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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE
MEDIU A LOCALITATII TULNICI
IN PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2012

In vederea unei totale transperente
institutionale
,
si
pentru
indeplinirea
atributiilor stabilite de legea nr. 215 / 2001
privind
administratia
publica
locala
,
cu
modificarile si completarile ulterioare , va
prezint Raportul privind starea economica ,
sociala si de mediu a comunei Tulnici in perioada
01 ianuarie – 31 decembrie 2012 conform art 63 ,
alin. 3 lit. “a”, care poate fi consultat de toti
cetatenii interesati.
In acest mandat am promis ca vom
definitiva atat proiectele incepute de domnul
Vasile Agurida cat si celelalte proiecte pe care
ni le-am propus.
De la investirea mea in functia de
Primar
al
comunei
Tulnici
,
am
realizat
urmatoarele:
• achitarea sumei de 11,7 miliarde lei ,
reprezentand datorii din anii anteriori
, din care la aductiunea cu apa 9
miliarde.
• la statia de epurare 1,3 miliarde
• 1,4 miliarde la iluminatul festiv si
reparatii la iluminatul public;
• asfaltarea a 2 km de drum pe deal
(drumul hotilor) urmand ca in perioada
urmatoare sa se definitiveze lucrarea
prin executarea santurilor betonate si
dalate.

• aparari de maluri – gabioane , pe Coza
- Lunca si inceperea lucrarilor in
punctul Lunca Strejii.
• acest proiect va continua cu asfaltarea
acestor doua drumuri si construirea
podului peste paraul Coza , in valoare
totala de circa 72 miliarde lei din
care
peste
12
miliarde
reprezinta
valoarea lucrarilor executate asa cum
reiese din situatia de lucrari avizata
de Ministerul Dezvoltarii.
• balastarea
drumurilor
si
ulitelor
comunale (Salcav , pe Camp , pe Parau ,
Streiu , Lepsa Funicular , Coza ) in
valoare de 680 milioane lei , urmand a
fi balastate si alte drumuri si ulite
comunale.
• 11 captari de izvoare la Roschila in
valoare de circa 870 milioane lei , din
care 375 milioane s-a achitat din
incasare taxa apa potabila.
• achizitionarea si montarea a 100 de
lampi si a 220 becuri economice pentru
iluminat public , cat si intretinerea
retelei , in valoare de 400 milioane;
Mentionam ca in medie valoarea lunara a
iluminatului public si a institutiilor
se ridica la suma de 150 - 200 milioane
lei.
• la sectorul P.S.I. a fost reparata
masina , s-au procurat furtune si
echipamente pentru personal in valoare
de 140 milioane lei.
• la Primarie a fost necesara montarea
unei rampe si a unei usi destinate
accesul persoanelor cu handicap , in
valoare de 80 milioane.
• pe toata perioada iernii s-au efectuat
dezapeziri , astfel incat accesul pe
toate
drumurile
comunale
sa
fie
posibil.

• amenajarea izvoarelor de la Coza si
inlocuirea
conductei
de
apa
cu
sprijinul Obstei Coza.
• am sprijinit conducerea Obstei Coza in
vederea construirii Caminului Cultural
si a sediului Obstii Coza;
• am realizat proiectul pentru piata agro
– alimentara ( urmand a se incepe
lucrarile )
• am amenajat izvoarele la Tulnici (
Desaga , Ploscaru si Moise)
• am actionat la ecologizarea zonelor de
pe Paraul satului , paraul la Desaga ,
spre Coza , inclusive cele din spatele
blocului ( constand in 23 camionete de
cenusa si rumegus)
Cea mai mare preocupare a mea , din anul 2012
, a fost achitarea a 900 milioane lei , suma
reprezentand proiectul tehnic si avize etapa a 2
– a aductiune cu apa avand tot timpul sprijinul
Domnului Marian Oprisan. Valoarea proiectului
fiind de 1,4 milioane euro.
Referitor la activitatea anului 2012 executia
bugetului local s-a ridicat la suma de
38,5
miliarde lei. Din aceasta suma doar 7, 5 miliarde
reprezinta incasari din impozite sit axe locale ,
restul fiind sume din bugetul de stat. 15 , 7
miliarde sunt sume pentru finantarea stricta a
cheltuielilor din invatamant si asistenta sociala
, pentru plata asistentilor persoanelor cu
handicap.
Suma de 450 milioane lei reprezinta ajutoare
de incalzire a locuintei.
La finele anului 2012 am realizat un excedent
de 2,5 miliarde , suma destinata lucrarilor de
aductiune cu apa , etapa a 2 – a.
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