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RAPORT  

privind starea economica, sociala si de mediu  

a comunei Valea Chioarului in anul 2018 

 

 

 

1. Prefata 
 

Raportul de activitate al primarului comunei Valea Chioarului pe anul 2018, privind 

starea economică, socială şi de mediu prezentat, conform Legii nr.215/2001. 

Lucrarea de fata reprezinta unul dintre instrumentele prin care Primaria Valea Chioarului 

pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra, despre relatia cu cetatenii. 

Obiectivul principal in anul 2018 a fost gospodarirea eficienta a comunei, a bugetului 

local si nu in ultimul rand bunastarea cetatenilor din comuna Valea Chioarului, dezvoltand 

infrastructura comunei, atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor din 

“Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Valea Chioarului”, repararea si intretinerea 

drumurilor din comuna, asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a 

actiunilor intreprinse de administratia publica, organizarea de manifestari cultural-sportive cu 

scopul de a dezvolta componenta cultural, sportiva si sociala a vietii cetatenilor din comuna 

Valea Chioarului. 

 Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei o imagine generala 

asupra activitatii noastre in anul 2018, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor 

comunitatii locale. 

 

 

 

 

BURDE IOAN SORIN, 

Primarul comunei Valea Chioarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

2. Secretar  
 

In anul 2018 au avut loc un numar de 15 sedinte ale Consiliului Local si au fost adoptate 

un numar de 74 de hotarari de catre Consiliul Local, au fost emise un numar de 250  de dispozitii 

ale primarului comunei. 

Indruma si coordoneaza activitatea de aplicarea legilor, hotarârilor Guvernului si ale 

celorlalte organe centrale ale administratiei publice,  a hotarârilor Consiliului Local, sau cele 

primite de la conducerea executiva  institutiei. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului 

Local. 

Gestioneaza activitati specific juridice si evident documentelor de natura juridica, 

corespondente, instante de judecata. 

Colaboreaza cu celelalte compartimente, din cadrul aparatului propriu în vederea îndrumarii si 

aplicarii in acord cu prevederile legislatiei. 

 Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele 

interesate, a dispozitiilor primarului si hotararile Consiliului Local in conditiile legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public. 

 Coordoneaza si aplica activitatile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala în administratia publica. 

 Raspunde de tinerea la zi a actelor privind evidenta angajatilor Comunei Valea 

Chioarului; 

 Controleaza  activitatea  de ordonare, inventariere si selectionare a arhivei institutiei si 

pastrarea acesteia de catre persoana împuternicita cu gestiunea fondului arhivistic; Indeplineste 

obligatiile ofiterului de stare civila, în baza dispozitiei primarului. 

 Certifica pentru conformitate cu originalul copiile  sau extrase  de pe orice act din arhiva 

Comunei, inregistrandu-le in registrul de intrare iesire, în afara celor cu caracter secret stabilit 

potrivit legii; elibereaza copii sau extrase de pe actele de stare civila pe care le inregistreaza si le 

cerifica prin semnatura, conform cu originalul; 

 Stabileste nivelul salariului de baza si actualizarea acestuia prin dispozitia primarului, ori 

de câte ori se impune, prin reglementari legale si intocmirea statului de functii.  

 Gestioneaza evidenta performantelor profesionale individuale în baza aprecierilor sefilor 

ierarhici, conform legislatiei în vigoare si coordoneaza activitatea prin care se promoveaza în 

functii, clase, grade sau trepte profesionale ale  functionarilor publici, cât si a personalului 

contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 Urmareste întocmirea fiselor postului si a atributiilor de serviciu specifice locurilor de 

munca din institutie, asigura actualizarea acestora ori de cate ori se impune. 

 Intocmeste si actualizeaza dosarele profesionale pentru aparatul de specialitate si tine 

legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici; 

 Legalizeaza semnaturi de pe inscrisuri prezentate de terti, in limita competentelor si 

confirma autenticitatea copiilor cu originalele, in conditiile legii. 
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 Sprijina conducerea comunei in organizarea si desfasurarea alegerilor, a recensamintelor 

si altor actiuni sociale de impact local. 

