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              La fiecare inceput de an incercam sa prezentam cat mai transparent si succint activitatea 
din cadrul administratiei publice locale la nivelul Primariei Camarasu    . Incercam sa fim cat mai 
aproape de cetatenii comunei noastre , sa intelegem problemele cu care se confrunta si sa 
incercam sa rezolvam cat mai multe din acestea . 

 In ceea ce priveste activitatea consiliului local , sedintele acestuia s-au tinut cu 
regularitate, conform prevederilor legii , iar prezenta consilierilor a fost foarte buna . Au fost 
consemnate un numar de 12 sedinte ordinare , 6 sedinte extraordinare si 2 sedinte convocate 
,,de indata ‘’.  

 In anul 2017 s-au adoptat un numar de 59 hotarari, toate in urma unor proiecte de 
hotarari pe care le-am initiat ; au fost emise de catre primar un numar de 346 dispozitii .  
         Un loc important in activitatea unei administratii publice locale o reprezinta sectorul 
financiar –contabil .  Se poate afirma ca in anul 2017 activitatea administratiei publice locale a 
fost  destul de incarcata, propunandu-ne sa gestionam cat mai bine bugetul local si sa ducem la 
bun sfarsit proiectele de investitii aflate in derulare sau cele in curs de derulare  . Am respectat 
cu strictete  legislatia fiscala , am cautat sa avem intelegere la greutatile cu care se confrunta 
cetatenii comunei si totodata sa-i constientizam de importanta platii la timp a impozitelor si 
taxelor la bugetul comunei comunei .  
        O preocupare permanenta o reprezinta atragerea de fonduri catre bugetul local al 
comunei , tinand cont de ponderea extrem de mica a veniturilor proprii in cadrul veniturilor 
totale ale bugetului local , aproximativ 21 % . 
        Veniturile totale prognozate in anul 2017 au fost , conform ultimului buget rectificat , de 
6.352.850 lei , realizandu-se la finele anului 4.963.292 lei ; nerealizarile s-au datorat in cea mai 
mare parte neîncasarilor provenind de la cateva societati comerciale aflate in faliment sau 
insolventa si amenzilor de la unele persoane fizice , care nu au bunuri urmaribile si pentru care 
s-au intocmit procedurile fiscale de urmarire specifice . Veniturile proprii prognozate reprezinta 
32 % din totalul veniturilor  bugetului local , din acestea la finele anului s-au incasat 38% .     
        In cadrul cheltuielilor efectuate in anul 2017 , o pondere importanta au reprezentat-o 
cheltuielile privind investitiile (1.838.529 lei), care au reprezentat 25% din totalul cheltuielilor 
bugetului local . De asemenea o pondere importanta considerabila o au si cheltuielile pentru 
invatamant , 1.413.500 lei , reprezentand 29 % din totalul cheltuielilor bugetului local .  
        

 



 
           Dintre investitii principale derulate in anul 2017 amintesc :  
- Modernizare strazi comuna Camarasu , lucrare ce se va finaliza in anul 2018 si care 

presupune asfaltarea a 3 strazi din Camarasu ( Recea ) , Naoiu si Simboleni (Capul 
satului) , amplasarea de podete ; 

- Achizitia de utilaje pentru gospodarire comunala ( sararita si brat pentru cosit ) ; 
            Amintesc si celelalte investitii de valoare mai mica si anume : Taxe, avize si autorizari 
lucrari de investitii  ; avizare Plan urbanistic general ; Servicii dirigentie santier ; Studiu 
Fezabilitate extindere alimentare cu apa sat Naoiu  . 
        Referitor la activitatea noastra in cadrul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara , 
judeteana sau zonala din care face parte comuna Camarasu , am cautat sa reprezentam comuna 
noastra cat mai bine in  cadrul acestor organizatii , sa urmarim indeaproape interesele 
cetatenilor comunei , sa-i informam si sa-i sprijinim  in realizarea proiectelor menite sa atraga 
locuri de munca . 
         Si in anul 2017 , in colaborare cu Serviciul Judetean de Evidenta al Populatiei, am 
organizat deplasarea statiei mobile la Camarasu in lunile martie  si octombrie in vederea 
intocmirii de acte de identitate. Astfel, s-au întocmit in total cu ocazia acestor actiuni , peste 100 
acte de identitate. 
 
