele Tranis, Somes-Guruslau si Vadurele, iar la Napradea si
Cheud aceste lucrari sunt executate de catre angajatul unitatii noastre cu
utilajul propriu, al Primariei.
In anul 2019 activitatea de colectare a gunoiului menajer s-a efectuat de
catre firma SC BRANTNER ENVIRONEMENT SRL, in fiecare localitate
existand punct de colectare selectiva a deseurilor.
In cadrul comunei noastre isi desfasoara activitatea si 2 lucratori de paza,
angajati ai unitatii noastre.

Cu beneficiarii Legii 416/2001 au fost efectuate numeroase lucrari cum ar
fi:
-

lucrari de igienizare zone de interes public, prin colectare gunoi;
lucrari de intretinere santuri acolo unde situatia a impus;
lucrari de intretinere a albiilor paraurilor aflate pe teritoriul comunei;
aprovizionare cu lemn de foc la sediul Primariei ;
lucrari de spargere a lemnelor de foc si depozitarea acestora la Primarie ;
lucrari de indepartare a vegetatiei pe DJ 108E.
recuperarea unor materiale provenite din demolarea unor constructii.

ACTIVITATEA DE URBANISM
In anul 2019 au fost eliberate un numar de 26 certificate de urbanism si
18 autorizatii de constructie.
Pe plan local, prin dispozitia primarului, d-na viceprimar s-a deplasat
periodic pe toata raza comunei pentru a urmari executarea lucrarilor de
constructii.
Urmare a controlului Inspectoratului Teritorial in Constructii nu au fost
gasite nereguli in ceea ce priveste respectarea normelor legale privind disciplina
in constructii si urbanism.

SITUATII DE URGENTA
- S-a intervenit la stingerea incendiilor pe raza comunei, ori de cate
ori a fost necesar, alaturi de echipele de pompieri;
- Verificarea si intretinerea sirenei electrice;
- S-a instruit personalul angajat al Primariei Napradea privind protectia
impotriva incendiilor sau a altor situatii de urgenta;
- S-au efectuat controale la gospodariile populatiei din comuna Napradea;
- S-au intocmit programele de interventie in situatii de urgenta privind
inlaturarea efectelor temperaturilor ridicate, temperaturilor scazute in
situatii de ninsori abundente sau inzapezire;
- S-a efectuat monitorizarea codurilor portocalii sau rosii de caldura, ger,
viscol sau temperaturi scazute;
- S-au efectuat intalniri lunare de pregatire cu personalul component al
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Napradea, in
vederea prelucrarii teoretice a actelor normative privind interventia in cazul
producerii unei situatii de urgenta ;
- S-au incarcat stingatoarele care au fost folosite sau expirate;
- Au fost intocmite toate documentele solicitate de catre ISU
“Porolissum”Salaj.

REALIZARI DE INVESTITII PE PLAN LOCAL
SI ACHIZITII EFECTUATE
-

-

-

-

-

-

-

In anul 2019 s-a urmarit realizarea urmatoarelor obiective:
Au fost efectuate lucrari de asfaltare in cadrul proiectului “Modernizare
strazi in Comuna Napradea (satele Napradea si Cheud)”, reusindu-se in
acest an asfaltarea tuturor strazilor cuprinse in proiect, s-a efectuat
montarea podetelor in proportie de 90%, acolo unde situatia a impus-o;
Au inceput lucrarile in cadrul proiectului “Reabilitare si dotare Camin
Cultural Somes Guruslau”, cu termen de finalizare 2020;
Au inceput lucrarile in cadrul proiectului “Modernizare si dotare
Gradinita localitatea Napradea”, cu termen de finalizare 2020;
Am finalizat si receptionat lucrarile in cadrul proiectului “Modernizare
sistem de iluminat public stradal, loc. Napradea, com. Napradea, jud.
Salaj”;
Au demarat lucrarile in cadrul proiectului” Reabilitare DJ108E,
km:13+000 – 17+580, com. Napradea, jud. Salaj”, cu termen de finalizare
2020;
Deasemenea, au inceput lucrarile in cadrul proiectului “Modernizare
Scoala Generala si Gradinita in loc.Cheud, com. Napradea, jud. Salaj;
Au continuat activitatile in cadrul proiectului ”Traisarel Demno Anda
Cheud – Servicii integrate pentru o viata demna”, unde Primaria Napradea
este Partener1. Astfel, pe langa cele 35 de personae angajate in anul 2018
au mai fost angajate un numar de 30 de personae pe parcursul acestui an,
persoane care fac parte din grupul tinta al proiectului, au absolvit cursuri
de formare in domeniul “Lucrator in comert”un numar de 23 de persoane,
alte 19 persoane au fost formate ca si “Agent curatenie”, 14 persoane –
lucrator in constructii. Au fost finalizate lucrarile de topografiere (
masuratori) la gospodariile cuprinse in grupul tinta al proiectului in
vederea intabularii, fiind astfel depuse pe Legea 231/2018 un numar de 34
de dosare.Au fost emise un numar de 10 CF-uri si urmeaza a fi inmanate
proprietarilor inca 30 de cf-uri in aceasta luna. Deasemenea, au inceput
lucrarile de imbunatatire a conditiilor de locuit, intervenindu-se la un
numar de 10 gospodarii pana in prezent.Toti cursantii inscrisi la programul
“A doua sansa “si-au finalizat cursurile la sfarsitul lunii iunie.
Au inceput lucratrile in cadrul proiectului cu denumirea “Infiintare casa de
ceremonii funerare in com. Napradea, jud. Salaj”, proiect depus pe GAL
Samus Porolissum;
A fost semnat Contractul de finantare pentru proiectul “Infiintare Casa de
ceremonii funerare in loc. Cheud, com. Napradea, jud. Salaj, proiect depus
pe GAL Samus Porolissum.
Avem semnat contractual de finantare pentru proiectul “Diversificarea
Serviciilor Sociale in cadrul Comunei Napradea, Judetul Salaj”, proiect
depus tot pe GAL Samus Porolissum;