 Coordoneaza si verifica modul de completare si tinere la zi a registrului agricol de catre 

persoana desemnata cu aceasta activitate potrivit legii. 

 Intocmeste si trimite la notarul public sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale 

in conditiile HG.1278/2002. 

 Indeplineste calitatea de Reprezentant al Managementului Calitatii (RMC), fiind 

subordonat Primarului si are ca responsabilitate controlul aplicarii si evaluarea sistemului de 

management al calitatii in cadrul institutiei, fiind investit cu autoritatea necesara. 

 Participa in calitate de membru in comisia  privind efectuarea anchetelor sociale la 

persoanele cu handicap, minori si persoane defavorizate, din partea autoritatii tutelare. 

Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale de catre persoana specializata, angajata a Comunei si  

elaboreaza dispozitii de instituirea curatelei. 

Pe parcursul anului 2017, a contribuit la ridicarea nivelului de pregatire profesionala a 

colegilor din primarie aducand la cunostinata acestora toate noutatile legislative si urmarind 

modul de aplicare al acestora.  

Secretarul comunei coordoneaza activitatea compartimentelor de stare civila, autoritate 

tutelara, situatii de urgenta,  asistenta sociala, arhiva, registru agricol, responsabil in 

implementarea SNA si MLM. 

 

Din punct de vedere juridic, situatia proceselor, in anul 2018, arata in felul urmator: 

 

a) Fond funiar- 6 procese, in curs de judecata. 

b) Penalitati-1 proces pierdut la Curtea de Arbitraj Cluj, deschis proces in instanta. 

c) Litigii de munca- 1 proces castigat, 1 proces pierdut. 

d) Litigii de munca- 2 procese pe rol 

3. Stare civila 
 

In cursul anului 2018 au fost intocmite un numar de 39 de acte de stare civila din care:  

- Nasteri: 1 

- Casatorii: 9 

- Decese: 29 

Au fost eliberate un numar de 60 de certificate de stare civila din care: 

- Certificate de nastere: 1 

- Certificate de casatorie: 10 

- Certificate de deces: 21 

Mentiuni de stare civila: primite 32, operate 32, communicate la exemplarul I (alte 

localitati) 4, la exemplarul II(C.J.) 28. 

Transcrieri:  Extrase eliberate pentru uzul oficial 7 din care: 1 nastere,  2 casatorie si 4 

decese. 

Rectificari acte stare civila . Livrete de familie eliberate la cerere sau ca urmare a 

casatoriei - 9. 
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4. Compartimentul contabilitate 
 In cursul anului 2018 s-au elaborat si depus la Directia Generala a Finantelor Publice a 

judetului Maramures bilanturile contabile trimestriale si bilantul anual. 

 De asemenea s-au intocmit un numar de 9 bugete rectificate de venituri si cheltuieli toate 

fiind depuse la Agentia Judeteana de Administrare Fiscala Maramures. 

  Total buget pe anul 2018 a fost in suma de 7.431.890 lei, iar cheltuielile au fost de 

4.340.492 lei, gradul de colectare a veniturilor din impozite si taxe locale in anul 2018 au fost in 

procent de 98.09 %. 

Taxe si impozite locale 

In evidentele Primariei s-au inregistrat la finalul anului 2018 un numar de  2065 contribuabili, 

din care 1.875 persoane fizice, din care 1622 cu debit si 253 fara debit  respectiv,  190 persoane 

juridice,din care 130 cu debit si 160 fara debit decat inregitrate,  avind fiecare un numar de rol 

unic inregistrat atat electronic cat si pe suport de hartie asezate in bibliorafturi pe numere de rol 

unic identificate prin separatoare. 

              In anul 2018 s-au lichidat un numar de 1170 pozitii, iar un numar de  452 de pozitii s-au 

inregistrat cu ramasite, in special amenzi. 

