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RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
A COMUNEI ROSIA DE SECAS PE ANUL 2018

Preocuparea principală a administraţiei locale a comunei ROSIA DE SECAS în anul 2018 a fost
gestionarea eficientă şi asigurarea bunăstării cetăţenilor, acţionându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de
politici şi proiecte.
Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administraţie publică
locală eficientă în folosul cetaţeanului, să contribuim la dezvoltarea comunei, într-un mod echilibrat, gestionând
eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor şi prioritaţilor comunităţii.
Raportul pe care îl prezint azi îl consider, înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală de a
aduce la cunostinţa cetatenilor activitatea desfaşurată împreună cu salariaţii instituţiei, străduindu-mă să realizez
conform datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului în care au fost cheltuiţi
banii publici, în scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat faţă de cetăţeni.
Raportul privind starea economică şi socială a comunei ROSIA DE SECAS se vrea un document
sintetic, pe înţelesul fiecarui locuitor, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi atraşi
în continuare la luarea deciziilor privind necesităţile şi priorităţile, implicarea contribuabilului în actul de decizie,
sporind calitatea muncii în administratia publică locală şi grăbind realizarea obiectivelor stabilite în comun.
In conformitate cu prevederile art. 63, alin (3), lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, 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.
Prin activitatile de investitii efectuate s-a urmarit deasemenea dezvoltarea comunei, satisfacerea cerintelor si
asteptarior cetatenilor comunei ROSIA DE SECAS
Activitatea culturala
In cursul anului 2018 caminul cultural din Rosia de Secas a fost modernizat in sensul ca a fost reparat
acoperisul fiind acoperit cu tigla metalica, a fost reabilitat interiorul fiind zugravit cu tencuiala decorativa ,reparat
plafonul cu tavan casetat,, afost reparata instalatia electrica, urmand ca in anul 2019 sa definitivam aceasta
reabilitare prin reparatiile la exterior.
Cele doua cămine culturale din satul UNGUREI şi TAU.din punct de vedere fizic sunt destul de degradate,
necesită reparaţii şi dotări cu mobilier, cea ce reprezinta o prioritate pentru viitor
În anul 2018, biblioteca comunală a funcţionat, ca şi în anii precedenţi, fiind necesară reorganizarea acestei
activităţi. Actualmente există un fond de carte diversificat, compus din 10.572 volume.
Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului
comunal
Populaţia localităţii

