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RAPORT
privind starea economică şi socială şi de mediu a oraşului Dragomireşti în anul 2008
In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport
anualprivind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
In cele ce urmează vă prezint principalele preocupări şi rezultate obţinute,privind starea
economică şi socială şi de mediu a oraşului Dragomireşti în anul 2008.
Intr-o măsură hotărâtoare,buna desfăşurare a activităţilor economico-sociale şi de mediu,
este condiţionată de sumele alocate la bugetul local din partea statului precum şi veniturile
proprii.In acest sens m-am preocupat într-un mod deosebit să cuprindem în proiectul de buget
pentru anul 2008,precum şi la rectificările bugetului pentru anul trecut,sumele necesare pentru
acoperirea nevoilor principale ale oraşului nostru.
Din punct de vedere economic, dezvoltarea oraşului Dragomireşti a cunoscut în ultimii
ani un regres, care a fost înregistrat şi la sfârşitul anului 2008. Numărul total al angajaţilor din
oraşul Dragomireşti s-a diminuat şi el în condiţiile în care întreaga societate românescă se
confruntă cu lipsa acută a locurilor de muncă.Bugetul foarte mic alocat în ultimii ani oraşului
Dragomireşti a scăzut şi numărul investiţiilor preconizate a se realiza, de aici şi lipsa angajaţilor
atât în sectorul privat cât şi în sectorul bugetar.Faptul că localitatea noastră are statut de oraş,
ne-a oferit privilegiul de a avea totuşi un număr mare de angajaţi în sectorul bugetar comparativ
cu localităţile învecinate de pe Valea Izei.Mă refer aici la instituţiile care deservesc localităţile
învecinate Dragomireştiului, respectiv judecătorie, parchet, birou notar public, ocol silvic,
administraţie financiară, trezorărie etc.
Atragerea investitorilor care să-şi deschidă afaceri în Dragomireşti , care să creeze locuri
de muncă pentru locuitorii oraşului nostru şi implicit să dezvolte din punct de vedere economic
localitatea noastră este destul de dificilă în condiţiile în care lipseşte aproape cu desăvârşire
infrastructura.
Nealocarea sumelor solicitate la începutul anului 2008, repartizarea bugetului pe
considerente politice şi nu după nevoi, a făcut ca lucrările de investiţii în oraşul nostru să nu
poată fi continuate.Se ştie foarte bine că lucrările mari de investiţii care se realizează într-o
unitate administrativ teritorială atrage după sine şi angajarea pe perioada derulării acestor
lucrări , de personal din localitate.
În ciuda bugetului mic alocat în anul trecut s-a reuşit totuşi începerea lucrărilor de
investiţii la bloc de locuinţe pentru tineri, investiţie care urmează a fi finalizată în anul în curs,
s-au terminat lucrările de construcţie la staţia de epurare a apelor uzate şi menajere , s-au
început lucrările de construcţii de praguri la râurile Iza şi Baicu, au început lucrările de

construcţii privind reabilitarea şi modernizarea Scolii de Arte şi Meserii „Liviu Rebreanu”, au
fost terminate lucrările de extindere a reţelelor alectrice în bazinul Baicu pe o lungime de
aproape 20 km..Totodată s-au continuat lucrările de construcţii la Centrul Medico-Social
Dragomireşti, aflate în stare de finalizare şi care urmează a fi dat în folosinţă cel mai probabil în
cursul anului curent.Spre sfârşitul anului trecut au început lucrările de modernizare şi amenajare
birouri la Primăria şi Consiliul local Dragomireşti şi la Dispensarul Medical Dragomireşti aflate
într-o stare jalnică şi cu riscul de a fi închis pentru neîndeplinirea celor mai elementare norme
pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
Faptul că Primăria şi Consiliul local Dragomireşti funcţionează într-o locaţie improprie,
la începutul anului 2008 am reuşit să achiziţionăm (prin cumpărare de la Parohia Ortodoxă
Dragomireşti) terenul în suprafaţă de 0,20 ha. situat lângă sediul Primăriei şi Consiliului local
Dragomireşti, locaţie pe care urmează să fie construit un nou sediu.
S-a avut permanent în vedere dezvoltarea economică a oraşului nostru astfel că pe lângă
lucrările de investiţii enumerate mai sus, s-au întocmit o serie de documentaţii (S.F.-uri şi P.T.uri) pentru mai multe obiective care sperăm să le realizăm în anul în curs sau următorii
ani.Amintesc aici documentaţiile pentru punerea în valoare a bazinului Baicu, sală de sport
(obiectiv pentru care licitaţia a avt deja loc în luna ianuarie a acestui an), canalizarea apelor
uzate menajere, aşezământ cultural, modernizare bază sportivă (amenajare tribună, vestiare,
parcare, gazonare suprafaţă de joc etc.), construcţia unei grădiniţe la SAM „Liviu Rebreanu”
Dragomireşti, realizarea lucrărilor de modernizare iluminat public, construcţia unei şosele de
centură etc.
