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RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu al
comunei Dumbrava la finele anului 2008

In conformitate cu prevederile art. 63, alin (3), lit. a din Legea nr.
215/2001, republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economicosocială a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la
capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în
nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în
interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.

Populaţia localităţii
Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2008 = 2848 locuitori .
În anul 2008 au fost înregistrate un nr. de 23 naşteri, 24 de căsătorii şi
38 decese.
Numărul populaţiei prezintă o uşoară scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din
păcate această
tendinţa se preconizează şi pentru perioada imediat
următoare. Depopularea este un fenomen care va avea urmări grave asupra
dezvoltării comunei noastre.
Cauze ale depopulării :
 Îmbătrânirea populaţiei
 Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri,
care să stabilizeze tineretul aici.

Economia
Starea economică a comunei are o tendinţă crescătore faţă de anii
precedenţi, cea ce se datorează în opinia mea faptului că în ultimii ani s-a
dezvoltat foarte mult infrastructura şi utilităţile în comună precum şi faptului că
acestea au condus indirect la creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei
comunei.
1

Majoritatea populaţiei din comună sunt pensionari şi trăiesc din pensie,
iar populaţia activă lucrează la instituţiile şi firmele din comună precum şi la
diferite firme din oraşele judeţului, în special în oraşul Făget.
În comună activează şi sunt înregistrate 20 de firme (având personalitate
juridică), a căror majoritate se ocupă de comerţ dar sunt firme care activează
şi în alte domenii de activitate.
Agricultura şi în special producţia agricolă sunt în scădere dramatică atât
cea ce priveşte producţia vegetală cât şi cea din sectorul zootehnic. Acest
lucru se datorează faptului că populaţia comunei este îmbătrânită iar tineri au
posibilităţi de câştig mai mare în alte domenii de activitate.

Asistenţă socială
În cursul anului 2008, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind
venitul minim garantat un număr de 18 familii şi persoane singure, iar de
ajutor de încălzire a beneficiat un număr de 16 familii, achitându-se integral
sumele cuvenite pe perioada sezonului rece, respectiv noiembrie 2008 –
martie 2009.
Sumele cheltuite cu aceasta destinaţie sunt următoarele :
- pentru ajutor de încălzire : 4640 lei
- pentru ajutor social
: 26288 lei
La începutul anului 2008, au fost înregistrate un număr de 36 de dosare
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 3 dosare indemnizaţii
lunare pentru persoanele cu handicap. În cursul anului au ieşit din plată un
număr de 6 dosare de asistenţi personali şi au intrat un număr de 8 dosare, iar
la sfârşitul anului 2008 erau în plată un număr de 38 de dosare de asistenţi
personali şi 2 indemnizaţii lunare. Plata asistenţilor personali pe anul 2008 a
fost asigurată până în luna iunie iar a indemnizaţiilor lunare până în luna
noiembrie, suma totală platită în 2008 fiind în cuantum de 179735 lei.
Primăria a asigurat şi în anul 2008 formularele pentru solicitarea
ajutoarelor de încălzire, precum şi a ajutat populaţia cu privire la completarea
şi depunerea acestor cerereri. Pentru sezonul rece 2008-2009 au fost depuse
şi aprobate un nr. de 651 cererei pentru ajutor încălzire a locuinţei cu lemne;
Tot în anul 2008 au fost depuse şi aprobate următoarele cereri în
domeniul asistenţei sociale:
- 17 cereri pentru acordarea contravalorii trusoului pentru
nou-născuţi;
- 13 cereri pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nounăscut;
- 17 cererei pentru ajutorul pentru întemeiarea familiei
- 3 cereri pentru acordarea ajutorului de urgenţă în cuantum
de 3152 lei

Sănătate
În comuna Dumbrava funcţionează 1 cabinet medical de medicina
familiei. Personalul de specialitate este format din 2 medici şi două asistente
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medicale, care asigură asistenţa primară la nivelul comunei. Activitatea
medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului medical Dumbrava. Cu
ajutorul financiar al consiliului local şi a primăriei cu finanţare de la bugetul
local s-a reuşit şi în 2008 reabilitarea clădirii dispensarului de medicină
generală Dumbrava asigurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece pentru
dispensarul medical.

