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PRIMARIA JUCU 
 

Nr. 2353 /24.04.2014 

 

RAPORT ANUAL 
privind starea economica, sociala si de mediu a comunei in anul 2014 

 

  

Stimati consilieri, 

 

 Ca in fiecare an, 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 

  

 Avand in vedere impactul negativ asupra bugetului local prin scaderea 

veniturilor din ultimii 3-4 ani, putem afirma ca in anul 2014 acest lucru nu a mai 

afectat bugetul, fiind primul an dupa 2010 in care s-a inregistrat un excedent bugetar 

in valoare de 1.785.000 lei. 

 La acest lucru au contribuit si noile firme locate in parcul TETAROM III, in 

special Robert Bosch si Deʼ Longhi. 

 

  Merita subliniate urmatoarele realizari mai importante din anul 2014, pe care  

eu le consider ca fiind semnificative pentru dezvoltarea comunei si care se constituie 

in fundamentul evolutiei pozitive viitoare. 

 S-au continuat lucrarile de asfaltare si pietruire a drumurilor comunale si 

realizarea de rigole in centru de comuna. 

 Cat priveste lucrarile de canalizare a localitatilor Jucu de Mijloc, Jucu 

Herghelie si Jucu de Sus-Duvana acestea au continuat, lucrarile fiind in stadiu de 

finalizare, urmand ca in anul 2015 sa fie data in folosinta asa cum ne-a asigurat firma 

executanta. 

 A fost realizata o micro statie de epurare care deserveste cladirea Dispensarului 

uman si cladirea Centrului Cultural ``George Baritiu`` din localitatea Jucu de Sus. 

Au fost finalizate lucrarile de modernizare la sediului primariei din localitatea 

Jucu de Sus, la mijlocul anului 2014 a fost data in folosinta, administratia locala 

desfasurandu-si activitatea in slujba cetatenilor din comuna intr-o cladire moderna. 

S-a realizat de asemenea o parcare adiacenta sediului primariei. 

Au fost realizate lucrari de hidroizolatii la acoperisuri pentru 3 blocuri din Jucu 

Herghelie. 
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S- a restaurat Monumentul Eroilor din localitatea Jucu de Sus, acest lucru fiind 

important si datorita faptului ca anul 2015 a fost instituit prin Hotarare de Guvern ca 

''Anul Veteranilor de razboi''. 

S-a continuat implementarea proiectului depus prin intermediul Gal Somes 

Transilvan, obiectivele urmarite prin acest proiect fiind: achizitionarea unui tractor cu 

lama si dotarea Caminul Cultural din Gadalin,  precum si achizitionarea de costume 

populare pentru Ansamblul Folcloric Jucu Somesan. In cursul anului 2015 urmand a 

avea loc achizitia propriu-zisa a acestor bunuri. 

S-au continuat lucrarile la Baza sportiva din Jucu de Sus, in anul 2014 

realizandu-se refacerea gazonului, imprejmuirea, aductiunea cu apa si sistemul de 

irigatii. 

S-au realizat extinderi ale retelei electrice la locurile de casa atribuite conform 

Legii 15/2003 in localitatile Jucu de Mijloc si Visea. 

S-a extins reteaua de iluminat public in zona podului peste Raul Somes pana la 

stadionul din Jucu de Sus. 

A fost construita o copertina pentru terasa Caminului Cultural din Gadalin. 

Evident toate acestea au necesitat un efort financiar apreciabil, majoritatea 

investitiilor fiind finantate din surse au fost asigurate din bugetul local. In completarea 

veniturilor locale s-au primit fonduri de la Consiliul Judetean Cluj, in suma de 

537.966 lei, distribuita astfel: 390.000 lei pentru asfaltare, 100.000 lei pentru pietruire 

drumuri comunale, 6.633 lei – pentru cofinantarea proiectului ''Sistem integrat de 

management al deseurilor'' derulat prin Asociatia Intercomunitara ECO-Metropolitan, 

respectiv 41.333 lei pentru continuarea lucrarilor la Scoala cu 12 sali de clasa din Jucu 

de Sus. Bugetul de venituri al comunei a fost de 8.263.390 lei. 

Voi trece in revista proiectele pe care le avem in lucru, sau pe care intentionam 

sa le abordam in perioada urmatoare, in perspectiva anilor 2015-2020 : 

Continuarea si finalizarea lucrarilor de asfaltare si pietruire a drumurilor din 

comuna, pentru anul 2015 preconizanu-se asfaltarea drumurilor comunale pe cel putin 

8 km. 

Pe parcursul acestui an vor fi continuate lucrarile la Baza sportiva din Jucu de 

Sus. Lucrarile vor consta in finalizarea tribunelor, achizitionarea tabelei de marcaj. 

Vom continua amenjarea si sistematizarea centrului localitatii Jucu de Sus prin 

realizarea de rigole si trotuare, precum si extinderea retelei de iluminat public. 

In anul 2015 dorim sa finalizam Scoala Generala cu 12 sali de clasa din Jucu de 

Sus, o parte din excedentul bugetar al anului trecut in suma de 1.575.000 lei a fost 

directionat catre lucrarile necesare a fi executate pentru finalizarea si darea in 

folosinta a constructiei, precum si pentru imprejmuirea acesteia. 