               Principalele actiuni organizate la nivelul institutiei, au drept obiectiv final  in activitatea 

de incasare a impozitelor si taxelor locale desfasurate astfel : 

1. Obiective generale : 

  - Implementarea politicii in domeniul calitatii serviciilor oferite cetatenilor, astfel incat sa se 

asigure vis-a-vis de acestia o imagine favorabila a institutiei noastre, 

 - Cresterea incasarilor si implicit a gradului de colectare a creantelor bugetului local, 

 - Realizarea activitatilor curente rezultate din regulamentul de oraganizare si functionare, 

                   2.      Prezentarea activitatilor curente desfasurate in perioada analizata in 

cadrul compartimentului  Impozite si Taxe Locale, implicate in activitatea de lucru cu 

contribuabili : 

- Informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor depuse de acestia la 

compartimentul Impozite si Taxe Locale,  

- Operarea in baza de date si stabilirea impozitelor si taxelor locale s-a facut conform 

declaratiilor si documentelor depuse de acestia precum si actualizarii bazei de date la RA, 

- Debitarea contractelor si emiterea facturilor coresunzatoare acestora, precum si a utilitatilor, 

urmarirea si incasarea debitelor  facturate, 

-Verificarea si controlul exactitatii datelor inscrise in declaratii, in conformitate cu actele 

notariale sau contabile anexate, 
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-Identificarea persoanelor fizice si juridice care poseda bunuri supuse impozitarii, dar nedeclarate 

si intreprinderea de actiuni pentru intrarea acestora in legalitate, 

-Incasarea sumelor datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice, calcularea si incasarea 

majorarilor pentru platile efectuate  dupa expirarea termenelor de plata, 

-Urmarirea permanenta a situatiei sumelor restante si luarea masurilor legale de la caz la caz, 

- Urmarirea permanenta a amenzilor de toate felurile (verificare, incasare, debitare ), 

- S-au inmatriculat si s-au radiat mijloace de transport conform actelor aduse de contribuabil, 

trimise de diverse unitati de la care au fost procurate sau de Serviciul Ppublic Comunitar de 

Regim Premise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, 

-Eliberarea certificatelor de atestare fiscala, 

- Intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la toate cererile 

depuse de catre contribuabili si la adresele inaintate institutiei noastre la compartimentul 

Impozite si Taxe Locale, 

- S-au efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de transport si a amenzilor,  pentru 

contribuabilii care si-au mutat domiciliul de pe  raza administrativ-teritoriala a comunei,  

- Reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi necesar, s-au 

intocmit borderouri de debite si/sau scaderi, 

-S-au intocmit borderouri de scadere pentru persoanele veterean de razboi sau vaduve in numar 

de  7 borderouri , pentru beneficiarii legi 189/2000 * ( refugiati ) in numar de 14 borderouri, cat 

si pentru cei bolnavi cu grad grav si accentuat in numar de 38  borderouri, 

-S-au intocmit borderouri de scadere in baza borderourilor centralizatoare aprobate prin sedinta 

de consiliul local  pentru persoanele care si-au depus cerei de salubritate in numar de 70  si care 

au fost aprobate   60, care nu au fost aprobate li s-a dat raspuns in functie de caz,  

 - S-au intocmit refereate in vederea compensarilor de sume, survenite in urma modificarilor 

efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului ( instrainari, scutiri, sume achitate in plus, 

modificari ale suprafetelor impozabile aparute in urma efectuarii masuratorilor cadastrale si a 

declaratiilor contribuabililor la RA etc.)  

 

         3.    Urmarire Debite Persoane Fizice si Persoane Juridice   

- S-au intocmit instiintari de plata la toate personele fizice si juridice ce apar in lista de ramasite 

in anul 2018 cat si contribuabililor care nu si-au achitat obligatiile in cursul anului 2018 la 

expirarea termenelor legale,  

 - S-au intocmit somatii si titluri executorii tuturor contribuabllilor aflati in lista de ramasita la 

sfarsitul anului 2018, si s-au efectuat propriri pe salar si pe pensi, s-a asigurat comunicarea 

acestora contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare. 
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-  In vederea recuperarii debitelor restante, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii 

in ceea ce priveste datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor, 

conturilor bancare si a locurilor de munca ale acestora. Pe baza informatiilor culese, acolo unde 

s-a constatat ca in termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei, contribuabilii nu au efectuat 

plata 

debitelor restante, s-au intocmit dosarele de executare a contribuabililor. 