              La partea asistenta sociala , au fost platite   ajutoare sociale de catre AJPIS Cluj , in suma 
de 79.274 lei . Comparativ cu anul 2016 , numarul dosarelor de venit minim garantat  
inregistrate la Primaria Camarasu au scazut cu 49% . Acest lucru se datoreaza faptului ca fosti 
beneficiari de ajutor social s-au angajat .  S-au platit ajutoare de incalzire in suma de 5.452 lei ; la 
inceputul anului 2017 existau un nr. de 38 dosare ,iar la finele anului 2017 au ramas doar 18 . 
Suma platita pentru cele 126 dosare reprezentand cereri aprobate pentru incalzirea cu lemne a 
fost de 27.385 lei si a fost platita de la bugetul de stat . Avem un numar de 34 dosare pentru 
acordarea  alocatiei de stat si un numar de 80 dosare privind acordarea de alocatie de sustinere 
a familiei . S-au intocmit un numar de 395 anchete sociale .  
             In anul 2017 s-au nascut un numar de 34 copii , 10 romani si 24 romi, 19 baieti si 15 fete  . 
             In cadrul activitatii de stare civila , s-au inregistrat urmatoarele : 

- acte de nastere (nasteri in comuna )         =   8 
- acte de casatorie(casatorii inregistrate )   = 16 
- acte de deces ( decese inregistrate)           = 24 
- acte de divort                                                  =   2 

 Activitatea SPLAS Camarasu este structurata pe urmatoarele componente: servicii sociale si 
prestatii sociale .         

A. In domeniul protectiei copilului 
       In comuna Camarasu, potrivit statisticilor exista  un nr. de 769 copii cu varste cuprinse intre 
0 si 19 ani , din care , un nr. de 179 copii cu varste 0-4 ani , grupa de varsta 5-9 ani care cuprinde 
190 copii , grupa de varsta 10-14 ani ,200 copii , iar grupa 15–19 ani cuprinde 200 tineri .  
Raportat la populatia  comunei ,care este de 2739 locuitori , conform datelor statistice la 
01.07.2017 transmise de catre Directia Jud. de Statistica Cluj acest numar  reprezinta 28 %. 
Aspecte ale activitatii de asistenta sociala : 
 Plasamente in centre de plasament ale DGASPC :19 
 Plasamente la asistent maternal profesionist/familii : 4 ; 



 Copii incadrati intr-un grad de handicap, ingrijiti in familie: 30 din care 4 cu asistent 
personal ; 

 Asistentul social solutioneaza adresele primite de la institutiile descentralizate la nivel de 
judet(AJPIS-prestatii sociale) DGASPC(probleme privind protectia copilului, persoanei cu 
handicap, persoane adulte), Judecatorie( abuz,divort, incredintare minori,furturi) .  
Asistentul social intocmeste trimestrial situatia privind copiii ai caror parinti sunt plecati la 
munca in strainatate . 

 B. In domeniul asistentei sociale pentru adulti 
In comuna Camarasu, exista inregistrati si incadrati in grad de handicap un nr. de 126 persoane ; 
Persoane cu gandicap grav  34 
Persoane cu handicap accentuat  45 
Persoane cu handicap mediu  47 

 Dintre acestia,11 beneficiaza de asistent personal, iar 23 au optat pentru indemnizatie 
lunara de ingrijire. 