Tot in anul 2015 vor fi finalizate studiile de fezabilitate, in vederea accesarii 

unor fonduri nerambursabile, pentru urmatoarele obiective de infrastructura : 

realizarea unui pod peste Somes : intre localitatile Jucu de Sus – Molitura – Jucu de 
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Mijloc, asfaltarea cailor de acces catre pod – in fiecare localitate ; canalizarea 

localitatii Jucu de Sus – pentru zona Deasupra Morii si Molitura canalizarea urmand a 

fi realizata printr-un parteneriat public-privat impreuna cu Asociatia Habitat pentru 

Umanitate. 

 

 In scopul realizarii celor de mai sus si avand in vederea ca a inceput o noua 

perioada de finantare de la Uniunea Europeana, 2014-2020, vom identifica si depune 

proiecte spre finantare cel putin pentru urmatoarele obiective si lucrari : canalizarea 

celorlalte localitati, podul peste Somes, asfaltarea drumurilor comunale, construirea 

unei case de cultura si a unei sali de sport multifunctionale. 
 
 

 Starea sociala 
 

 In ultima perioada datorita revigorarii economice si a cresterii veniturilor a 

crescut si standardul de viata a 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 ajutor 

social in conformitate cu prevederile legale, acordandu-se un numar de 4 ajutoare 

sociale, un numar de 23 alocatii de sustinere a familiilor si 23 ajutoare de urgenţă 

acestea fiind în valoare totală de 31.186 lei. 

 De asemenea a fost asigurata plata pentru 4 asistenti personali a persoanelor cu 

handicap grav, precum si a 27 indemnizatii cuvenite acestor categorii de persoane. 

 Într-un cadru festiv, ocazionat de evenimente deosebite din viaţa cetăţenilor din 

comună, s-au acordat  32 de premii în bani şi diplome, pentru tinerii care au împlinit 

18 ani şi  pentru 6 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, totalizand 12.600 

lei.  

 Au fost organizate o serie de festivitati in comuna, cum ar fi : prima editie a  

Zilelor Comunei, Fii comunei din satul Visea, Ziua Recoltei – Gadalin, manifestari la 

care a participat Ansamblul Jucu Somesan. 

 In cursul anului 2015 ne propunem sa organizam mai multe manifestari 

culturale in comuna, si anume: Zilele Comunei Jucu editia a II - a, Ziua Recoltei la 

Gadalin, Fiii Satului la Visea. 

 A fost incheiat un parteneriat cu organizatia non – profit  Habitat for Humanity 

si au fost incepute construirea primelor locuinte sociale. Comuna Jucu a concesionat 

terenul pe care vor fi construite in total intre 50 si 70 locuinte, urmand ca in acest an 

sa fie continuate lucrarile de construictie de noi locuinte. 

 Au fost incepute si derulate cursurile finantate prin proiectul castigat  pe 

fonduri europene, prin Fondul Social European – POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 

5: “Promovarea masurilor active de ocupare”. Titlul proiectului fiind: Dezvoltarea 

Resurselor Umane si Ocuparea Fortei de Munca pe Termen Lung in Zonele Rurale, 

valoarea totala a proiectului fiind de 1.973.004,31 lei si a fost depus impreuna cu alti 
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2 parteneri si anume: Asociatia Non Profit One Profi si Asociatia Centrul pentru 

Strategii si Politici Europene. Contributia locala fiind de 24.500 lei. 

 Au fost instruiti si scolarizati un numar de 158 cursanti in urmatoarele domenii: 

 infirmiera si limba engleza; 

 camerista si limba engleza; 

 inspector sanatate si securitate in munca; 

 operatori introducere , validare si prelucrare date, si, comunicare; 

 ingrijitoare batrani la domiciliu si limba engleza; 

 baby sitter si limba engleza; 

 competente antreprenoriale. 

 

 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 achizitionate si  amplasate in zone publice cosuri de colectare a 

gunoiului. 

 Au fost achizitionati puieti de castan, mesteacan, tei, frasin, tuia care au fost 

plantati in comuna crescand astfel zonele cu spatii verzi. 

Avand in vedere ca primaria nu mai are angajati pentru gospdarirea spatiul 

public aceasta activitate a fost externalizata catre firme de profil, care vor intretine 

parcurile din comuna si o parte a domeniului public si privat din comuna, aceste 

activitati fiind impartite si desfasurate pentru toate localitatile comunei : Vișea si 

Gădălin, respectiv si Jucu de Sus, Jucu de Mijloc si Jucu Herghelie . 

  

 Acesta este un raport succinct al starii economice, sociale si de mediu ale 

comunei Jucu pentru anul 2014. 

 Sunt desigur multe inca de facut. Cu speranta ca veniturile vor continua sa fie 

in crestere si ne vor permite sa realizam tot ceea ce ne-am propus, continuam 

proiectele incepute in scopul cresterii bunastarii si a calitatii vietii cetatenilor. 

 
 

      PRIMAR,  

            Pojar Ioan-Dorel 


