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PRIMARIA JUCU 
 
Nr. 2748/18.04.2016 
 

RAPORT ANUAL 
privind starea economica, sociala si de mediu a comunei in anul 2015 

  

Stimati consilieri, 
 
 In conformitate cu prevederile art. 63 lit. a) din Legea nr. 215/2001 legea 
administratiei publice locale, republicata, primarul comunei prezinta consiliului local 
un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei. 
                                               
 Starea economica 
  
 Este al doilea an consecutiv care se incheie cu un excedent bugetar, acesta fiind 
in valoare de 598.000 lei. 
  
  In ceea ce priveste realizarile importante din anul 2015 consider ca merita 
subliniate urmatoarele, acestea fiind semnificative si relevante pentru dezvoltarea 
comunei : 
 S-au continuat lucrarile de asfaltare si pietruire a drumurilor comunale. 

Referitor la lucrarile de canalizare a localitatilor Jucu de Mijloc, Jucu Herghelie 
si Jucu de Sus-Duvana acestea au continuat, lucrarile fiind finalizate in proportie de 
95%, urmand sa fie data in folosinta asa cum ne-a asigurat firma executanta. 

A fost inaugurata si data in folosinta scoala cu 12 sali de clasa din Jucu de Sus 
– realizandu-se de asemenea amenajarea curtii interioare, precum si imprejmuirea 
acesteia.  

Au fost construite, aflandu-se in stadiu de finalizare capelele mortuare din 
parohiile Jucu de Sus si Jucu de Jos, acestea beneficiind de alocari de fonduri de la 
bugetul local. 

S-a procedat la mansardarea si dotarea vestiarelor bazei sportive din Jucu de 
Mijloc.  

A fost realizata Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Jucu pentru perioada 
2014-2020,  iar un prim pas in implementarea acesteia a constat in depunerea spre 
finantare, in vederea accesarii unor fonduri europene prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală - SUBMĂSURA7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică , a proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUM 
COMUNAL DC 40 ȘI ÎNFIINȚARE POD PESTE RÂUL SOMEȘ, ÎN COMUNA JUCU, 
JUDEȚUL CLUJ” - cu urmatoarele obiective de infrastructura :  
- realizarea unui pod peste Somes, intre localitatile Jucu de Sus – Molitura – Jucu de 
Mijloc,  
- asfaltarea cailor de acces catre pod – in fiecare localitate si a altor strazi din comuna, 
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in lungime totala de 5 km.  
S-au realizat extinderi ale retelei electrice la locurile de casa atribuite conform 

Legii 15/2003, in localitatile Visea si Jucu de Mijloc.  
Evident toate acestea au necesitat un efort financiar apreciabil, majoritatea 

investitiilor fiind finantate din surse asigurate din bugetul local. Bugetul de venituri a 
fost de 14.495.653,26 lei. 

 
Anul acesta fiind un an electoral, in perspectiva castigarii alegerilor locale, voi 

trece in revista proiectele pe care le avem in lucru, sau pe care intentionam sa le 
abordam in perioada urmatoare: 

Continuarea si finalizarea lucrarilor de asfaltare si pietruire a drumurilor din 
comuna, pentru anul 2016 finalizandu-se asfaltarea drumurilor comunale cuprinse in 
contractul pe care il avem in executie, urmand a derula procedura de licitatie in 
vederea incheierii unui nou contract pentru executarea lucrarilor de asfaltare a 
drumurilor din comuna. 

Pe parcursul acestui an vor fi continuate lucrarile la Baza sportiva din Jucu de 
Sus prin demararea procedurii de licitatie privind atribuirea contractului in vederea 
construirii vestiarelor si a tribunei. 

Vom continua amenjarea si sistematizarea centrului localitatii Jucu de Sus prin 
realizarea de rigole si trotuare si prin dotarea unui spatiu pentru recreere cu aparatura 
sportiva. 

Se preconizeaza, si pentru anul 2016, extinderea retelei de iluminat public. 
S-au purtat numeroase discutii cu Electrica, iar in urma acestora a fost realizat 

Proiectul Tehnic in vederea redimensionarii retelei electrice pentru iluminatul casnic 
si realizarea iluminatului public pe DN 1C, lucrarile urmand a fi finalizate in cursul 
anului curent. 

In cursul acestui an demaram lucrarile in vederea extinderii retelei de 
alimentare cu apa in localitatatea Jucu de Mijloc, zona Pescarie – KM 17. 

De asemenea vom proceda la racordarea imobilelor din zona KM 17 si a 
blocurilor de locuinte din Jucu Herghelie la reteaua principala de canalizare. 