 Adulti cu handicap ingrijiti in institutii: 2 persoane    
     In programul de dezvoltare comunitara , amintesc proiectul-parteneriat Transilvania ADP cu 
Fundatia World Vision – Biroul Cluj , din care fac parte un numar de 235 copii  care au fost 
sprijiniti periodic prin diverse mijloace financiare sau materiale   .  
    Parteneriatul cu Fundatia World Vision- Biroul Cluj , s-a desfasurat si in anul 2017 foarte bine , 
venind impreuna in sprijinul familiilor , copiilor din proiect .  
Amintesc  activitatile derulate in cursul anului 2017 : 
- sustinere competitii sportive Scoala Gimnaziala Camarasu ; 
- sustinere Scoala Gimnaziala Camarasu serbare de Craciun  ;  
- sustinere concursuri Scoala Gimnaziala : ,, Toamna prin cantec si vers ’’ , ,, Concurs de cultura 
generala ’’ ; 
 - sustinerea activitatilor la Centrul Multifunctional Speranta , unde sunt inscrisi un nr. de 30 de 
copii de etnie rroma, copii prescolari si copii din clasele I-IV care frecventeaza scoala si care 
beneficiaza de servicii after-school precum si asigurarea unei mese calde ; 
- donatii imbracaminte , incaltaminte si rechizite  235 copii din proiectul Transilvania ADP ; 
- sustinere sarbatoare Fiii Comunei Camarasu  editia a XI-a . 
          In completare la serviciile sociale  descrise , in cadrul Compartimentului Local de Asistenta 
Sociala, mai amintesc si altele : sprijinirea familiilor cu grad de risc , nevoiase, monitorizare 
permanenta prin vizite , interventii , etc. . 
          In cadrul asistentei sociale se deruleaza din anul 2016 proiectul adresat persoanelor 
varstnice , proiect in colaborare cu Asociatia Pro Ibd Ses si derulat in baza Legii nr. 292/2011 
privind acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu persoanelor varstnice conform art. 32 , cu 
modificarile si completarile ulterioare . Acest proiect presupune includerea in baza , a unui nr. de 
25 persoane varstnice , oferindu-li-se servicii sociale , ajutor acordat pentru indeplinirea 
activitatilor uzuale ale vietii zilnice care privesc urmatoarele activitati : activitati de baza ( 
asigurarea igienei corporale , imbracare , hranire , igiena personala , deplasare in interior , 
comunicare ) si activitati instrumentale (efectuarea de cumparaturi , activitati de menaj si 
spalatorie , activitati de administrare ) , un proiect ce s-a dovedit a fi de mare ajutor pentru 
persoanele varstnice din comuna noastra care locuiesc singur  . Astfel, exista o persoana angajata 
care efectueaza vizite la domiciliul beneficiarilor si le acorda ajutor in functile de nevoile 
identificate.De aceste servicii sociale de ingrijire   la domiciliu, beneficiaza un nr. de 25 de 



varstnici. Acest  proiect ce s-a dovedit a fi de mare ajutor pentru persoanele varstnice din 
comuna noastra care locuiesc singure. Serviciile sociale acordate constau in : ajutor acordat 
pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice care privesc urmatoarele activitati : 
activitati de baza ( asigurarea igienei corporale , imbracare , hranire , igiena personala , 
deplasare in interior , comunicare ) si activitati instrumentale (efectuarea de cumparaturi , 
activitati de menaj si spalatorie , activitati de administrare ) .   
        Referitor la activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Camarasu , 
mentionam urmatoarele aspecte :  

- in cursul anului 2017 au fost reactualizate toate dosarele SVSU Camarasu , baza de date si 
fisa localitatii ; 

- a fost intocmit si aprobat Planul de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 
2017 si depus spre avizare la ISU Cluj ; 

- a fost supravegheata indeaproape activitatea din institutiile subordonate , biserici, 
persoane fizice si juridice ; 

- s-au efectuat controale la gospodariile cetatenilor in scopuri preventive ; 
- intocmire fise individuale de instruire privind securitatea si sanatatea la toti angajatii 

Primariei ; 
- au fost instruiti periodic si au fost intocmite fise de instruire a beneficiarilor de ajutor 

social ;  
- desfasurarea unei campanii de prevenire a aparitiei unor incendii . 

        
        In cadrul activitatii biroului agricol , activitatea a fost orientata inspre a oferi cetatenilor 
servicii prompte, corecte , vizand in special : 

- sprijinirea cetatenilor in depunerea cererilor de plata pentru terenuri , la  APIA ; 
- efectuarea muncii de secretariat , corespondenta cu institutii (Judecatoria Cluj Napoca, 

Tribunalul Cluj , Institutia Prefectului , Consiliul Judetean Cluj si Directia Judeteana de 
Statistica Cluj ) in clarificarea unor probleme de fond funciar , litigii , statistici , etc.  

-  completarea noilor registre agricole ; 
- alte activitati adiacente cerute pt. sprijinirea unor actiuni ale executivului primariei. 