- In situatia in care s-a constatat, ca anumiti contribuabili si-au mutat domiciul/sediul social pe 

raza administrativ-teritoriala a altor Orase sau a altor localitati, s-au intocmit dosarele de 

executare si s-au transferat catre organele competente,  

4.    Colectarea creantelor bugetului local de pe raza administrativ-teritoriala in anul 

2018  s-a facut  astfel : 

- plata in numerar, la casieria institutiei, s-au emis un numar de 3.091 de chitante cu debit si fara 

debit, 

-  nu s-a facut plata in numerar prin chitanta manuala la deplasarile noastre in teren  cu debit si 

fara debit, 

- plata cu ordin de plata prin banca si mandat postal. 

        5  .   Cu privire la modul de realizare a obiectivelor compartimentului  Impozite si 

Taxe Locale in domeniul calitatii serviciilor oferite  

            -    Preocuparile noastre privind imbunatatirea si modernizarea activitatilor proprii 

urmaresc cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei imagini 

favorabile institutiei noastre  sunt reflectate prin implementarea sistemului de management al 

calitatii, si prin indeplinirea urmatoarelor obiective in domeniul calitatii: - câştigarea 

încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, concretizate prin seriozitate şi 

în acordarea de informaţii concrete, corecte şi în conformitate cu prevederile legale. 

Compartimentul agricol 
        Din evidențele compartimentului agricol, categoriile de folosinta a terenurilor se prezinta 

astfel: 

 

DIAGRAME 
Comuna Valea Chioarului dispune de 7.908 ha teren, dupa cum urmeza: 

- arabil 965 ha 

- pasuni 2309 ha 

- fanete 1426 ha 

- livezi 15 ha 

Total teren agricol 4715 ha. 

 

-paduri 2762 ha 
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-ape 38 ha 

-drumuri 120 ha 

-curti constructii 184 ha 

-teren neproductiv 89 ha 

Total teren neagricol 3193ha 

 

Registru agricol: 

 -pozitii cu domiciliul in localitate 834 

 -pozitii cu  in alte localitati 358 

 -persoane juridice 40 

 

              Activitatea in cadrul Registrului Agricol in 2018 s-a desfasurat conform  prevederilor 

legale  complectindu-se toate  Registrele Agricole noi. 

In anul  2018 au fost eliberate un numar de  1331  adeverinte necesare solicitantilor in diverse 

scopuri,astfel : 

            -    306    adeverinte pentru APIA ; 

            -    215   adeverinte pentru eliberare Carte de identitate  

            -    50    adeverinte pentru a servi la S.C. Electrica SA  ; 

            -   166     adeverinte pentru fond forestier; 

            -    21      adeverinte,pentru gaz 

            -    57  contracte de arendare       

       Am eliberat  6 de certificate de producator la baza carora au fost facute verificari in teren. 

       

  COMPARTIMENTUL CADASTRU 
Pe anul 2018 s-au intocmit : 

          -   25 procese verbale de punere in posesie T.A. (dupa masuratorile facute de topografi, 

autorizati).  A fost blocat o buna parte, procesul de reconstituire, datorita Legii 165./2013. 

        - 25 procese verbale de punere in posesie teren forestier. 