Se va executa semaforizarea trecerilor de pietoni  de la DN 1C. 
Ne propunem sa continuam introducerea canalizarii in Jucu de Sus, Gadalin si 

Visea, un obiectiv important in strategia de dezvoltare a comunei. 
In acest an dorim sa incepem construirea Capelei Mortuare la Jucu de Mijloc si 

realizarea proiectelor tehnice pentru capelele din Gadalin, Visea si Jucu Herghelie. 
Se va intocmi studiul de fezabilitate pentru constructia unei unei Sali 

multifunctionale cu 500 locuri – in curtea scolii noi din Jucu de Sus. 
Vom amenaja curtea cladirii telecentrului din Visea si finalizarea lucrarilor la 

terenul de fotbal din Visea – Sub Padure. 
Se va realiza un Studiu de fezabilitate pentru corpul B al Scolii din Gadalin, in 

vederea schimbarii destinatiei acestuia in locuinte sociale. 
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 Starea sociala 
 
 In ultima perioada datorita revigorarii economice si a cresterii veniturilor a 
crescut si standardul de viata al cetatenilor din comuna.  
 In ce ne priveste, am avut grija ca, acea parte dintre concetateni care din motive 
obiective nu au avut posibilitatea realizarii unor venituri, sa beneficieze de ajutoare 
sociale si de alte prestatii sociale in conformitate cu prevederile legale. 
 Astfel, in domeniul prestaţiilor financiare, in anul 2015, s-au desfasurat 
urmatoarele activitati: s-au preluat 56 de dosare de alocatii de stat si 39 dosare 
indemnizaţii pentru creşterea copiilor, s-au acordat 400 cutii de lapte praf,  23 ajutoare 
de urgenţă în cuantum de 44.100 lei, au fost in plata 5 asistenti personali, pentru care 
au fost achitate salarii in suma de 69.955 lei, s-au acordat 26 indemnizatii in loc de 
asistent personal, pentru care s-a platit 224.945 lei.  

Pentru ajutorul de incalzire cu lemne s-a platit de bugetul de stat 14.845 lei iar 
din bugetul local, 580 lei. Au fost acordate 13 subventii de la bugetul de stat pentru 
incalzirea locuintei cu gaze naturale.  

Au fost in plata 3 beneficiari de ajutor social, au fost înregistrate 22 cereri de 
alocatia de sustinerea familiei, si s-au facut 3 incetari. S-au acordat  27 de premii 
constand în bani şi diplome, pentru tinerii care au  împlinit 18 ani  şi  pentru 10 
cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie,  totalizand 13.100 lei.  

S-au acordat pachete cu dulciuri copiilor de pe raza comunei Jucu in valoare de   
25. 000 lei cu ocazia sarbatorilor de iarna 
  În domeniul asistenţei sociale,  s-a acordat consiliere solicitată de către 
diferite persoane, în vederea soluţionării problemelor cu care acestea s-au confruntat 
sau pentru oferirea de soluţii alternative. Prin intermediul Societăţii de Caritate 
Blythswood, în cadrul proiectului BASSIS, 7  familii vulnerabile, au primit lunar 
ajutor alimentar, iar în funcţie de nevoi, suport emoţional si consiliere.  
 Au fost alocate fonduri pentru subventionarea transportului in comun al 
elevilor, studentilor si pensionarilor. 
 S-au alocat fonduri pentru sustinerea participarii elevilor de la Scoala 
Gimnaziala ``George Baritiu`` la competitiile sportive de sah, precum si pentru 
premierea acestora pentru rezultatele obtinute.  
 Au fost organizate o serie de festivitati in comuna, cum ar fi : Zilele Comunei, 
Fiii comunei din satul Visea, Ziua Recoltei – Gadalin. 

Ca in fiecare an ne mandrim cu faptul ca Ansamblul Jucu Somesan a participat 
la mai multe manifestari culturale atat in tara cat si in strainatate, respectiv: festivalul 
international din Italia, precum si la unele manifestari organizate in comuna si in 
judet, in cursul acestui an urmand a participa la un festival in Serbia la Belgrad. 
 A fost finalizata implementarea proiectului Dezvoltarea Resurselor Umane si 
Ocuparea Fortei de Munca pe Termen Lung in Zonele Rurale finantat pe fonduri 
europene, prin Fondul Social European – POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 5: 



 4

“Promovarea masurilor active de ocupare”, la sfarsitul anului fiind depusa cererea 
finala de plata. 
  
 Starea mediului 
 

 Ne canalizam efortul in scopul reducerii impactului negativ asupra mediului, in 
toate directiile de manifestare a acestuia. 
 Salubrizarea localitatilor comunei este realizata de catre o companie de profil, 
prin delegarea gestiunii serviciului public de salubritate, in acest sens au fost 
intensificate controalele si s-a procedat la informarea populatiei privin obligativitatea 
incheierii contractelor cu firma de salubrizare. 
 Au fost realizate lucrari de igienizare si salubrizare a zonei de depozitare 
clandestina a gunoaielor  din localitatea Jucu de Sus – zona Borca. S-a procedat 
totodata la terasarea respectivului teren si plantarea acestuia in vederea stabilizarii 
solului. A fost de asemenea igienizata si salubrizata zona Ratu Cailor din Jucu de 
Mijloc. 
 Au fost plantati puieti de tei si frasin  in parcurile si zonele centrale din 
comuna, crescand astfel zonele cu spatii verzi. 
 
   
 Acesta este un raport succinct al starii economice, sociale si de mediu ale 
comunei Jucu pentru anul 2015. 
 Cu speranta ca voi avea sansa de a continua proiectele incepute, multumesc 
Consiliului Local pentru sprijinul acordat in acesti 4 ani de mandat si sper ca viata sa 
ne ofere posibilitatea de a conlucra si in viitor pentru bunastarea cetatenilor comunei 
Jucu. 
 

 
 

PRIMAR, 
Pojar Ioan-Dorel 