          
        Referitor la partea culturala , in luna iunie 2017 s-au asigurat conditii realizarea editiei a XI-
a a manifestarii culturale “ Fiii comunei Camarasu ‘’ ;  Ansamblul de dansuri populare Fiii 
Camarasului a fost invitat sa participe la  manifestari culturale in judet , in tara si in strainatate , 
respectiv la un  festivalul de folclor in localitatea Rouergue- Franta in perioada 06 – 13.08.2017 
si localitatea Sarvard - Ungaria , in perioada 15 – 20.08.2017 , unde au fost prezente ansambluri 
folclorice din intreaga lume, Fiii Camarasului reprezentand cu profesionalism si succes judetul 
Cluj si Romania . 
          Ansamblului  Fiii Camarasului , a participat la diverse manifestari culturale in mai multe 
comune din judet cat si in municipiul Cluj Napoca . Ansamblul are in prezent un numar de peste 
35 membrii , elevi si studenti . 
          La toate aceste realizari , Consiliul Local Camarasu a contribuit la sustinerea activitatii 
culturale in comuna, prin alocarile de fonduri nerambursabile inspre activitatea culturala , 
indeosebi inspre copii si tineri , sustinand deplasarea ansamblului Fiii Camarasului  la 
festivalurile interne si internationale , facand posibila cunoasterea comunei noastre in tara si in 
strainatate  .  
 



         Referitor la domeniul sanatatii , conform datelor furnizate de catre  dr. Manescu Maria , 
sunt inscrisi pe listele medicului de familie dr. Manescu Maria , la finele anului 2017 , un numar 
de 1.832 cetateni  . In cadrul Centrului medical functioneaza si un cabinet de stomatologie foarte 
solicitat nu numai de catre cetatenii comunei noastre , cat si de cetateni din comunele invecinate.  
         De asemenea amintesc activitatea farmaciei Accacia, care functioneaza din anul 2006 intr-
un spatiu apartinand Primariei si care deserveste in principal populatia comunei . Cetatenii nu 
mai sunt nevoiti sa se deplaseze 10 km pana la cea mai apropiata farmacie din localitatea vecina, 
Mociu , sau Sarmasu , judetul Mures pentru procurarea medicamentelor. 
 
         In ceea ce priveste invatamantul , in decursul anului 2017 s-au alocat sume importante la 
cerintele exprimate de catre conducerea scolii , referitoare la salarizare si investitii .  S-au 
sustinut in limitele bugetului decontarea deplasarii la si de la scoala a cadrelor didactice , 
asigurarea burselor pentru elevi si fonduri pentru functionalitate . Prin hotarare de consiliu local 
s-au asigurat pachetele de Craciun pentru toti prescolarii si scolarii , acestia mai primind in 
cadrul parteneriatului dintre Institutia Prefectului Judetul Cluj , Inspectoratul Scolar Judetean 
Cluj si Asociatia Tasuleasa Social -Filiala Cluj – proiectul,, Camionul de Craciun ‘’  , pachete cu 
bunuri de prima necesitate . La scolile si gradinitele din comuna au fost inscrisi la inceputul 
anului scolar 2017 - 2018 un numar de 387 copii , din care 293 elevi si 94 prescolari.  
        Principalele probleme ale invatamantului de la scoala noastra sunt : reducerea abandonului 
scolar si   absenteismului in special in randul copiilor romi elevilor , atragerea copiilor de etnie 
roma inspre educatie, acestia reprezentand in prezent un procent de  59% din totalul elevilor si 
prescolarilor .  Aceste probleme sunt permanent in atentia Consiliului Local si Consiliului de 
administratie al Scolii Gimnaziale Camarasu . 
 
          In sectorul agriculturii , sprijinim prin compartimentul agricol in continuare cetatenii prin 
informari in accesarea de fonduri nerambursabile , sau consiliere pentru depunerea unor 
documentelor necesare  la Directia Agricola Cluj  in vederea obtinerii unor subventii agricole . De 
asemenea suntem aproape de final in ceea ce priveste completarea registrului agricol in format 
electronic , acest lucru depinzand in mare masura de persoanele fizice si juridice care au 
obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol la termenele legale stabilite .      
          In zootehnie , conform datelor furnizate de medicul veterinar , s-au inregistrat in 
evidentele Dispensarului veterinar un numar de 1099 bovine , efectivele de ovine sunt 
aproximativ 9.490 capete; mai exista pe raza comunei un numar de 159 cai , 998 porcine si un 
numar de aproximativ 7.600 pasari . 
           