          -    S-a dat curs la  24  de cereri de deplasare a comisiei pentru identificarea pagubelor 

produse de animale, solutionarea litigiilor, identificarea culturilor in teren;  

         -    au fost eliberate un numar de 25 Titluri de proprietete: 

• 25 titluri de proprietate teren agricol 

• 7 titlu de proprietate teren forestier 

        -   au fost depuse 19 de documentatii pentru validare de amplasament . 
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5. Compartimentul urbanism si asistenta sociala 
 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului  

Misiunea acestui compartiment  

-  Coordonarea dezvoltarii urbanistice armonioase a comunei prin aplicarea strategiei 

impusa de planurile de sistematizare aprobate: PUG 

- Verificarea documentatiilor care stau la baza eliberarii certificatelor de urbanism si 

autorizatiilor de construire  

- Executarea lucrarilor de intocmire, aprobare si eliberare a autorizatiilor de construire 

/desfintare  precum si evidenta si arhivarea acestora (prin registrul autorizatiilor de construire / 

desfintare)  

- Asigura instrumentarea si solutionarea, in termenile si conditiile prevazute de lege. 

- Asigurarea eliberarii in cadrul legal, a certificatelor de urbanism de dare in folosinta si a 

adeverintelor pentru intabulari. 

- Urmarirea regularizarii taxelor de autorizatii de construire. 

- Urmarirea anuntarii inceperii lucrarilor de constructii autorizate. 

- Urmarirea respectarii prevederilor Legii 50/1991 repubicata si modificata  

 

S-au emis in anul 2018: 

- Certificate de urbanism  35 - in valoare de 721 (6 certificate de urbanism au fost scutite 

de taxa conform  codului fiscal) 

-Autorizatii de construire  18 - in valoare de 2509,5  lei (2 autorizatii de construire au fost 

scutite de taxa conform codului fiscal) 

 

 

Asistenta sociala  

 

Obiectivul asistentei sociale este de a-i sprjini pe cei aflati in in dificultate sa obtina conditiile 

necesare unei vieti decente ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente. Activitati: 

- monitorizarea cazurilor sociale  

-     intocmirea anchetelor sociale pt. evaluarea si reevaluarea persoanelor cu handicap 

- anchete pentru copii – 21 

- anchete pentru adulti – 25 

-     intocmire dosare – contracte de munca asistenti personali  - 4 

-     intocmire acte aditionale la contractele de munca ale asistentilor personali- 25 

-     intocmirea dosarelor si depunerea in termen alocatii de stat – 17  

-     intocmire si actualizare dosare pentru ASF- 53 din care  dosare noi - 6 

-     intocmire si actualizare dosare VMG –79 din care  dosare noi -9 

-     intocmire  dosare de indemnizatie crestere copil - 7  

-     intocmire dosar stimulant de insertie -8 

-     intocmire dosare de incalzire (2018- 2019) – 12 dosare   

-     intocmire anchete sociale pentru plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 3 

ani 
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-    intocmire ancheta sociala si plan de servicii si monitorizare caz de suicid persoana 

minora  

 -    intocmire dosare si anchete sociale pentru acordare tichete  de parcare pt persoane cu 

handicap – tichete acordate - 9 

 -    intocmire dosare si anchete sociale pentru acordare rovineta pentru persoanele cu 

handicap - 3 

-     intocmire dosar stimulant educational - 12 

 

6. Activitatea serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta  
 

 Activitatile desfasurate de serviciul voluntar pentru situatii de urgent  al comunei Valea 

Chioarului au avut ca scop cresterea gradului de operationalizare a structurilor cu atributii in 

domeniul situatiilor de urgenta constituite la nivelul administratiei publice locale, institutiilor 

publice, operatorilor economici si localitatilor, pentru a fi în masura sa participe la prevenirea, 

monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta. 