Din punct de vedere social , am avut în vedere ajutorarea familiilor sărace şi a categoriilor
de persoane cu handicap.După cum se poate vedea s-a alocat o sumă însemnată pentru asistenţa
socială,acordându-se pentru persoanele defavorizate,ajutor social fiind permanent în plată un
număr de 87 dosare plătindu-se nu mai puţin de 132.000 lei.Totodată s-au acordat ajutoare
pentru încălzirea locuinţei pentru un număr de 1025 de dosare în valoare totală de 250.000
lei..In ceea ce priveşte alocaţiile de naştere achitate în cursul anului 2008,pentru noi născuţi
acestea au fot mai puţine datorită regresului demografic înregistrat în ultimii ani.In acest sens au
fost plătite doar 30 de astfel de alocaţii în valoare totală de 6.300 lei.Deasemenea s-au plătit
salariile asistenţilor personali ale persoanelor handicapate încadrate în gradul I (unu) de
invaliditate în tot cursul anului 2008 pentru un număr de 18 angajaţi la o sumă totală de 165.000
lei.Ce este foarte important de remarcat este faptul că nu au fost înregistrate nici un fel de
întârzieri la plata acestor sume de bani,Dragomireştiul fiind din acest punct de vedere remarcat
pentru buna funcţionare a acestui serviciu,precum şi a modului cum se împarte şi se distribuie
bugetul local.
În ceea ce priveşte starea de mediu a oraşului Dragomireşti, am întâmpinat foarte multe
greutăţi pe care le-am rezolvat în limita sumelor de care am dispus. De două ori pe lună în zile
de sâmbătă ( cu mici excepţii) prin serviciul de salubrizare din cadrul Primăriei Dragomireşti,
au fost ridicate deşeurile menajere de la populaţie şi transportate la groapa de gunoi a oraşului
Dragomireşti în timp ce în celelalte zile de sâmbătă ale lunii prin societatea cu care a fost
încheiat contractul în anul 2008 au fost ridicate PET-urile şi deşeurile din hârtie.Un aspect
pozitiv este faptul că s-a reuşit după campania pe care am realizat-o în oraş, colectarea selectivă

a deşeurilor, astfel că o bună parte a populaţiei a înţeles importanţa acestei colectări selective a
deşeurilor.
Din păcate însă, mulţi cetăţeni nu înţeleg faptul că păstrarea curăţeniei, selectarea
deşeurilor într-un mod organizat şi civilizat este poate cea mai importantă problemă cu care ne
confruntăm la nivel local şi nu numai.Sunt mulţi cetăţeni care aruncă deşeurile menajere ,
plasticuri dar şi PET-uri din plastic, hârtie etc. pe malurile râurilor Iza şi Baicu, transformândule în focare de infecţie.
Mai grav este faptul că în luna iulie a acestui an groapa de gunoi a oraşului va trebui
închisă şi nu avem alte soluţii de depozitare a deşeurilor.Reglementările europene în materie de
mediu nu permit amenajarea unor alte gropi de gunoi pentru fiecare unitate administrativ
teritorială în parte aşa cum era până acum.La nivelul judeţului Maramureş, vor fi amenajate
doar 2 sau cel mult 3 astfel de gropi ecologice.În funcţie de locul în care vor fi amplasate aceste
gropi depinde preţul de pentru serviciul de salubrizare.Dacă până acum s-a plătit o sumă
derizorie pentru un an de zile, cu siguranţă această sumă va creşte semnificativ.
Datorită preocupării continue la realizarea veniturilor la bugetul local, am reuşit nu
numai să realizăm planul prevăzut , dar şi să-l depăşim. Sunt însă în continuare unele carenţe
care vor fi remediate în scurt timp şi ne vom preocupa la încasarea la bugetul local al tuturor
sumelor restante.
Având în vedere că şi pentru anul în curs am în vedere realizarea unor obiective de
importanţă majoră pentru comunitatea noastră,vă adresez rugămintea d-lor consilieri a mă
sprijini în demersurile pe care le voi face şi a mă ajuta în acest sens.
Faţă de cele arătate mai sus,pot să afirm că activitatea pe care am desfăşurat-o până în
prezent a fost în conformitate cu prevederile legale în vigoare,respectiv Legea nr.215/2001,a
administraţiei publice locale.
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