- A demarat proiectul “Crearea si implementarea serviciilor comunitare
integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale”, incepand cu
luna octombrie, fiind angajate in cadrul acestui proiect 2 persoane,
respectiv, asistentul medical comunitar si asistentul social.
- Au fost finalizate lucrarile la constructia anexelor gospodaresti in loc.
Napradea, jud. Salaj, respectiv, la sediul Primariei Napradea, precum si
anexa de la Scoala Gimnaziala “Petre Hossu”Cheud;
- Au fost finalizate lucrarile in cadrul proiectului pe care l-am avut cu
Compania de apa Salaj “Suplimentare debit apa in comuna Napradea,
judetul Salaj.
- Au fost montate un numar de 12 camere de supraveghere trafic in satele
apartinatoare comunei.

SARBATORI, CULTURA SI SPORT
Asa cum se obisnuieste in fiecare an si in anul 2019 a fost sarbatorita Ziua
Eroilor atat la Monumentul Eroilor din localitatea Napradea, cat si la
Monumentul Eroilor din localitatea Cheud. Aceste manifestari au debutat cu
slujba de pomenire a eroilor cazuti la datorie in cele doua razboaie mondiale si
au continuat cu un mic program artistic prezentat de elevii din cele doua scoli.
Din partea Primariei Napradea, a Consiliului Local Napradea si a celor doua
scoli gimnaziale din comuna au fost depuse coroane de flori.
In data de 15 August a avut loc “Intalnirea cu fii satului Cheud”,
eveniment in cadrul caruia caminul cultural din localitatea Cheud a primit
numele cantaretei de muzica populara “ANGELA BUCIU”.

In data de 18 septembrie a avut loc in localitatea Cheud a II-a editie a
Festivalului Interetnic “Calea Destinului” organizat de catre Asociatia ASSOC
Baia Mare in parteneriat cu Primaria Napradea, in cadrul proiectului
“Traisarel Demno Anda Cheud – Servicii integrate pentru o viata demna”.

Consiliul Local al Comunei Napradea, in parteneriat cu Primaria
Napradea, Scoala Gimnaziala”Traian Cretu” Napradea si Biserica Ortodoxa
Napradea, au organizat in data de 8 decembrie 2019, cea de-a X-a editie a
Festivalului Interjudetean dedicat Sarbatorilor de iarna, “O stea s-a ivit”. In
deschiderea Festivalului au fost premiate cuplurile care au implinit 50 de ani
de casatorie, iar apoi au urcat pe scena grupuri de colindatori din Napradea ,
Somes Odorhei , Jibou. Invitati de onoare au fost:Sava Negrean Brudascu,
Angela Buciu, insotita de un grup de colindatori, Sergiu Chirila, Marius
Sampalean, Florin Sampalean, Marinel Petreus, Grupul de colindatori
“Traditii”al Liceului de arta “Ioan Sima”Zalau, Ansamblul “Cununa”din
Jibou.

In sprijinul activitatii instructiv-educative a elevilor si chiar a tineretului,
in comuna isi desfasoara activitatea si biblioteca. Aceasta detine peste 10.000
de volume din toate domeniile si pot satisface cerintele utilizatorilor,
contribuind la imbogatirea culturii generale si a studiului individual, deoarece
principala menire a bibliotecii este de a pune la dispozitie intreaga informatie
necesara, precum si mijloacele de documentare de care dispune. Pe parcursul
anului au trecut pragul bibliotecii un numar de peste 300 de cititori, in special
elevi ai Scolii Gimnaziale “Traian Cretu” Napradea, dar si cititori din alte
categorii socio-profesionale. Biblioteca din comuna beneficiaza de servicii
moderne de internet prin programul” Biblionet-lumea in biblioteca mea”.
Astfel, in anul 2019 numarul total de servicii Biblionet a fost de peste 2000 de
vizite pentru serviciul de Internet.
Pe parcursul anului 2019 in incinta bibliotecii s-au desfasurat diverse
activitati propuse in cadrul unor parteneriate incheiate intre biblioteca si
scolile din comuna.