 In anul 2018 au fost executate 12 inspectii, controale si verificari, din care: 

- 1 controale la unitatile de cult; 

- 1 control la unitatile de invatamant; 

- 12 verificari la sistemele de instiintare-alarmare; 

 Au mai fost efectuate 4 intalniri cu membrii serviciului voluntar, ocazie cu care s-au 

efectuat si instruiri conform Planului Tematic anual. Formatia SVSU din comuna, a obtinut anul 

acesta locul IV la concursul pe faza zonala a serviciilor voluntare  

 Serviciu voluntar a participat in anul 2018 singuri la stingerea a 4 incedii de vegetatie pe 

raza comunei, interventii  mentionate in Rapoartele de interventie, unde membrii SVSU au dat 

dovada de promptitudine in momentul in care au fost solicitati, de asemenea am mai participat si 

la interventii impreuna cu Grupa de pompieri profesionisti ai ISU Maramures, interventii 

mentionate in Rapoartele de interventie intocmite de catre acestia 

 Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Valea Chioarului functioneaza pe 

baza avizului privind sectorul de competenta, insotit de documente vizate spre neschimbare care 

au stat la baza emiterii acestuia. 

• exista Dispozitia Primarului nr. 30/06.02.2012 privind reorganizarea Comitetului Local 

pentru Situatii de Urgenta si  constituirea Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta. 

• Infiintarea Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Valea Chioarului, 

de categoria a III –a, s-a facut  in baza HCL nr. 11/1999; 

• In privinta dotarilor, in anul 2018 Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al 

comunei Valea Chioarului se prezinta astfel:  

         - autospeciala marca Saviem - functionala; 

         - motopompa Honda – functionala; 

         - costume de interventie complete; 

         - materiale si accesorii necesare pentru buna functionare a serviciului; 

 

  In anul 2018 a fost alocata Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  suma de 

5.000 lei. 
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  Autospeciala aflata in dotarea Serviciului provine din donatie. 

  Pe primul semestru al anului in curs au fost controlate un nr. de 80 de gospodarii si au 

fost efectuate  2 controale la institutiile aflate in subordinea Consiliului Local. 

  Pe timpul efectuarii inspectiilor, controalelor si verificarilor au fost constatate 3 

deficiente, din care 3 au fost solutionate pe timpul controlului. 

Deficientele constatate au fost sanctionate cu un numar de 3 avertismente verbale. 

7. Dezvoltare locala si achizitii 
Situatia proiectelor la data de 31.12.2018: 

I. Proiecte aflate in derulare: 

 

1. . “Construire 2 poduri peste Barsau” proiect finatat prin PNDL II, se propune construierea a 

doua poduri peste raul Barasau, obiectivele de investitii sunt situate pe strada Runcului si 

strada Mihai Viteazu. Procent realizat 32,11%-1.501.064.62 lei 

 

 

2. Reabilitare si extindere la scoala gimanziala Mihai Viteazu, Valea Chioarului- structura 

Fericea din comuna Valea Chioarului. In anul 2017 s-a semnat contractul de finantare cu 

MDRAP. Lucrare aflata in derulare. Procent realizat 98%. Se doreste modernizarea unitatii 

de invatamant.- 765.223 lei 

 

 

3. “Reabilitare drumuri in comuna Valea Chioarului, judetul Maramures” reabilitarea DC 63 
Curtuiusu Mare – Fericea si strazi in localitatile Curtuiusu Mare si Mesteacan cu o lungime de 
8,5km, realizat in anul 2018 – 11,80%  5.493.095,07 lei 
 
 II. Proiecte aflate in procedura de achizitie: 

 

• Sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Curtuiusu Mare si Varai, comuna 

Valea Chioarului, jud. Maramures”  13.450.790 lei 

 

• “Sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Fericea, comuna Valea Chioarului, 

jud. Maramures” 6.329.060 lei 

 

III. Proiecte in curs de elaborarea a proiectului tehnic 

• Modernizare camine culturale in comuna Valea Chioarului, judet Maramures: 

Componenta 1- Camin cultural in localitatea Valea Chioarului, Componenta 2- 

Camin cultural in localitatea Mesteacan  2.876.736,49 lei  

 

• “Amenajarea teren de sport in satul Fericea, comuna Valea Chioarului, Judetul 

Maramures” 310.055,55 lei 
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IV .Proiecte finalizate: 