         In ceea ce priveste partea spirituala , in decursul anului 2017 , am sprijinit toate bisericile 
din comuna . Prin hotarare , Consiliul local a alocat suma de 10.500 lei , fonduri nerambursabile 
pentru cultele recunoscute (ortodox, reformat, adventist) ; acordarea acestor fonduri s-a 
efectuat intr-o proportie cat mai echilibrata , in functie de  natura si urgenta lucrarilor  .  
 
         In prezent, la biblioteca comunala, numarul total al volumelor este de 11.531 , cu o valoare 
de 36.309 lei ; in anul 2017 , ca de altfel in fiecare an , s-au achizitionat 184 volume carti in 
valoare de 2.999 lei . Prin intermediul programului Biblionet , fermierii si  agricultorii au fost 
sprijiniti si consiliati pentru a-si digitiza parcelele si completa formularele online in aplicatia 
APIA in scopul acordarii de subventie agricola. Bibliotecara a fost persoana care le-a pus la 
dispozitie programul respectiv si inclusiv ajutorul specializat din partea ei . 



 
          Activitatea sportiva desfasurata in anul 2017 a fost sprijinita financiar prin fonduri 
nerambursabile , Asociatia Sportiva Unirea Camarasu, care activeaza in campionatul judetean de 
fotbal  – zona Mociu , a beneficiat de aceasta sustinere ; am asigurat conditii pentru desfasurarea 
unui campionat intercomunal de fotbal pe terenul cu gazon sintetic si pe cel de iarba ,in perioada 
sarbatorii anuale a comunei Camarasu, din luna iunie . Primaria si Consiliul local Camarasu 
spijina proiectul Intrecerile sportive de la Camarasu , competitie devenita traditionala , aflata la 
cea de a sasea editie si care este cuprinsa in Calendarul activitatilor educative judetene , la care 
au participat peste 125 elevi de la 13 scoli din judetele Cluj si Mures .  
 
          Obiective principale pentru anul 2018  : 

- Finalizarea proiectului privind asfaltarile de drumuri comunale  , respectiv strazile : 
Recea (Camarasu ) , Principala-Camin Cultural – Capul satului  (Naoiu ) si Camin Cultural -
Capul satului (Simboleni ) ;    

- Realizare proiect tehnic de Extindere retea de canalizare in satul Camarasu , zona 
Loposa ; 

- Extindere alimentare cu apa sat Naoiu , zona Ropota , Fiscau si Valea Boiestilor , lucrare 
aprobata prin PNDL si care va incepe in acest an , in functie de derularea procedurilor de 
autorizare si achizitie pe SEAP ; 

- Finalizare proiect Extindere alimentare cu apa sat Simboleni , zona Itrina , lucrare in 
continuare , proiect care de asemenea se va  derula prin PNDL ; 

- Modernizare si dotare Gradinita cu program normal Fagadaua , sat Simboleni , proiect ce 
se va derula prin PNDL ; 

- Proiect de Construire cladire multifunctionala (Biblioteca comunala si sala de casatorii ) , 
proiect ce se va derula incepand cu acest an ; 

- Proiect de amenajare curte primarie si zona adiacenta ; 
- Intocmirea unor studii de fezabilitate sau proiecte pt. pentru alte obiective de investitii 

viitoare ; 
-  Pietruiri si reparatii pe unele dintre drumurile pietruite din unele zone centrale si 

limitrofe ale tuturor satelor ; 
-  Aprobarea Planului Urbanistic General al comunei ; 
-  Sprijinirea cetatenilor comunei noastre in ceea ce priveste informarea , cunoasterea 

noutatilor legislative , cunoasterea activitatii executivului primariei , a activitatii 
Consiliului Local si a tuturor institutiilor din comuna ;  

- Continuarea eforturilor noastre privind atragerea de investitori in comuna care sa creeze 
locuri de munca .  

         Mizam pe sustinerea si implicarea cetatenilor  in  realizarea proiectelor de dezvoltare ale 
comunei , participarea activa la dezbaterile si consultarea lor in luarea deciziilor pentru comuna 
noastra .  
          As dori sa multumesc executivului Primariei Camarasu pentru sustinere in derularea 
activitatii administrative si Consiliului local pentru activitatea constructiva in cadrul proiectelor 
de dezvoltare ale comunei noastre .   

PRIMAR, 
Mocean Iancu Marcel 
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