SPORT
Asa cum se stie, echipa de fotbal” Napradeana Napradea”este inscrisa in
Liga a V-a de fotbal, seria Est. Meciurile s-au disputat atat pe teren propriu, cat
si in deplasare. La sfarsitul turului din cadrul campionatului, mai precis in luna
noiembrie, echipa s-a clasat pe locul X .

Primaria Napradea, impreuna cu Consiliul Local au sprijinit financiar
echipa, bani din care au fost achitate toate taxele care sunt prevazute pentru ca
echipa sa-si poata desfasura toate meciurile, conform regulamentului.

POLITIA
Activitatea Postului de Politie Napradea se desfasoara pentru apararea
vietii, integritatii corporale si libertatii persoanei, proprietatii private si publice,
a celorlalte drepturi si interese legitime ale persoanei si comunitatii. Postul de
Politie Napradea este incadrat cu un nr. de 3 lucratori, respectiv: ag.sef
adj.,Cosma Cristian – Viorel, seful postului si ag.de politie Has Andrei – Ionut,
ajutor sef post, si agent de politie Barsan Dorada-Adelina, ajutor sef de post.
In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-a acordat o atentie sporita
activitatilor de prevenire a fenomenului infractional, asigurarea unui climat de
ordine a linistei publice corespunzatoare pe raza comunei, solutionarea cu
operativitate a problemelor ridicate de catre comunitate, in cooperare cu
organele administratiei publice locale, organele silvice, ale AJVPS Jibou,
unitatile scolare si celelalte structuri MAI .
Activitatile de prevenire si combatere a fenomenului infractional s-au
executat sub directa supraveghere a sefului Sectiei 3 Politie Rurala Jibou,
acestea s-au materializat intr-un numar de 108 de controale, pe toate liniile de
munca, respectiv 12 pe linia combaterii criminalitatii economico-financiare,32
pe linie judiciara, 14 pe linie de AETS, 6 pe linia Legii nr.333/2003 privind paza
bunurilor si valorilor, 38 pe linie silvica, 7 pe alte linii.
S-au executat un nr. de 9 actiuni impreuna cu lucratorii Sectiei 3 Politie
Rurala Jibou, pe raza comunei Napradea, Somes Odorhei, Benesat , Salatig si
Mirsid, actiuni organizate in special pentru persoanele care locuiesc fara forme
legale, perchezitii domiciliare pentru prevenirea traficului de tigari de
contraband, alcool, produse de panificatie, arme si material pirotehnice.
Au fost executate un nr. de 72 patrulari din care 42 pe timp de noapte si 30
pe timp de zi, ocazie cu care au fost constatate un nr. de 76 contraventii si 7
infractiuni in flagrant.Tot in acest scop, au fost aplanate un nr. 26 stari
conflictuale, s-au asigurat masuri de ordine in 26 cazuri, astfel:la manifestari
sportive 18, religioase 2, cultural-artistice 6 si 4 in alte cazuri.
S-au executat un nr. de 17 mandate de aducere, fiind incarcerate in arestul
IPJ Salaj in perioada de referinta un numar de 2 persoane.
Au fost solutionate un nr. de 13 petitii si au fost primate in audienta un nr. de 45
persoane, care au depus petitii la sediul Postului de Politie, sau a caror silicitari
au fost solutionate pe loc. In aceasta perioada au fost constatate un nr. de 259
contraventii, din care in 52 cazuri au fost aplicate avertismente, restul de 207
contraventii cu amenda in valoare de 91.400 lei .
S-au retinut in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe
drumul public un numar de 9 permise de conducere si 14 certificate de
inmatriculare.
S-a desfasurat un important volum de munca pe linia constatarii si
cercetarii plangerilor penale, astfel: la inceputul perioadei existau in lucru 11
lucrari penale cu autori cunoscuti.
In urma activitatilor de prevenire depuse de catre lucratorii postului de
politie in aceasta perioada, nu s-au produs fapte grave care sa tulbure ordinea si
linistea publica.