-  cu  finantare prin OUG 28/2013 – PNDL 

• “Reabilitare drum comunal Curtuiusu Mare -Fericea km 4+900 -km 6+400 si reabilitare 

strazi in comuna Valea Chioarului”. In cadrul proiectului se propune reabilitarea DC63 pe 

o lungime de 1500 m si trei strazi in localitatea Valea Chioarului cu o lungime totala de 560 

m,  realizarea de santuri si podete-  valoare 1.097.644,27 lei 

 

 

III. Contracte de finantare 

  

In anul 2018 s-au semnat urmatoarele contracte de finantare pentru proiectele: 

 

1.  “Modernizare sediu primarie P+1, in localitatea Valea Chioarului, comuna Valea 

Chioarului, judetul Maramures”. 1.533.559 lei 

2. “Amenajare teren de sport in satul Fericea, Comuna Valea Chioarului, Judetul 

Maramures” 310.055.55 lei 

 

IV.Reparatii si intretinere a  infrastructurii rutiere - finantare din bugetul local 

Pe parcrsul anului 2018 s-au realizat lucrari de reparatii si de intretinere a drumurilor din 

comuna Valea Chioarului.  

In satele Curtuiusu Mare, Durusa si Mesteacan s-au executat lucrari de deschidere a 

drumurilor agricole.  

Pe toata perioada iernii deszapezirea s-a realizat prin imprastierea de material 

antiderapant si deblocarea drumurilor de pe raza UAT Valea Chioarului. 

 

 

      V. Protofoliul  proiectelor pentru anul 2019 

Se vor depune solicitari de finantare in cadrul PNDL pentru urmatoarele proiecte: 

 

 

• “Reabilitare strazi in  Comuna Valea Chioarului etapa II-a” 

• “ Sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Valea Chioarului, Comuna Valea 

Chioarului, Judetul Maramures” 

 

 

 

Achizitii directe realizate pe perioada anului 2018: 
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• Au fost initiate si finalizate un numar de 43 de achizitii directe realizate prin 

intermediul catalogului electronic SICAP 

• Au fost intocmite un numar de 30 de contracte  

 

8. Activitati social culturale, sportive si religioase 
 

Pe parcursul anului 2018, in comuna Valea Chioarului au avut loc o serie de manifestari 

culturale axate pe traditii si obiceiuri, voluntariat, activitati desfasurate in aer liber. Principalele 

evenimente organizate în anul 2018 au fost: 

 

1) Proiectele realizate prin Programul Judetean pentru finantarea nerambursabila din 

bugetul judetean a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2018 

  

Festivalul cantecului si dansului popular “Vatra Chioreana” editia II- 17.09.2017 

 A doua editie a festivalului a debutat cu parada portului popular la care au participat 5 

comune din zone folclorice diferite, urmata de prezentarea invitatilor.  

 

 

  

1) Durusa Summer Hills”  24 - 26 08 2018 

  Durusa Summer Hills a devenit un eveniment la care participa tineri din intreaga tara si 

de peste hotare atrasi fiind de privelistile din zona, aerul curat dar si de activitatiile care se 

defasoara in aer liber: muzica, jocuri sportive, ateliere de creatie, proiectie de film, teatru. 

Festivalul "Durusa Summer Hills" a avut ca partener Primaria Valea Chioarului. 

 

- Durușa Summer Hills și-a câștigat reputația în rândul festivalurilor de dimensiuni moderate 

ca fiind unul dintre cele mai hip manifeste de muzică și artă în peisaj de pe scena 

evenimentelor open air din țara, unde armonia dintre muzică bună și peisaj domnește. Pornit 

inițial ca un picnic între prieteni, micul festival a crescut semnificativ pe parcursul a 9 ani, 

reușind să atragă în 2018 peste 45  de artiști autohtoni, dj  și peste 2000 de participanți din 

țară și de peste hotare. 
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- .   

-  

 

 

2) Ansamblul “Traditii din Chioar” 

In anul 2018 activitatea ansamblului “Traditii din Chioar” s-a concretizat prin participarea la: 

 - Festivalul folcloric “Festivalul Malinului”, din Tauti Maghereus . 