În anul 2017 au fost înregistrate un nr. de 21 naşteri şi 17 decese.
Numărul populaţiei prezintă o uşoară scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate această tendinţa se
preconizează şi pentru perioada imediat următoare. Depopularea este un fenomen care va avea urmări grave
asupra dezvoltării comunei noastre.
Cauze ale depopulării :
 Îmbătrânirea populaţiei
 Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze tineretul aici.
 Lipsa infrastructurii în comună.
Economia
Starea economică a comunei are o tendinţă crescătore faţă de anii precedenţi, cea ce se datorează în
opinia noastră faptului că în ultimii ani s-au atras fonduri pe diferite proiecte în comună Majoritatea populaţiei
din comună sunt pensionari şi trăiesc din pensie, iar populaţia activă lucrează la instituţiile şi firmele din comună
precum şi la diferite firme din oraşele judeţului.
În comună activează şi sunt înregistrate 66 SRL- uri şi PF,AF sau ÎI, a căror majoritate se ocupă de
comerţ dar sunt firme care activează şi în alte domenii de activitate.
Agricultura şi în special producţia agricolă sunt în scădere dramatică atât cea ce priveşte producţia
vegetală cât şi cea din sectorul zootehnic. Acest lucru se datorează faptului că populaţia comunei este îmbătrânită
iar tineri au posibilităţi de câştig mai mare în alte domenii de activitate. De altfel constituie o problemă mare în
agricultură numărul mare a animalelor sălbatice care distrug culturile înfiinţate de locuitorii comunei.
Asistenţă socială
În cursul anului 2018, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind venitul minim garantat un
număr de 20 familii şi 5 persoane singure, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un număr de 52 beneficiari,
achitându-se integral sumele cuvenite pe perioada sezonului rece,
Pentru un număr de 22 de persoane cu handicap grav au beneficiat de serviciile asistenţilor personali,
fiind asigurat plata asistenţilor personali pe tot anul,
Primăria a asigurat şi în anul 2018 formularele pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire, precum şi a
ajutat populaţia cu privire la completarea şi depunerea acestor cerereri, în care sens angajaţii primăriei s-au
deplasat în fiecare sat aparţinător unde au preluat cererile.
Sănătate
În comuna ROSIA DE SECAS funcţionează 1 cabinet medicale individual de medicina familiei: C.M.I dr.
Gruian Anghel Viorica. Personalul de specialitate este format din 1 medici şi 1 asistentă medicală, care asigură
asistenţa primară la nivelul localităţii. Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului medical ROSIA
DE SECAS. Cu ajutorul financiar al consiliului local şi a primăriei functioneaza un cabinet stomatologic prin
colaborarea cu dr. Ghita Mihaela din loc. Sibiu care a deschis aici un punct de lucru .Tot aici urmeaza sa fie
deschis si un punct farmaceutic.la inceputul anului 2019
La sfarsitul anului am facut demersuri la DSP Alaba pentru aprobarea finantari unui post de asistent comunitar pe
teritoriul comunei
Învăţământ
În comuna ROSIA DE SECAS funcţionează 1 şcoală gimnaziala în satul ROSIA DE SECAS şi 2 şcoli
primare în satele UNGUREI şi TAU , precum şi 3 grădiniţe în satele ROSIA DE SECAS, UNGUREI şi TAU
În instituţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un nr. de x de salariaţi din care:
- 15 cadru didactice titular
- 8 cadre didactice suplinitori calificati
- 2 angajaţi pentru întreţinere şi gospodărire.
În instituţiile de învăţământ pe anul şcolar 2018-2019 sunt înscrişi aproximartiv 200 de copii
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale conducererea Şcolii Generale ROSIA DE SECAS şi
administraţia locală a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de lemne de foc pentru sezonul rece 20182019,
In concordanţă cu posibilităţile bugetului local administraţia locală a asigurat resursele financiare
necesare pentru procurarea unor obiecte de inventar, asigurarea tichetelor cadou şi decontarea contravalorii
navetei pentru personalul didactic.
În luna decembrie am alocat din bugetul local suma de 5.000 lei pentru a putea organiza Pomul de
Crăciun si avem satisfacţia ca am reuşit să facem un dar şi o mică bucurie elevilor din şcolile noastre.

Infrastructura locală
In anul 2018 a fost finalizata investitia la "Racorduri canalizare la reţeaua existentă în comuna Roşia
de Secaş Judeţul Alba" in valoare de 1.163.467,87 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 1.024.591,93
lei inclusiv TVA -258.548 EURO care a avut cofinanțarea din bugetul local in valoare de 80.530,66 lei inclusiv
TVA.
- Racorduri la 458 gospodari + refaceri suprafete afectate si refaceri accese si podete immobile
La aceasta investitie s-a facut extinderi fata de priectul initial la obiectivele de la scoala si gradinita
precum si la trei strazi din Rosia de de Secas
-pentru investiția "Extinderea rețelei de canalizare în satul Tău, comuna Roșia de Secaș, județul Alba" s-a
predat amplasamentul si s-a dat ordin de incepere a lucrarilor
Valoare - 4.087.626,2 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 3.443.265,00 lei inclusiv TVA - 908.361
EURO-cofinanțarea din bugetul local - valoare de 243.033,7 lei inclusiv TVA.
-pentru .investitia -"MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA ROȘIA DE
SECAȘ, JUDEȚUL ALBA" s-a predat amplasamentul si s-a dat ordin de incepere a lucrarilor
valoare de 9.897.063,09 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 8.451.391,90 lei inclusiv TVA -2.199.347
EURO
-cofinanțarea din bugetul local - valoare de 80.530,66 lei inclusiv TVA
Pentru investitia – “Infiintarea si dotarea serviciului public de gospodarire comunala in comuna Rosia de Secas,
judetul Alba”a fost achizitionat un buldoexcavator multifunctional.
Valoarea totala a investitiei = 336.684 lei inclusive TVA
Au fost depuse pe POR la ADR CENTRU trei proiecte de reabilitare a scolilor si a gradinitei Rosia de Secas , in
acest moment fiind in faza de evaluare.
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