INVATAMANT
Cu sprijinul Consiliului Local si al Primariei Napradea, prin implicarea
angajatilor scolii, elevilor si parintilor, procesul instructiv - educativ din Scoala
Gimnaziala “Traian Cretu” Napradea si din structurile arondate s-a desfasurat
in conditii bune. . Toate unităţile de învăţământ au autorizaţie sanitară de
funcţionare (exceptie fǎcȃnd Gradinita Cheud 2 din lipsa apei potabile) .
In luna august 2019 au fost aprovizionate toate scolile din comuna cu
lemne de foc in cantitate de 57 mc din padurea private a scolii. Exploatarea si
transportul lemnului au fost asigurate de catre Primaria Napradea.S-au
asigurat material de curatenie, furniture de birou se de asemenea, s-a asigurat
combustibilul pentru transportul scolar, s-au reinnoit asigurarile de transport
persoane si RCA ale microbuselor, iar reparatul microbuzelor scolare s-a ridicat
la suma de 20.000 lei. In anul 2019, prin bugetul pentru invatamant, a fost
alocata pentru reparatii curente suma de 20.000 lei. Pe parcursul lunii august sau efectuat lucrari de reparatii curente constand in: reparatii/vopsitorii la glet si
zugravit la Scoala Gimnaziala “Traian Cretu”Napradea, Scoala Gimnaziala
“Petre Hossu”Cheud si Gradinita Tranis, in suma totala de 12.027 lei, de catre
firma I.I. Chindea G.Vasile, lucrarile terminandu-se la timp.Conform
reglementarilor legale reteaua scolara a fost aprobata de CL, cu avizul conform
al ISJ Salaj. In anul scolar 2019-2020 functioneaza o singura scoala cu
personalitate juridica ( Napradea),iar ca structuri, o scoala gimnaziala ( Cheud)
si 5 gradinite ( Napradea, Cheud 1 si Cheud 2, Tranis si Somes Guruslau),
avand in total 272 de prescolari si elevi. Prin finantarea de baza a
invatamantului , in anul 2019, in raport cu costurile standard per elev, prin
bugetul de stat s-a alocat suma de 1.765.512 lei, fiind necesare suplimentari de
656.069 lei. Din care 89.688 lei au fost destinati pentru dobanzi acordate
conform Hotararilor judecatoresti si 49.300 lei pentru decontul privind
vaucherele de vacant.Din finantarea complementara (buget local) a fost
acordata suma de 20.000 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice si
suma de 5000 lei pentru bursele elevilor.

SERVICII LOCALE
Principalele servicii locale de care beneficiaza populatia comunei Napradea
sunt:
- prestari servicii pentru agricultura efectuate de utilaje agricole, precum si
de o societate agricola care functioneaza pe teritoriul comunei noastre;
- alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza
comunei;
- serviciu de asistenta medicala umana efectuat prin doua cabinete de
consultatii (cabinet Medicina de familie si cabinet stomatologic);
- serviciu de farmacie;
- serviciu de asistenta veterinara;

- post de politie;
- serviciu de telefonie fixa digitala prin Romtelecom;
- serviciu de telefonie mobila cu acoperire de 90% in retelele
Orange,Vodafone, Telekom;
- serviciu de televiziune prin cablu;
- serviciile de posta pentru Comuna Napradea sunt efectuate dupa cum
urmeaza:localitatea Napradea si localitatea Cheud - un factor postal,
localitatile Tranis, Vadurele si Somes – Guruslau - un factor postal;
- serviciul de paza;
- SVSU.
Raportul de fata il socotesc, inaintea cerintei impuse de lege, datoria mea
morala de a aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata impreuna cu
angajatii Primariei Comunei Napradea si Consiliul Local Napradea in anul
2019.
M-am straduit si consider ca am reusit sa realizez o radiografie fidela,
deloc formala, a modului in care au fost cheltuiti banii publici, in perioada la
care facem referire, in scopul infaptuirii obiectivelor din programul cu care mam angajat fata de locuitorii comunei.
Este un document sintetic, pe intelesul fiecarui locuitor al comunei, spre o
corecta informare privind folosirea banilor din bugetul local.
Sunt adeptul transparentei totale, sunt receptiv la toate propunerile
constructive si contez pe civismul oamenilor. Am dovedit aceasta atitudine cu
fiecare prilej- audiente, dezbateri publice, intalniri ocazionale cu diversi cetateni
si diverse grupuri socio – profesionale, in sedintele Consiliului Local etc.
Nu am scapat si nu voi scapa din vedere solicitudinea, promptitudinea si
profesionalismul functionarului public in relatia cu cetatenii.
Va invit, asadar, sa conlucram bine informati, cu seriozitate si
responsabilitate, pentru ridicarea calitatii vietii din Comuna Napradea, in
deplina armonie cu cerintele si standardele europene.
Multumesc aparatului propriu al Primariei si Consiliului Local pentru
sprijinul acordat si pentru imbunatatirea facuta cu mult discernamant a unor
proiecte de hotarari.

PRIMARUL COMUNEI NAPRADEA
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