Învăţământ
În comuna Dumbrava funcţionează 2 şcoli cu clasele I-VIII în satele
Dumbrava şi Răchita şi o şcoală cu clasele I-IV în satul Bucovăţ, precum şi 3
grădiniţe în satele Dumbrava, Răchita şi Bucovăţ.
În instituţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un nr. de 51 de
salariaţi din care:
- 32 cadre didactice titulare
- 5 cadre didactice suplinitori
- 14 angajaţi pesonal didactic auxiliar şi nedidactic
În instituţiile de învăţământ pe anul şcolar 2008-2009 sunt înscrişi:
- 305 elevi în clasele I-VIII
- 111 preşcolari în grădiniţe
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale conducererea Şcolii
Generale Dumbrava şi administraţia locală a asigurat la timp igienizarea
localurilor, necesarul de lemne de foc pentru sezonul rece 2008- 2009.
În anul 2008 am reuşit să reabilităm prin contribuţia Guvernului
României a Şcolilor cu clasele I-VIII din satele Răchita şi Dumbrava, anul
şcolar 2008-2009 începând in condiţii de confort europene atât pentru copii cât
şi pentru profesori.
In concordanţă cu posibilităţile bugetului local administraţia locală a
asigurat resursele financiare necesare pentru procurarea unor obiecte de
inventar, asigurarea tichetelor cadou şi decontarea contravalorii navetei pentru
personalul didactic.
În luna decembrie am oferit copiilor cadouri pentru Pomul de Crăciun si
avem satisfacţia ca am reuşit să facem un dar şi o mică bucurie elevilor din
şcolile noastre.
Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că şi cu
bani puţini, atunci când este pricepere, voinţă şi colaborare între conducererea
şcolii şi administraţia locală se pot face lucruri deosebite.

Biblioteca comunală
În anul 2008, biblioteca comunală a funcţionat, ca şi în anii precedenţi,
fiind necesară reorganizarea acestei activităţi. Actualmente există un fond de
carte diversificat, compus din 10432 volume.
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Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, pentru cheltuielile
salariale ale bibliotecarului comunal.

Căminul Cultural
La sfârşitul anului 2008 situaţia căminelor culturale din comună se
prezintă astfel: căminele culturale din satele Răchita şi Bucovăţ au fost
reabilitae, urmând ca şi căminul cultural din Dumbrava sa fie reabilitat.
Reabilitarea acestuia fiind inclusă într-un proiect pe masura 3.2.2. proiect ce a
fost depus la sfârşitul anului 2008, aşteptând rezultatul pentru acest proiect.
Activitatea culturala la căminele culturale din satele aparţinătoare este
deficitară, dar în anul 2008 s-a reuşit organizarea unor activităţi culturale,
printre care amintim "Zilele satului Dumbrava", "Festivalul internaţional de
folclor", unde au participat formaţii folclorice de tineri şi adulţi din ţară şi din
afara ţării, la căminul cultural din Dumbrava, fiind angrenate în aceste
manifestări culturale un număr însemnat de persoane.

Infrastructura locală
Cea mai mare reuşită în acest sens o constituie faptul că am finalizat
proiectul care prevedea modernizarea străzilor din comuna Dumbrava, proiect
finanţat prin programul SAPARD. Prin acest proiect, cu finanţare 100% din
acest program, am reusit asfaltarea unei treimi din strazile fiecărui sat al
comunei Dumbrava, considerând democratic ca toate satele sa beneficieze în
egală măsura de acest proiect şi de finanţarea acestuia.
La capitolul infrastructură locală şi utilităţi am reusit sa demarăm
alimentarea cu apa a satului Bucovăţ şi să realizăm in proporţie de 80%
alimentarea cu apă a satului Dumbrava, mai precis branşarea la reţeaua de
apa publică a locuitorilor satului Dumbrava.

Iluminatul public
In anul 2008 am reuşit reabilitarea infrastructurii de iluminat stradal
prin schimbarea lămpilor stradale si montarea altor lămpi economice, aducând
astfel economii substanţiale bugetului local, asigurarea iluminatului public este
o sarcină destul de grea pentru bugetul local. În cursul lunii decembrie s-a
realizat iluminarea festivă a comunei pentru sărbătorile de iarnă, adăugând
astfel comuna Dumbrava la celelalte comunităţi cu imagine europeană.
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Alte realizări
În anul 2008 am derulat proiectul transfrontalier prin programul Phare
CBC România - Serbia, proiect care a avut ca scop dezvoltarea turismului in
microregiunea Traian Vuia şi respectiv in comunitatea locală Totovo-Selo din
Serbia. Ca rezultate ale acestui proiect amintesc amenajarea unui Centru de
resurse în localitatea Dumbrava şi realizarea mai multor materiale printre care
amintesc "Strategia de dezvoltare turistică a microregiunii Traian Vuia".
Totodata prin finanţare guvernamentală am pus temelia unei noi
grădiniţe în satul Dumbrava, urmând ca în anul 2009 sa continuăm construirea
acesteia.
În anul 2008 am început construcţia noii primării Dumbrava şi a garajului
instituţiei, urmând ca in anul 2009 sa finalizăm construcţiile, iar primăria ca
instituţia admisitrativ teritoriala sa funcţioneze într-o locaţie modernă, la
standard european. Tot in acest sens a fost achizitionat autoturismul marca
"Renault", autoturism proprietate a instituţiei Primăriei Dumbrava.
Ca un caştig pentru comunitate, in anul 2008 Primăria Dumbrava a
cumparat cladirea fostei mori din Dumbrava. Această cladire va fi transformată
intr-un modern centru de afaceri regional. Costurile reabilitării clădirii fac parte
dintr-un proiect depus in parteneriat cu municipalitatea oraşului Vesztő din
Ungaria prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România.

Primar
Ing. Ioan IHASZ
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