 - Spectacole in localitaile: Tauti Maghereus, Somcuta Mare 
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3) Club Sportiv Valea Chioarului 

 Au  desfasurat mai multe meciuri de fotbal cu echipe de old boy si la campionate de 

fotbal la sala. 

 

 

4) Pe perioada anului 2018 au fost organizate si alte evenimente cu caracter cultural 

cat si social. 
 

9. Mediu     
O problemă majoră cu care se confruntă lumea contemporană este producerea unor 

cantităţi tot mai mari de deşeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă colectarea, tratarea, 

reciclarea şi depozitarea acestora – cu respectarea următoarelor principii: 

- protecţia sănătăţii populaţiei; 

- responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

- conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea durabilă.  

  Prestatorul SC DEIOSIM SRL – operator autorizat – execută, conform contractului 

încheiat cu Comuna Valea Chioarului, următoarele activităţi: 

- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale; 



 
17 

 

- preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; 

Colectarea deşeurilor menajere şi transportul acestora se efectuează o data la doua saptamani, pe 

străzi de catre prestatorul SC DEIOSIM SRL. 

În cursul anului 2018 au fost colectate de la populaţie o cantitate de 168 tone deşeuri 

municipal amestecate din care 920 kg reprezinta deseuri colectate selective (peturi).  

Un aspect important care trebuie avut în vedere în perioada imediat următoare este 

crearea condiţiilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor ceea ce va duce la optimizarea 

depozitării acestora. Ca parte din ADI MM, Comuna Valea Chioarului, beneficiaza prin proiectul 

“Containere, pubele si igloo-uri si echipamente pentru compostare in cadrul proiectului Sistem 

de Management Integrat al deseurilor in jud. Maramures”. Astfel s-au primit  

- 913 compostoare de 400 l; 

- 18  Igloo-uri albastre; 

- 21 Igloo-uri galbene; 

- 8 Igloo-uri verzi; 

 Urmand ca pe viitor aceste containere sa fie distribuite pe raza UAT Valea Chioarului si 

procedura de colectare selectiva sa inceapa. 

Ca şi în anii anteriori, în anul 2018 Comuna Valea Chioarului a desfăşurat campanii de 

curăţenie şi de conştientizare a populaţiei faţă de importanţa menţinerii unui mediu curat şi 

sănătos: 

- în lunile martie şi octombrie: colectarea resturilor vegetale rezultate din gospodării: Luna 

curaţeniei de primăvară şi Luna curăţeniei de toamnă.  

 

Pentru neutralizarea deşeurilor, din activitatea de ocrotire a sănătăţii, se impune existenţa 

unui contract cu o societate specializată şi autorizată în domeniul deşeurilor periculoase. La 

deşeurile pentru care există dispoziţii legale concrete (acumulatori, uleiuri uzate), precum şi la 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), sunt respectate aceste reglementări. 

Astfel, în cursul anului 2018, Comuna Valea Chioarului, în parteneriat cu Asociaţia Română 

pentru Reciclare RoRec au desfasurat doua campanii de colectare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice  “Locul deşeurilor nu este in preajma ta!”. In perioada  23.05.2018 au fost 

colectate 2968 kg, iar in 21.11.2018 s-au colectat 3118 kg. Această acţiune a făcut parte dintr-o 

amplă campanie de mediu derulată de Asociaţia RoRec la nivel naţional, în parteneriat cu 

autorităţile locale şi în conformitate cu Normele Europene şi legislaţia în vigoare. 

 

10. Invatamant  
 In comuna Valea Chioarului in anul scolar 2017-2018 au functionat o  scoala gimnaziala 

si 2 gradinite cu un numar total de 147 elevi.   

Institutii de invatamant prescolare 
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- Gradinita Fericea – 14 prescolari 

- GradinitaValea Chioarului – 22 prescolari 

 

Institutii de invatamant gimnazial 

- Scoala Gimnaziala Valea Chioarului –64 elevi 

- Structura  Fericea – 47 elevi 

 

 

 

PRIMAR, 

Burde Ioan Sorin 


